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“Elas nasceram do ventre úmido da amazônia,
no  extremo  norte  do  Brasil,  no  estado
esquecido  do  noticiário,  chamado  Amapá.  O
país  pouco a escuta porque perdeu o ouvido
para os sons do conhecimento antigo,  para a
música de suas cantigas. Muitas não conhecem
as letras do alfabeto, mas são capazes de ler a
mata, os rios e o céu. Emersas dos confins de
outras mulheres com o dom de pegar criança,
adivinham  a  vida  que  se  oculta  nas
profundezas. É sabedoria que não se aprende,
não se ensina nem mesmo se explica. Acontece
apenas.  Esculpidas  por  sangue  de  mulher  e
água de criança, suas mãos aparam um pedaço
ignorado do Brasil. O grito ancestral ecoa do
território  empoleirado  no  cocoruto  do  mapa
para lembrar ao país que nascer é natural. Não
depende de engenharia  genética  ou operação
cirúrgica.  Para as  parteiras,  que guardaram a
tradição  graças  ao  isolamento  geográfico  do
berço, é mais fácil compreender que um boto
irrompa do igarapé para fecundar donzelas que
aceitar uma mulher que marca dia e hora para
arrancar o filho à força.” 

(Eliane Brum, 2008).



RESUMO 

A presente tese, a partir de uma análise socioantropológica, problematiza a questão da capacitação
de parteiras tradicionais, discutindo as tensões entre incorporação de saber médico e resistência
cultural  na  prática  de  partejar  das  parteiras  no  Amapá.  Para  tanto,  apoio-me em perspectivas
epistemológicas  críticas  que  problematizam  as  hierarquias  e  dicotomias  subjacentes  à
“monocultura do saber”, segundo proposta analítica de Santos (2006), a qual confere privilégios de
conhecimento e de  poder  aos saberes  científicos,  em detrimento de  outras  formas  de  saberes.
Valho-me, em alinhamento a essa perspectiva analítica, da crítica feminista ao sujeito universal da
ciência  e  de  seus  privilégios  de  enunciação.  Privilegio, sobretudo,  aquelas  teorizações  que
desvelam o processo de silenciamento imposto aos saberes e ao poder de agência engendrado pelas
mulheres (HARDING, 1998; HARAWAY, 1995; SANTOS, 2012). O estudo compõe-se de uma
abordagem qualitativa, com etnografia e uso de narrativas de 25 parteiras tradicionais, periféricas,
remanescentes  quilombolas  e  indígenas,  que  se  configuram  como  interlocutoras  de  minha
pesquisa, além de fontes documentais e entrevistas com 10 profissionais da área biomédica. O
recorte da pesquisa vai de 2013 a 2016, produzindo um material que dialoga com experiências de
pesquisas  anteriores sobre a temática  das parteiras tradicionais.  Permeia  na  tese  o  contexto
empírico  dos  cursos  de  capacitação  no  Amapá.  “Capacitação”  é  um  termo  empregado  pelo
Ministério  da  Saúde  e  implementado  pelo  “Projeto  de  resgate  e  valorização  de  parteiras
tradicionais”,  implementado  pelo  governo  do  Estado  do  Amapá  para  instrumentalizar  as
profissionais do parto domiciliar. Através dessa configuração técnica e biopolítica, a “capacitação”
se constitui num rico cenário em que se dão a ver confrontos entre heterogêneas visões de mundo
(sobretudo aquelas concernentes à saúde, ao corpo da mulher, à higiene e à segurança), sistemas de
conhecimento técnico e repertórios de ação, condensados na tipologia científico versus tradicional.
Através da inserção etnográfica e das narrativas das interlocutoras, tento analisar esses confrontos,
o que podem significar enquanto obrigação de incorporação de saberes e práticas. Os resultados
apontam  para  as  tensões,  conquistas  e  também  reconhecimento.  Nessa  relação,  tem-se  como
conquistas  o  fato  da  parteira  ser  cadastrada  em  programa  estadual;  participar  dos  cursos  e
treinamentos; receber o diploma, o “kit parteira” e ser incluída no sistema de pagamento da bolsa –
elementos de reafirmação identitária e de reconhecimento da legitimidade da parteira,  além de
tecerem redes compartilhadas de troca de experiência entre mulheres que partejam. Por outro lado,
as contradições se expressam nas tensões entre a ampliação da função social da parteira, que após
a capacitação é chamada a intervir em diferentes esferas da promoção da saúde comunitária, porém
sem  reconhecimento  profissional  como  trabalhadora  da  saúde,  sendo,  em  alguns  casos,
explicitamente impedidas de prestarem seu serviço. Ao discutir capacitação, incorporação de saber
e resistência cultural,  pretendemos contribuir  para a compreensão desse  processo dinâmico de
formação e recriação identitária de parteiras tradicionais que vivenciam suas práticas no cotidiano
comunitário e sobretudo, para os estudos socioantropológicos e da saúde da mulher. 

Palavras-chave:  Parteiras tradicionais. Saberes tradicionais  versus saber científico.  Capacitação.
Incorporação de saber. Resistência cultural. 



ABSTRACT

The  present  thesis  is  a  socio-anthropological  analysis  evidencing  the  training  of  traditional
midwives, the tensions between incorporation of medical knowledge and cultural resistance in the
practice of to leave in Amapá. To that end, I support critical epistemological perspectives that
problematize  the  hierarchies  and  dichotomies  underlying  the  "monoculture  of  knowledge",
according to Santos' (2006) analytical proposal, which confers privileges of knowledge and power
to scientific knowledge, to the detriment of other Forms of knowledge. I am in line with this
analytical  perspective  of  epistemological  criticism of  the  universal  subject  of  science,  of  the
repertoire of the feminist critique of science. Privilege, above all, those theories that reveal the
process of silencing imposed on the knowledge and power of agency engendered by women
(HARDING,  1998;  HARAWAY,  1995;  SANTOS,  2012).  The  study  consists  of  a  qualitative
approach,  with  ethnography,  narratives  of  25  traditional  midwives,  peripheral,  quilombola
remnants  and  indigenous,  who  are  configured  as  interlocutors  of  my  research,  as  well  as
documentary sources and interview with 10 professionals in the biomedical area. The research
cuts from 2013 to 2016, producing a material that dialogues with experiences of previous research
on the theme of traditional midwives. Permeate in the thesis the empirical context of the training
courses in Amapá. "Qualification" is a term used by the Ministry of Health and implemented by
the  "Project  for  the  recovery  and  valuation  of  traditional  midwives",  implemented  by  the
government of the State of Amapá to instrumentalize the professionals of the home birth. Through
this  technical  and  biopolitical  configuration,  "empowerment"  is  a  rich  scenario  in  which
confrontations between heterogeneous worldviews (especially those concerning health, the body
of  women,  hygiene  and  safety),  systems  of  knowledge  Technical  and  action  repertoires,
condensed in the scientific versus traditional typology. Through the ethnographic insertion and the
narratives  of  the  interlocutors,  I  try  to  analyze  these  confrontations,  which  can  mean  as  an
obligation to incorporate knowledge and practices. The results point to tensions, achievements and
also recognition. In this relation, one has as conquest the fact of the midwife being registered in
state program; Participate in courses and trainings; Receiving the diploma, the midwife kit and
being  included  in  the  scholarship  payment  system  are  therefore  elements  that  attest  to  the
legitimacy of the midwife, as well as weaving shared networks of exchange of experience among
women who share. On the other hand, the contradictions are expressed in the tensions between the
expansion  of  the  social  function  of  the  midwife,  who  after  training  is  called  to  intervene in
different spheres of community health promotion, but without professional recognition as a health
worker,  and  in  some  cases,  explicitly  prevented  from  providing  their  service.  In  discussing
training,  incorporation  of  knowledge  and  cultural  resistance,  we  intend  to  contribute  to  the
understanding  of  this  dynamic  process  of  identity  formation  and  recreation  of  traditional
midwives  who  experience  their  practices  in  the  daily  community  and  especially  for  socio-
anthropological studies and women's health.

 Keywords: Traditional midwives. Traditional knowledge versus scientific knowledge. Training.
Incorporation of knowledge versus cultural resistance.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Inspiração inicial e o percurso da investigação: por que “capacitação”1 de parteiras

tradicionais? 

O parto  que eu  fazia  antes,  agora  já  não é  da  mesma forma,  porque depois  da
capacitação é que a gente foi ter aquela ideia de como fazer direitinho os partos.
Agora pra gente pegar o menino tem anotar o dia, pra saber que é, a hora que foi
fazer o parto, naquele tempo a gente não tinha essa orientação, né? O primeiro parto
que eu fiz foi muito curiosa aí eu fiz era dum menino, depois que minha mãe casou
fui morar pra ali pro Retiro, a menina tava muito triste, a gente não sabia que a
menina tava gestante e ela teve o filho atrás de um galinheiro, aí nós sentimo a falta
dela,  né?  Aí fomo procurar,  procurar,  de repente ouvimo quando ela deu aquele
grito, e tava encubado a gestação dela que a barriga dela não crescia engordou igual
né? Aí quando nós fomo ver a criança já tava nascendo, foi que me deparei com a
situação! nós corremo, sorte que foi no inverno, assim já era umas sete horas da
noite no escuro a gente usava luz de lamparina, aí a gente correu pra lá foi que eu
peguei a criança! Aí botemo ela na rede, ajeitemo, botemo a criança aqui em cima da
barriga dela, trouxemo, pra dentro de casa pra cortar o imbigo, peguei a tesoura, essa
tesoura de costura mesmo sabe! a gente teve que passar no fogo, aí nessa época não
tinha álcool, a gente ferveu na água quente entendeu? Aí foi que cortamos o imbigo
do bichinho, ai preparamos ele botemo ela pra dentro de casa que era na rede mesmo
pra puxar, pra coisa o cordão imbilical, tivemo que botar um bando de pano no chão
e a mulher quando tem sai sangue que só, né? Aí já não basta o que já tinha ficado
lá, né? Aí fomo enterrar a placenta, porque era enterrado antes, era a cama da criança
fiz um buraquinho e enterrei, e fiquei meio nervosa, foi aí que eu tinha eu botei na
mente, digo eu vou salvar essa criança e a mãe e eu fiquei tão feliz, chorei. E aí eu
foi continuando, nos meus partos. Nós tem todo o material de parteira, é o kit dos
treinamentos.  As  buchudas  sempre  elas  me vem aqui,  pra  mim puxar,  pra  mim
acompanhar. Tinha uma moça que veio aqui e o filho tava atravessado aí ela ficou
com medo, é “meu primeiro filho, vou fazer cesária” ela vinha aqui eu puxava ela,
graças a Deus! O dia que ela foi pra maternidade teve o bebê, ela veio aqui me dar
os parabéns, teve o parto normal, eu endireitei o filho dela na barriga porque a gente
vem com  jeitinho  e  realmente  na  puxação  da  barriga  a  gente  via  que  ele  tava
atravessado, aí eu acompanho aqui muitas grávidas, todas elas com assim problema
de barriga eu faço, ensino o remédio caseiro que eu sei, né? Mas agora eu sempre
aconselho elas, vão pra Macapá, vão fazer um ultrassom entendeu, que é às vezes
uma inflamação se gera muita coisa,  porque tem mulher que só quer vim com a
parteira. (Nuvem2, Ilha Redonda-AP).

O universo de vivências das parteiras ditas “tradicionais” é bastante fecundo para

se desvendar. Quando enveredei no campo, este me apontou várias entradas, e eu teria que

encontrar um caminho que me levasse a falar sobre essas mulheres, seus saberes e sua prática

de cuidados. Conforme as parteiras iam produzindo suas narrativas, eu tentava modelar o meu

tema. Foram vários ajustes, pois eu desejava ir além das práticas do cuidar. Entre as tantas

narrativas vislumbrei um caminho na narrativa de dona Nuvem, quando, entre risadas, ela

começou  a  falar  do  primeiro  parto  que  assistiu  em  domicílio  e  a  motivação  para  a

1 Termo  designado  pelo  Ministério  da  Saúde  para  qualificar  o  trabalho  da  parteira  tradicional,  visando  a
potencializar e ampliar as atividades de atenção primária em saúde (Ver Ministério da Saúde, 2012). 

2 Todas as parteiras receberam nomes fictícios de fenômenos da natureza (terra e ar). 
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continuidade nesse ofício. Da sua experiência até sua participação em cursos de capacitação,

fui me inspirando para chegar ao recorte final do tema da tese. Nuvem representa a minha

motivação para falar sobre o modo com que as parteiras da Amazônia preservam um ofício

que nunca deixou de existir. Por outro lado, me vem a indagação: de que modo elas lidam

com um linguajar alheio a sua cultura? Assim, em meio à permanência de um conjunto de

práticas  tradicionais  surgem novas  práticas  médicas  capazes  de  gerar  nova  identidade  de

parteira,  a  partir  de  um  saber  incorporado  mediante  treinamentos  e  oficinas.  Esse  é  o

pressuposto básico do Estado para constituir o reconhecimento institucional dessas mulheres.

Nessa narrativa encontrei vários componentes que me guiaram no percurso do estudo, pois

dela decorrem várias categorias empíricas que contrastam com o fazer parto em hospital. Essa

narrativa demonstra a preparação de um evento natural que incluiu a opção por um estilo de

vida  rústico,  um  preparo  psicológico  e  espiritual,  o  uso  de  técnicas  tradicionais  para  a

preparação  do  corpo  da  mãe,  visando  facilitar  o  parto  sem  instrumentos  sofisticados.

Encontrei, no decorrer da pesquisa, além dos cuidados com a mulher e o bebê, as orações,

benzeduras  e  rezas  que  expressam  uma  forma  de  resistência  cultural  às  inovações

tecnológicas; ao mesmo tempo expressam conformismo com os cursos que tendem a produzir

mudanças  em  suas  práticas.  Diante  desse  fato,  passo,  inicialmente,  a  discorrer  sobre  o

percurso da minha investigação.

A profissão de parteira é, seguramente, um dos mais antigos ofícios do mundo

(BARBAUT, 1990), faz parte das experiências das mulheres e se firmou ao ser transmitida de

geração a geração, na prática cotidiana e na subjetividade das pessoas envolvidas (SANTOS,

2010).  Esses  conhecimentos,  herdados  de  gerações  mais  antigas,  ainda  persistem  na

contemporaneidade e são permeados de simbolismos, crenças e rituais, sobretudo em regiões

mais longínquas, principalmente Norte e Nordeste do Brasil.

Para  falar  sobre  capacitação  de  parteiras  reporto-me  às  minhas  inspirações,

afinidades e envolvimento com a trajetória de parteiras que influenciaram decisivamente a

escolha do tema desta Tese. Minhas preocupações vão além de uma visão funcionalista —

observar o modo com que as parteiras são incluídas em programas governamentais —, pois

trato  de  analisar  um  conjunto  de  acepções  de  saberes  e  práticas  tradicionais  feitas  em

domicílio por parteiras que resistem culturalmente e persistem no tempo, nos cuidados com a

gestante, parto e pós-parto.

Na minha caminhada durante a pesquisa de campo, cada relato lembrava a minha

própria história de nascimento – nasci pelas mãos de parteira tradicional. Nesse sentido, duas

particularidades  fundantes  me  fizeram  vislumbrar  a  possibilidade  do  estudo.  A primeira
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refere-se à minha própria experiência familiar:  venho de uma família de sete filhos, em que

sou a  quarta  dos  irmãos,  cinco dos  quais  vieram ao mundo com a ajuda de parteira.  Da

gravidez até o resguardo de quarenta e um dias, minha mãe era acompanhada por parteira que

cuidava dela e do recém-nascido, proibindo-a de comer certos alimentos considerados por ela

prejudiciais à saúde no pós-parto. Disciplinadamente, minha mãe obedecia a uma das regras

do partejar ― ficar sete dias debaixo do “mosquiteiro”, comendo galinha caipira com pirão de

farinha de mandioca. Além da alimentação, a parteira se ocupava do vestuário de minha mãe,

do ambiente e dos cuidados necessários, antes, durante e depois do nascimento. Todos esses

gestos eram permeados de significados e sentidos tanto para a parteira quanto para minha

mãe.

A segunda  particularidade  refere-se  a  experiências  das  parteiras  na  prática  do

partejar tradicional, cunhadas em minha trajetória de pesquisa desde o ano 2000. E no diálogo

com as interlocutoras fui percebendo que, comumente, relatavam suas experiências herdadas

principalmente  de  suas  mães  e  avós,  e  que  seguiam rituais  diferentes  se  comparados  às

práticas médicas hospitalares e hegemônicas. Nessa particularidade, as parteiras convivem,

hoje,  com a  estranheza  de  um modelo  biomédico  no cuidado com o parto  e  nascimento

realizados  em  treinamentos,  oficinas  e  cursos  de  capacitação.  Assim,  essas  duas

particularidades descritas constituem a força vital que me moveu em direção à realização do

presente estudo.

Vale salientar que meu contato com as parteiras foi iniciado com uma pesquisa no

período 1994-1996,  com levantamentos  de  dados para  o  Projeto  de  Saúde da  Mulher  no

Município de Pracuúba/AP. Lá, me deparei com as parteiras daquele lugar, as “aparadeiras”,

as quais possuíam uma interação muito próxima com a comunidade referente aos cuidados

com a saúde da mulher, com a criança e com a comunidade em geral. Nessa comunidade só

havia um posto de saúde muito precário e não havia médicos de nenhuma especialidade. As

parteiras possuíam autoridade nos cuidados da saúde daquela população e, em especial, da

mulher e da criança. O que mais me chamou a atenção foi a forma com que essas parteiras

acompanhavam as grávidas e manuseavam as ervas e plantas medicinais,  em uma relação

simbólica com a natureza.

Posteriormente, em 1998, ingressei no Grupo de Pesquisa do Amapá (GPAP) e

participei de um Projeto de Pesquisa para avaliação do Plano Estadual de Qualificação e

Requalificação Profissional do Estado do Amapá, PEQ/AP-98, um projeto do Ministério do

Trabalho em parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho para elaboração do relatório das

atividades  desenvolvidas  no  Amapá.  Foi  designado  um  grupo  de  pesquisadores  da
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Universidade  Federal  do  Amapá,  e  fui  uma  das  integrantes  entre  os  pesquisadores

selecionados. Entre os vários projetos monitorados pelo grupo, um em especial me chamou a

atenção: o Projeto de Resgate e Valorização das Parteiras Tradicionais, criado, em 1995, pelo

Governo  do estado  Amapá,  visando  ao  “[...]  resgate  das  tradições  culturais,  promovendo

cursos de capacitação para essas mulheres, tirando-as do anonimato, profissionalizando-as e

regulamentando a prática tradicional de fazer parto, sem modificar seu estilo.” (RULLAN,

2000, p. 14). No censo apresentado no plano estadual constatei a existência de um número

significativo de parteiras tradicionais, em áreas rurais e ribeirinhas, em todos os municípios do

Estado.

Em  1999  fui  selecionada  para  o  Mestrado  Interinstitucional  em  História

UNIFAP/UNICAMP, e, então, vislumbrei a possibilidade de viabilizar e concretizar o estudo

que  já  havia  brotado  nas  minhas  inquietações,  com  a  intenção  de  aprofundar  meus

conhecimentos sobre as parteiras tradicionais.  Apresentei  o projeto sob o título  Saberes e

Práticas  das  Parteiras  Tradicionais  do  Amapá:  Histórias  e  Memórias. A dissertação  de

Mestrado foi apresentada à Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em outubro de

2001. Em minha dissertação de mestrado, ao estudar as experiências das parteiras tradicionais

do estado do Amapá,  e  suas  práticas  tradicionais,  num gesto de  humanização do parto  e

nascimento, constatei que elas usavam utensílios simples ― bacia, banco, rodilha e tesoura ou

lâmina -, associando esses instrumentos a partos domiciliares realizados por elas. Também se

mostravam grandes conhecedoras de ervas e raízes, fabricavam “garrafadas” para a mulher e

chás para as crianças recém-nascidas e ensinavam as mulheres de “resguardo” a se comportar

diante de seus maridos nesse período.

Assim, minha afinidade com a temática já remonta a alguns trabalhos e pesquisas.

Como, fruto do meu mestrado, criei um grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq e por mim

coordenado, denominado  Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre Mulher e

Gênero (GEPIMG), vinculado à Coordenação do Curso de Ciências Sociais da Universidade

Federal  do  Amapá.  Também  publiquei  um  artigo  sob  o  título  Os  Saberes  de  Parteiras

Tradicionais  e  o  Ofício  de  Partejar  em  Domicílio  nas  Áreas  Rurais/AP-2009 (Revista

Eletrônica  de  Ciências  Sociais,  PRACS/UNIFAP, categoria  Qualis  B).  Em 2012,  fiz  uma

conferência intitulada Saberes e Práticas de Parteiras Tradicionais do Amapá, apresentando os

resultados  de  minha  dissertação  de  mestrado,  na  IV  Semana  Universitária  da

Mulher/GEPIMG/UNIFAP. Esse evento teve grande repercussão acadêmica e na sociedade

local.
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A partir das minhas experiências adquiridas na pesquisa e das reflexões que fiz ao

longo dos meus estudos com parteiras, muitas inquietações me acompanharam, entre as quais:

de que modo as parteiras tradicionais podem sofrer influência do saber médico pela via de

cursos  de  capacitação?  Assim,  motivei-me  a  dar  continuidade  a  um  projeto  de  tese  de

doutoramento em Sociologia,  no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do

Ceará, sob um novo olhar, desta feita trabalhando sobre a incorporação de saber e resistência

cultural no ofício de partejar. A minha preocupação com os saberes e práticas das parteiras

tradicionais  remanesce  e  converge  para  descrevê-las  a  partir  de  um entrelaçamento  entre

saberes tradicionais e científicos. E também do uso de um novo linguajar contemporâneo,

novos  instrumentos  e  novo estilo  nas  práticas  de  partejar,  adquiridos  com os  “cursos  de

capacitação” de parteiras tradicionais, sob a orientação da biomedicina – que se processa mais

precisamente no campo das tensões e resistências que permeiam o universo das parteiras.

Nesse  sentido,  no  presente  estudo  proponho  uma  investigação  sistemática  da

realidade, em que busco problematizar as capacitações de parteiras, cenário de confronto entre

heterogêneas visões de mundo (sobretudo as concernentes à saúde, ao corpo da mulher, à

higiene e à segurança no partejar), sistemas de conhecimento técnico e repertórios de ação,

condensados na tipologia científica versus tradicional, que podem influenciar a incorporação

de outros saberes médicos. Essa tipologia possibilita uma visão de mundo que envolve as

parteiras, as incorporações de saber, os jogos de linguagem, a relação de poder e formas de

dominação cultural. É nesse contexto das capacitações que teço o objetivo geral, analisando as

tensões  entre  incorporação  de  saber  médico  e  resistência  cultural  na  prática  de  parteiras

tradicionais no Amapá, que se materializam nos cursos e treinamentos. As incorporações que

permeiam este estudo são aquelas ligadas às imposições culturais que submetem as parteiras a

uma linguagem médica regulatória na ação de partejar.

Para  tanto,  destaco  os  objetivos  específicos:  analisar  a  tipologia  tradicional  e

científica, numa visão crítica das ausências produzidas pelas monoculturas do saber,  a qual

confere privilégios de conhecimento e de poder aos saberes científicos,  em detrimento de

outras  formas  de  saberes;  compreender  o  lugar  reservado  às  parteiras  tradicionais  nos

programas  de  inclusão  de  parteiras; compor  a  etnografia  dos  cursos  de capacitação.  Para

desvelar  essa  problemática  propus  as  seguintes  questões  norteadoras:  Que  base

epistemológica ancora o saber de parteiras tradicionais? Que linguagem médica as parteiras

tradicionais do Amapá vêm incorporando em suas experiências tradicionais? Que significados

e sentidos têm os cursos de capacitação para as parteiras e para suas práticas tradicionais

cotidianas? Como ocorrem as trocas de saberes nas relações que se tecem entre profissionais
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da saúde e  parteiras? Que tensões,  confrontos  e  resistência  se processam no domínio das

diferenças culturais? Essas indagações giram em torno de uma questão central: De que forma

a “capacitação” de parteiras gera confronto entre heterogêneas visões de mundo (sobretudo as

concernentes à saúde, ao corpo da mulher, à higiene e à segurança no partejar), sistemas de

conhecimento  técnico  e  repertórios  de  ação,  condensados  na  tipologia  científica  versus

tradicional?

Ao  formular  tais  questões  norteadoras,  me  indaguei  qual  seria  o  lugar  de

realização  da  pesquisa,  quais  comunidades  seriam  selecionadas,  pois,  as  parteiras  são

encontradas em todo o estado do Amapá. São parteiras indígenas, negras remanescentes de

quilombos  e  periféricas  de  Macapá.  Também  considerei  a  necessidade  de  ir  além  das

narrativas das protagonistas e ouvir alguns profissionais da área biomédica envolvidos ou não

na  capacitação  de  parteiras.  Tomo  como  estudo  as  narrativas  de  parteiras  que,  após  a

participação  em  cursos  e  treinamentos,  passaram  a  associar,  no  seu  cotidiano,  práticas

modernas de instrumentalização e higienização. Essa é uma dinâmica que tento analisar no

decorrer do estudo, pois as incorporações de saberes de que trato, não são aquelas inseridas

nas  práticas  da  saúde oficial,  mas  aqueles  saberes  que  as  parteiras  incorporam de  outros

saberes. E assim tento compreender até que ponto essa dinâmica tem impactado a prática e o

ritual  tradicional  das  interlocutoras,  ou,  em  que  medida  tem  contribuído  para  propiciar

arranjos  híbridos,  em  que  as  “práticas  discretas”,  que  existiam  de  forma  separada,  se

combinem para gerar novas práticas.

Enfatizo, portanto, a preocupação com “partos higiênicos e seguros”, que faz com

que  as  organizações  OMS/FNUAP/UNICEF  promovam  treinamentos  para  parteiras

tradicionais, como forma alternativa de saúde para mulheres e crianças sem acesso a serviços

modernos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1992, p. 6). No Estado do Amapá, a

experiência e a prática de parteiras tradicionais vêm sendo tecidas através de uma prática

contemporânea de instrumentalização, ou seja, uma forma “inovadora de partejar”, trazendo

em seu bojo os “cursos de capacitação”. Destaco dois fatos ditos “inovadores” pelo Ministério

da Saúde. O primeiro remonta ao ano de 1996, quando a UNICEF reconheceu o trabalho das

parteiras tradicionais do Amapá e o Governo do Estado firmou parceria com essa instituição, a

fim de adquirir recursos para o programa “bolsa parteira” e kit de material - para realização

de partos domiciliares;  o segundo é o ano de  2000, quando as parteiras tradicionais foram

incluídas  no  Programa  Família  Cidadã,  do  Governo  Estadual,  a  partir  do  qual  quase  a

totalidade das parteiras do Amapá cadastradas vem participando das capacitações.
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O Brasil, desde o final dos anos de 1980, vem sendo marcado pelo ponto de vista

da organização de algumas associações do tipo não governamental (ONGs), entre as quais:

CAIS do parto  (promotora de cursos  de capacitação),  Grupo Curumim-Gestação e parto,

Amigas do Parto, Parto do princípio e redes de movimentos identificadas centralmente com a

crítica do modelo hegemônico de atenção ao parto e ao nascimento. Entre essas redes destaca-

se a Rede de Humanização do Parto e do Nascimento – REHUNA – criada em 1993. Em

linhas gerais, pode-se dizer que esse movimento de humanização propõe mudanças no modelo

de atendimento ao parto hospitalar/medicalizado no Brasil,  tendo como base consensual a

proposta da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 1985, e também a inclusão de parteiras

leigas/tradicionais no sistema de saúde nas regiões nas quais a rede hospitalar não se faz

presente3. Assim, as parteiras ressurgem para esse sistema de saúde e principalmente para o

modelo biomédico como práticas “alternativas”. Nesse contexto, de participação efetiva em

programas de capacitação, as parteiras são reconhecidas como as primeiras humanizadoras do

parto e do nascimento.

O Ministério da Saúde (1990), embora com um discurso ambíguo, oficializou o

Programa de Agentes Comunitários e criou o Programa Nacional de Parteiras, provendo o

cadastramento, a capacitação e o pagamento dessas mulheres através do Sistema Único de

Saúde (SUS). Esse programa repercutiu na região Amazônica, e o governo do Amapá aderiu a

esse programa. Em decorrência da articulação desses programas e do discurso, nasceu, entre

as  parteiras  tradicionais,  a  iniciativa  de  organização  das  parteiras,  através  da  criação  de

Associações de Parteiras, cuja articulação tem à frente a ONG de Pernambuco Centro Ativo

de Integração do Ser-CAIS do Parto (1991), responsável para promover cursos de capacitação

e seminários às parteiras.

O Amapá,  situado  na  Amazônia  Oriental,  foi  transformado  em Estado  com a

Constituição  de  1988.  Do  período  de  1943  (Território  Federal  do  Amapá)  até  1995  (já

transformado em Estado da  Federação),  as  parteiras  realizavam suas  atividades  de  forma

isolada, pois não existiam fontes históricas e nem registros que fornecessem dados sobre o

número  de  parteiras  existentes  no  Amapá  (BARROSO,  2001).  O  primeiro  levantamento,

considerado o primeiro censo de parteiras tradicionais, foi realizado em  1995 e tido como

dado oficial,  apontando, aproximadamente,  duzentas parteiras.  O segundo censo revelou a

existência de seiscentas e noventa e oito parteiras em todo o Estado (LACZYNSKI, 1999). O

Ministério  da  Saúde  (BRASIL,  2012)  oficializou,  nacionalmente,  a  existência  de  1.531

3 Encontra-se em Tornquist (2002, p. 483-484) uma discussão sobre a inclusão de parteiras tradicionais pelo
SUS/MS e o movimento de parto hospitalar/medicalizado no Brasil. 
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parteiras  tradicionais,  nos  16  municípios  que compõem o estado do Amapá.  Em 2014,  a

Gerência do Projeto de Valorização das Parteiras Tradicionais – GPVPT/SMIS/GEA atualizou

os cadastros,  revelando um total  de 1.517 parteiras cadastradas,  em razão da exclusão de

cadastros de parteiras já falecidas.  Tendo realizado esse levantamento,  desde os primeiros

cadastros, foi possível chegar até as parteiras interlocutoras do meu estudo.

Figura 1 – Estado do Amapá – localização das Parteiras Tradicionais do estudo 

Fonte: Mapa... (2012).

Aldeia do Manga (05 
parteiras)

Macapá (05 Parteiras 
periféricas) e 15 (Ilha Redonda)
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Quadro 1 – Número de parteiras cadastradas por Município do Amapá

MUNICIPIO TOTAL DE PARTEIRAS
Amapá 64
Calçoene 20
Cutias 30
Ferreira Gomes 25
Itaubal 39
Laranjal do Jari 70
Macapá e distritos de:
- Bailique
- São Joaquim do Pacuí

361
87
65

Mazagão 55
Oiapoque 142
Pedra Branca 50
Porto Grande 45
Pracuúba 74
Santana 240
Serra do Navio 36
Tartarugalzinho 61
Vitória do Jari 53
TOTAL GERAL 1.517

Fonte: Dados coletados nos cadastros de parteiras tradicionais do (AMAPÁ, 2014).

O  estado  do  Amapá  compõe-se  de  16  municípios,  concentra  uma  população

estimada, em 2014, de  750.912 habitantes (IBGE, 2014). Apresenta um grande número de

parteiras  rurais  (remanescentes  de  comunidade  quilombolas,  indígena,  periféricas  e

ribeirinhas). O maior município do Estado é Macapá constituído por cinco distritos: Macapá,

Bailique,  Carapanantuba,  Fazendinha  e  São  Joaquim  do  Pacuí  (AMAPÁ,  2015;

CONFEDERAÇÃO  NACIONAL  DE  MUNICÍPIOS,  2015).  No  Município  de  Macapá

encontrei  as  primeiras  interlocutoras  da  minha  pesquisa,  as  parteiras  periféricas  e  as

quilombolas remanescentes da comunidade de Ilha Redonda (zona rural de Macapá-AP). Ilha

Redonda é uma pequena comunidade formada por agricultores(as) que concentra um coletivo

de parteiras que considerei significativo como fonte de pesquisa a ser explorado.

No  cadastro  de  parteiras  da  Gerência  do  Projeto  de  Valorização  de  Prateiras

Tradicionais/Secretaria de Inclusão e Mobilização  Social (SIMS)4 do Governo do Amapá, no

quantitativo de parteiras cadastradas no Município de Macapá consta a comunidade rural de

Ilha  Redonda,  composta  por  quilombolas  remanescentes.  Nessa  comunidade  de  pequenos

agricultores encontrei 20 parteiras tradicionais em atividade. Ao iniciar a pesquisa, em julho

de  2013,  faleceu  a  parteira  mais  antiga  dessa  comunidade,  antes  que  eu  tivesse  tido  as

4 Nomenclatura da atual diretoria responsável pelo cadastramento de parteiras tradicionais do Amapá.
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condições  para  entrevistá-la.  Constatei  que  quatro  parteiras  do  quantitativo  especificado

haviam mudado  para  Macapá;  cinco  eram cadastradas  como “doulas  comunitárias”,  uma

modalidade de assistência criada pelo Ministério da Saúde. As mulheres cadastradas como

doulas não fazem parto; elas auxiliam as parteiras tradicionais na parte afetiva, dando apoio

emocional às grávidas. Essas parteiras (chamadas doulas) receberam treinamento de acordo

com o manual de parteira tradicional do Ministério da Saúde (elas são cadastradas com essa

denominação nos registros de parteiras do Amapá, SIMS/2013).

Na área indígena de Oiapoque/AP encontrei as parteiras da Aldeia do Manga. Essa

Aldeia se  localiza a  aproximadamente 25 quilômetros  da cidade de Oiapoque,  é  habitada

pelos  índios  Karipunas  da  terra  indígena  Uaçá.  A aldeia  do  Manga  serve  de  porto  para

embarcações que sobem e descem o rio Curipi e de conexão com outras aldeias localizadas ao

longo do vale, graças à localização e à pequena infraestrutura de que dispõe. Agrega um total

de 10 parteiras tradicionais e, destas, cinco fazem parte do meu universo de pesquisa. Embora

pareça  que  esses  indígenas  ainda  mantenham alguns  de  seus  modos  de  vida  tradicional

preservado, é possível perceber um processo de aculturação, pois muitos de seus costumes

tradicionais são associados ao “caboclo amazônico” (termo designado aos mestiços, branco

com o índio). Vestem-se como brancos e alguns têm conta em banco, são bilíngues – falam o

patoi (é comum a todas as tribos do Oiapoque-AP) e também o português.

Os  nativos  dessa  Aldeia  exercitam  com  maior  intensidade  as  atividades

tradicionais de agricultura, caça, pesca e coleta. Utilizam o idioma nativo para se comunicar.

Semelhante ao que acontece em outras aldeias do Oiapoque, esses indígenas vêm passando

por um processo em que a garantia de seus direitos está vinculada à ação do Estado brasileiro

que, em diálogo com o movimento indígena, formaliza políticas indigenistas, principalmente

após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Essas políticas visam atender ao direito

dos  indígenas  de  permanecerem em  seus  territórios,  de  modo  a  garantir  proteção  à  sua

identidade  étnica,  no  contexto  específico  em  que  seu  território  e  sua  identidade  foram

construídos e/ou reafirmados. Os indígenas acumulam a cidadania brasileira e a identidade

indígena. Possuem direitos especiais, expressos na Constituição brasileira, e sob esse manto

jurídico estão amparados por e adequados a todos os direitos indígenas.

É nesse contexto das parteiras tradicionais do Amapá que ocorre a capacitação, a

inclusão de parteiras em programas governamentais e a possibilidade de articulações entre

saberes. E, assim, à luz da dominação cultural, busco alguns conceitos que se entrelaçam no

decorrer desta análise. Entre os conceitos encontra-se o multiculturalismo de Garcia Canclini

(2011) e a ambivalência em Homi Bhabha (2010) e Stuart Hall (2003). Esses conceitos são
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utilizados  nesta  tese  de  forma  a  entender  o  processo  de  capacitação  de  parteiras  em

articulação com outros saberes médicos. Esclareço que não adentro na discussão destes como

categoria analítica, mas como fundamento para falar em novos arranjos híbridos que podem

funcionar  como  forma  de  conceder  ainda  mais  poder  às  culturas  hegemônicas  (aqui

representadas pela hegemonia do saber médico).

Canclini (2011) salienta que as culturas pós-modernas podem ser consideradas de

fronteiras. São resultantes do contato com o “outro” e decorrentes dos deslocamentos de bens

simbólicos.  O  autor  vê  o  hibridismo  como  um  processo  multicultural,  de  diálogo  entre

diversas culturas. O hibridismo, olhado sob o prisma desse autor, abriria espaço também a

uma espécie  de  tolerância  às  diferenças  culturais.  A cultura é  considerada  algo  não mais

genuíno, mas sim, e muitas vezes, algo representado. O que existe hoje, para o autor, é o

simulacro como marca cultural (CANCLINI, 2011).

Hall (2003) e Bhabha (2010), em suas particularidades e objetos de estudo, partem

da  ideia  do  hibridismo  como  um  processo  marcado  por  ambivalência  e  antagonismos

resultantes  da  negociação  cultural.  Negociações  essas  que  têm  como  pano  de  fundo  as

relações  assimétricas  de  poder  e  os  atores  envolvidos  encontram-se  em  posições  de

legitimidade distintas. Vale ressaltar o que diz Bhabha (2010, p. 165):

[...] o hibridismo é uma problemática de representação e  de individuação colonial
que reverte os efeitos da recusa colonialista, de modo que outros saberes “negados”
se infiltrem no discurso dominante e tornem estranha a base de sua autoridade – suas
regras de reconhecimento.

Pensando  em  como  analisar  essas  capacitações  que  envolvem  as  parteiras

tradicionais e “forjam uma nova identidade de parteira”, algumas categorias de análise foram

pensadas. Para a problemática que fundamenta este estudo, o principal eixo gira em torno do

tradicional e do científico, como tipologia que leva à tessitura teoria/empiria. A partir desse

eixo algumas categorias de análise são fundantes, e assim destaco:

a)  uma perspectiva epistemológica, com base na  monocultura do saber racional,

com  enfoque  da  Sociologia  das  Ausências  e  Emergências  (SANTOS,  2006),  em  que  o

silêncio é fabricado pela desqualificação de determinadas realidades, objetos ou experiências,

que as torna invisíveis, ininteligíveis ou descartáveis, de modo, muitas vezes, irreversível. A

partir do sofrimento causado pela modernidade capitalista, que o autor denomina “Sul”, o

silenciamento é fabricado pela monocultura racional que se caracteriza por uma racionalidade

hegemônica que nega e exclui o diferente.
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Nesse modelo de partejar, percebo um processo de subalternização dos saberes de

parteiras,  efetivado  via  “capacitação”.  Nessa  direção,  apoio-me  na  concepção  de  Santos

(2009,  p.  45),  em que  “[...]  os  saberes  consistem na  promoção  de  dialogo  entre  o  saber

científico produzido na universidade e os saberes leigos, populares, tradicionais e campesinos

que  circulam  na  sociedade”.  O  referido  autor  propõe  que  o  conhecimento  científico  e

humanístico se obrigue a dialogar com outras formas de conhecimento que foram deixadas de

lado pela modernidade tardia.  É nesse sentido que concordo com o autor,  quando propõe

substituir a monocultura do saber por ecologia: “[...] a ecologia dos saberes se expressa como

um conhecimento plural, em que reside a necessidade do confronto entre os diversos saberes

da humanidade” (SANTOS, 2009, p. 46).

A partir  da  categoria  monocultura  (saber  dominante)  do  mencionado  autor,  é

possível dialogar com o meu objeto de estudo, nos termos monocultura/ecologia do saber

tradicional das Parteiras no processo de dominação cultural. Posto que o olhar médico ainda

vê o saber das parteiras tradicionais como ignorante, por isso é necessário, segundo esse olhar

masculino e dominante, “capacitá-las” para suprir a “ignorância”? É importante lembrar que

as Associações  Brasileiras  de  Medicina,  na  mesma  linha  da  Associação  Americana  de

Medicina, não reconhecem a parteira como profissional legítima (BOURGEAULT; FYNES,

1997). A percepção médica sobre o trabalho de parteiras é a de uma prática desqualificada

pela  medicina  moderna,  ou  seja,  de  uma  prática  subalternizada,  considerada  “prática

alternativa” pela biomedicina.  No processo de desqualificação dos saberes das parteiras e a

sua  suposta  ignorância  afirmada  pela  hegemonia  médica,  reporto-me  ao  pensamento  de

Boaventura Santos quando diz:

Na ecologia de saberes cruzam-se conhecimentos e, portanto, também ignorâncias.
Não  existe  uma  unidade  de  conhecimento,  como  não  existe  uma  unidade  de
ignorância. As formas de ignorância são tão heterogêneas e interdependentes quanto
as formas de conhecimento. [...] A ignorância só é uma forma desqualificada de ser e
de  fazer  quanto  o  que  se  aprende  vale  mais  do  que  se  esquece.  A utopia  do
interconhecimento  é  aprender  outros  conhecimentos  sem  esquecer  os  próprios.
(SANTOS, 2009, p. 47).

Cito a Sociologia das Ausências de Boaventura Santos (2009) para enfatizar que o

ofício de parteiras é um saber empírico durante muito tempo silenciado, que se estruturou a

partir da experiência social e diz respeito aos questionamentos relativos à hegemonia do saber

científico, que o qualifica como um saber não científico.

b) a categoria do parto natural e domiciliar me ajuda a perceber um processo de

ambivalência entre programas de capacitação para parto domiciliar. Isto porque o parto faz
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parte do processo reprodutivo que conflui para a gravidez, e também carrega um significado

social  que ultrapassa o conceito de saúde.  Assim, o nascimento é muito mais do que um

fenômeno biológico; é um evento de conotação social e cultural  indissolúveis, inerentes à

construção  do  contexto  histórico  e  antropológico  dos  sujeitos  envolvidos.  O  parto  em

domicílio é considerado natural por acontecer repetidas vezes no grupo social; já, o parto

essencialmente hospitalar é potencialmente perigoso, pois a sua medicalização tem origem no

modo de vida na sociedade, é reflexo da forma como se vive e como se entende o mundo5.

No Brasil, por causa da grande extensão territorial, existem diferentes universos

culturais,  com uma grande diversidade  socioeconômica.  A influência do contexto  cultural

molda o parto e o modo como vai acontecer o nascimento, modificando, em cada sociedade,

os aspectos de como cada mulher lida com o “dar à luz”. O parto se expressa no tipo de

assistência,  nos  cuidados  durante  o  nascimento,  nos  mecanismos  de  apoio  psicológico  e

social, e na responsabilidade pela assistência ao parto (COSMINSKY, 1978).  Osava (1997),

ao  estudar  o parto  domiciliar  realizado por  médico,  observa  que  há uma relação entre  o

médico e a mulher que vai dar à luz, e essa relação se estabelece em níveis diferentes daquela

existente nos hospitais. Segundo essa autora, nos partos hospitalares retiram-se da mulher os

direitos que lhes eram assegurados pela natureza,  de parir  seus filhos e ficar  perto deles.

Entretanto,  em  um  contraponto  da  concepção  dessa  autora,  está  o  ofício  de  parteiras

tradicionais,  posto que o parto domiciliar  realizado por elas difere  do parto realizado por

médicos e em hospitais. Para essas parteiras, o parto é um evento de profunda relação de afeto

e solidariedade entre mulheres. Elas atuam como agentes sociais que se afirmam em suas

experiências cotidianamente, de cuidar da mulher na gestação, no parto e pós-parto.

c) na categoria experiência de mulheres busco apoio em perspectivas e estudos

feministas, entre as quais as que tratam de experiência de mulheres (PATAI, 2010; SANTOS,

SILVÉRIA,  2010;  SANTOS,  2012;  SCOTT,  1999).  Os  estudos  feministas  se  propõem a

denunciar e a contribuir para a readequação dos saberes, destacando as incertezas presentes na

objetividade científica e suas práticas, como fundamento para as mudanças necessárias à outra

visão  de  sociedade  que  contemple  “[...]  as  relações  sociais  de  sexo  no  centro  de  sua

elaboração conceitual e fazendo da transformação destes últimos um objetivo estratégico.”

(SANTOS, Silvéria, 2010, p. 78). Scott (1999) expressa a experiência entre mulheres como

“um grande eco” contra a opressão vivida no passado. Daphne Patai,  durante a década de

1980, na coletânea História oral, feminismo e política, realizou uma série de entrevistas com

5 Não tenciono, aqui, aprofundar a discussão sobre a medicalização do parto, por entender que foge ao problema
em questão. Ver  esse processo em Tornquist (2004).



26

mulheres  de  diferentes  grupos  sociais  e  culturais  no  Brasil,  mais  precisamente  na  região

Nordeste e no Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita a partir da coleta de testemunhos, com a

intenção  declarada  de  “dar  voz”  às  mulheres.  Vivian  Santos  (2012)  trata  da  inserção

profissional  de  mulheres  no  campo científico  contemporâneo,  biografa  três  mulheres  que

tecem as redes da ciência por meio de suas viagens, de suas obras, de suas linhagens, fazendo-

se presentes e reconhecidas. Nesse sentido, a autora tenta contribuir para romper o silêncio e a

invisibilidade que têm envolvido as mulheres nos estudos científicos.

Os  estudos  dessas  autoras  sobre  experiências  de  mulheres  contribuíram  para

pensar teoricamente essa categoria e refletir  empiricamente sobre a experiência de parteiras

tradicionais que sofreram um processo de “silenciamento, invisibilidade, desqualificação”, e

embora tenham resistido ao tempo ainda enfrentam o preconceito de “conhecimento inferior”

que  lhe  foi  atribuído  (TORNQUIST,  2004).  É  por  “[...]  adoção  de  mecanismos  sutis  de

desqualificação e de humilhação social que operam em nossa cultura, em relação às mulheres

e à cultura feminina” (RAGO, 2001, p. 60), que foram desconsideradas pelo saber masculino,

em relação às perspectivas de gênero que hierarquizam femininos e masculinos, sob a égide

do sexismo.

Nesse contexto de experiências de mulheres também são encontradas as parteiras

tradicionais, mulheres que adquiriram suas experiências em seus ambientes de proximidade -

na condição de mãe, avó, vizinha, etc., tecendo os cuidados com a gravidez, parto e pós-parto.

1.2 Contribuição acadêmica de pesquisadoras 

Em relação  à  questão  aqui  levantada,  já  foram produzidas,  no  Brasil,  teses  e

dissertações relacionados às parteiras.  No percurso de mais de uma década que me separa

desde  a  realização  de  minha  dissertação  de  mestrado,  constatei  a  existência  de  muitos

trabalhos  acadêmicos  já  produzidos  por  pesquisadores  de  Norte  a  Sul  do  Brasil,  que  se

constituem em valioso  aporte  teórico/metodológico  para  este  estudo.  Realizei  uma  longa

pesquisa em documentos e fontes - internet, revistas, artigos, teses, dissertações e livros -

sobre o que já se produziu sobre o tema que me propus a estudar e  encontrei  aporte  em

literatura de áreas diversificadas. Para a construção do referencial que envolve os saberes e

práticas  das  parteiras  que,  ao  longo  desse  processo,  vem  incorporando  outros  saberes

específicos da área médica, embasei-me em autores(as) brasileiros (as) e estrangeiros.

Entre os trabalhos acadêmicos sobre parteiras - dissertações e teses já produzidos

no  Brasil  ―,  destaco  aquelas  que  contribuíram fundamentalmente  para  meu  estudo:  nas
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Ciências Sociais (antropologia e sociologia): Fleischer (2007); Tornquist (2004); Mascelani

(2002); Silva (2005). Na Enfermagem e Saúde Pública: Bessa (1997); Costa (2002); Vieira

(2004). Na História: Brandão (1988); Mott (1999); Barroso (2001); Santos Silvéria (2010);

Pinto (2002); Caixeta (2003). Na Tecnologia: Aires, (2006). Na Medicina: Diniz (2001), e na

Ciência do Desenvolvimento Sustentável:  Nascimento Silva (2004). É importante ressaltar

que grande parte dessa produção supramencionada sofre influência da primeira onda feminista

pautada  na  igualdade,  com  pretensão  de  dar  “voz  às  silenciadas”,  dar  “visibilidade”  à

“invisibilidade” de mulheres na história do parto. Porém, algumas autoras da antropologia ―

Fleischer e Tornquist ― foram além dessas questões, discutindo mais a relação antropológica

das parteiras6.

No Brasil do século XX, as mudanças sobre o parto começaram a ocorrer, em

primeiro lugar, pelo processo de intervenções de uma prática obstétrica moderna, devido  à

tecnologia hospitalar do parto que se instalou. À medida que esse modelo medicalizado da

obstetrícia  se  tornou  hegemônico,  e  os  efeitos  passaram  a  ser  questionados,  surgiu  o

movimento pelo parto humanizado, é neste embate que as parteiras tradicionais são chamadas

para serem incluídas  em programas de capacitação.  As autoras  Barroso (2001),  Tornquist

(2004), Fleischer (2007) vêm discutido essa mudança em seus estudos acadêmicos.

Entre os estudos de contribuição teórico-metodológica para meu estudo, destaco a

pesquisa etnográfica da Antropóloga Fleischer (2007), a qual investiga as práticas de parteiras

e seus encontros como o sistema formal de saúde, com as ONGs feministas, parturientes e,

sobretudo, com as parteiras de Melgaço/PA, movido pelo ideário de humanização. O  não

oficial no atendimento obstétrico que qualifica o trabalho de parteiras investigado pela autora,

se articula com instituições e o Estado promovendo cursos e eventos para conferir legitimação

ao trabalho de parteiras. A etnografia dessa autora contribuiu para fundamentar o diálogo com

meus/minhas interlocutores(as) no decorrer do trabalho de campo, no qual, através dos relatos

e narrativas, pude visualizar o modo com que as parteiras tradicionais do Amapá adquiriram

suas experiências e como os cursos e treinamentos vêm impactando suas práticas, a tecnologia

e os  instrumentos  médicos de partejar,  agora conhecidos  por elas.  E também perceber  as

intenções e/ou tensões entre o saber tradicional/saber científico e parto natural/domiciliar.

Outro estudo fundante também nas Ciências Sociais é o da Antropóloga Tornquist

(2004).  Em  sua  tese  de  antropologia  intitulada  Parto  e  Poder analisa  as  relações  entre

assistência  ao  parto  e  políticas  de  humanização  desenvolvidas  no  Brasil  e  que  atendem

6 Vale destacar os trabalhos acadêmicos de Fleischer (2007) e Tornquist (2004) que vão além das discussões 
feministas dos anos de 1970 e 1980 do século XX, referente à primeira onda feminista.
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recomendações  da  OMS (Organização  Mundial  de  Saúde).  Um dos  principais  atores  que

protagoniza as ações em prol da humanização é a REHUNA (Rede de Humanização do Parto

e do Nascimento), teia de movimento que abriga profissionais da saúde e ONGs ligadas ao

feminismo.  Também  enfoca  cursos  de  capacitação  de  parteiras  tradicionais,  no  Vale  do

Jequitinhonha, Minas Gerais. No contexto de suas análises, a autora procura compreender de

que modo o feminismo é interpretado pelo movimento e se a humanização da assistência ao

parto  aponta  para  mudanças  nas  relações  de  gênero  e  de  poder  que  historicamente

constituíram o campo da assistência ao parto no Brasil.

Os estudos de Mott (1999) também me proporcionaram importante contribuição

no que se refere à construção histórica da imagem da parteira relatada em seus estudos como

“mulher  ignorante”,  “analfabeta”,  “sem moral”,  responsável  pela  morte  de mães e  recém-

nascidos devido à falta de qualificação profissional. Essa imagem é encontrada não apenas na

literatura  médica  brasileira  do  século  XIX,  mas  também na de  vários  países,  tendo sido,

inclusive, incorporada por historiadores e sociólogos do século XX. A referida autora ressalta

que quando a literatura médica do século XIX, e  também os  autores  contemporâneos,  se

referem às  parteiras,  raros  são  aqueles  que  fazem alguma  distinção  entre  elas,  como  se

houvesse um único tipo e perfil:

[...] eram as práticas, que exerciam a profissão sem autorização legal. Embora sendo
o grupo mais numeroso, as fontes consultadas forneceram poucas informações. Em
geral, essas ‘comadres’ atendiam pessoas da família ou da vizinhança, e a assistência
ao parto nem sempre era a principal atividade que desempenhavam. Tanto podiam
ser senhoras que faziam o parto de suas escravas e das moradoras de engenhos e
fazendas,  como o contrário,  escravas que faziam o parto de suas senhoras e  das
demais escravas. (MOTT, 1999, p. 31).

A partir dessa constatação Mott (1999) pergunta: “a tão propalada ignorância das

parteiras” não deveria ser entendida como uma crítica ao modo com que elas concebiam todo

o processo da parturição, ou como uma estratégia que os médicos encontraram para serem

reconhecidos como detentores do discurso competente sobre o corpo das mulheres, tornando-

se os únicos legitimamente autorizados para intervir nesses corpos?

 A historiadora  Pinto  (2010)  possui  vários  estudos  publicados  sobre  parteiras

tradicionais 7. Todos esses estudos são baseados em relatos orais e tratam tanto dos saberes e

poderes mágicos, com os quais parteiras e curandeiras dominam técnicas de cura através de

benzeduras e poções feitas de ervas, quanto das suas formas de conduzir manobras de partos,

7 Refere-se aos seguintes artigos Vivências Cotidianas de Parteiras e Experiências do Tocantins (PINTO, 2002) e.
“Poções” vindo das matas e “ribanceiras” dos rios (PINTO, 2001) e  Parteira curiosa: o dom de fazer vir ao
mundo as pessoas (PINTO, 1998).   
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além do mundo de mistérios e encantarias em povoados negros rurais da Região do Tocantins,

no Pará. Em sua obra mais recente, a referida autora estuda a relação familiar, campos de

atuação, vivências, resistências, lutas cotidianas, práticas, saberes e experiências de parteiras,

curandeiras e benzedeiras negras rurais na Região do Tocantins (PINTO, 2010)8. A realidade

desse estudo pode ser comparada à realidade do restante da Amazônia, pois as parteiras do

Amapá, em suas experiências cotidianas, desenvolvem práticas semelhantes. 

Outra historiadora importante é Del Priore. Em sua obra Ao Sul do Corpo (1995)

descreve as mentalidades e práticas em torno do parto nas condições femininas no período

colonial. A autora refere-se ao ‘bem parir’, quando a mulher “sentindo no corpo” os sinais que

acionavam o parto,  podia contar com a parteira.  Esse saber de mulher,  segundo a autora,

requer ritos e saberes próprios, em que os homens só interfeririam em caso de emergência e,

sobretudo, nos centros urbanos. Os médicos mostravam-se insensíveis à dor das parturientes e

as mulheres pareciam também atingidas pelo tabu de mostrarem suas genitálias, preferindo,

por razões psicológicas e humanitárias, a companhia das parteiras. Assim, a autora destaca no

saber-fazer da parteira: 

[...] familiarizadas com as manobras externas para facilitar o parto, as parteiras ou
comadres  encarregavam-se  da lubrificação  das  partes  genitais,  e  tudo indica que
eram eficazes na ajuda mecânica da prensa abdominal, fricção e pressões exercidas
no baixo-ventre com a finalidade a expulsar o feto. (DEL PRIORE, 1995, p. 263).

A referida autora se reporta ao reconhecimento social de que as parteiras gozavam

de enorme prestígio nas sociedades tradicionais. Eram mulheres que, por sua idade, já não

podiam  conceber,  mas  conheciam  a  gravidez  e  o  puerpério  por  experiência  própria  e

constituíam-se em zeladoras dos costumes femininos que se agrupavam em torno da ideia de

proteção da mãe e da criança. Reconhecimento este, que ainda se percebe na atualidade das

parteiras interioranas.

Bessa (1999) contextualizou o parto domiciliar no estudo intitulado “Mulheres e

Parteiras: contribuição ao trabalho feminino em contexto domiciliar rural no Acre”, constatou

que as parteiras tradicionais são possuidoras de um conhecimento que orienta sua prática e de

um saber adquirido por uma cultura peculiar à sua comunidade, onde a forma de vida e as

experiências  adquiridas  retratam seus  valores,  crenças  e  opiniões.  As  parteiras  elaboram

normas e regras de comportamento para a  convivência com outras  mulheres,  normas que

servem de guia para a conduta individual e grupal. Assim, a autora demonstra as funções

8 A obra mais recente da referida autora Filhas da Mata: Práticas e Saberes de Mulheres Quilombolas na Amazônia
Tocantina (PINTO, 2010). 



30

domésticas inerentes ao “trabalho da mulher e da parteira” e às condições femininas, ou seja,

são produtos de uma condição históricos social.

Vale ressaltar  outras obras e pesquisas valiosas que contribuíram para dialogar

com meu objeto de estudo: a obra da antropóloga Kitzinger (1978) enfoca o papel da mulher

enquanto  mãe,  uma  abordagem crítica  embasada  em conceitos  antropológicos  e  em uma

perspectiva  histórica  e  em  diferentes  contextos,  englobando  gestação,  parto  e  puerpério.

Cosminsky (1978),  cuja  pesquisa  foi  realizada  na  região  de  fronteira  do  México  com os

Estados Unidos para examinar o impacto da medicina tecnológica nas crenças populares e nos

programas  de  treinamento  das  parteiras  tradicionais.  A região  do  estudo tem carência  de

serviços médicos. Kroska (1985) também desenvolveu pesquisa etnográfica para examinar o

papel da “curiosa” no sistema de saúde de uma comunidade negra no estado de Alabama -

EUA. A autora procurou verificar o conhecimento dessas curiosas em relação a alguns fatores

intercorrentes da gestação e do feto e conhecer a cultura do subgrupo, especificamente no que

se refere à assistência à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal.

Tanaka (1995) e  Odent (2003) observaram que a  assistência à maternidade na

Holanda é feita de acordo com a opção da mulher e da família, onde quer parir, ou seja, se

deseja o parto domiciliar ou hospitalar. Esse tipo de assistência à maternidade inclui atenção

ao puerpério no domicílio, que pode ser acompanhado pela presença de uma maternity nurse

durante duas a oito horas por dia ou por semana, para prestar cuidados à mãe e ao filho e dar

instruções para lidar com os afazeres domésticos (TANAKA, 1995). A autora acrescenta que,

na história mais recente da obstetrícia, os médicos e parteiras tratam de se definir por seus

respectivos “territórios” de atuação: casas versus hospitais. A parteira permaneceu em casa,

isso não a impediu de perder a sua autonomia, isto é, o controle sobre seu trabalho, mesmo

assim, os médicos acabam exercendo controle por meio dos serviços de apoio.

Recorri aos importantes estudos do médico francês Michel Odent (2002, 2003)

que descreveu a fisiologia do parto e defendeu a importância do vínculo amoroso. A Parteira

e o Camponês é outra obra do autor, na qual observa a atuação do produtor rural e do obstetra,

percebe uma semelhança entre eles, pois ambos manipulam as leis da natureza, e analisa as

semelhanças evidentes entre a industrialização da agricultura e a do parto que se desenvolvem

lado a lado durante o século XX. O autor apresenta uma distinção, motivo pelo qual o Brasil

oferece um modelo industrializado do parto distinto daquele da Europa Ocidental. Na Europa

Ocidental, no contexto da medicina socializada, as parteiras não desaparecem, mas se tornam

prisioneiras dos protocolos em departamentos obstétricos cada vez maiores, e em sistemas de

saúde altamente burocráticos (ODENT, 2003, p. 15). Por outro lado, diz o autor, ao se referir
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às cidades brasileiras, as parteiras desapareceram, enquanto o número de obstetras aumentou

dramaticamente.  E  complementa  dizendo  que  foi  assim  que  os  obstetras  se  tornaram os

principais provedores de cuidados e, ao mesmo tempo, técnicos que realizam cesarianas, no

lugar de serem peritos bem treinados para situações inéditas e patológicas. Nesse contraste

entre Brasil e Europa Ocidental e outros países é que, qualquer que seja o caminho seguido e

as  diferenças  visíveis,  o  parto  tem  passado,  em  todos  os  lugares,  por  um  processo  de

industrialização. Outro motivo do interesse do autor pelo Brasil aqui relatado é o surgimento

de  uma  nova  consciência  em relação  à  forma  pela  qual  nascem os  bebês  e  um resgate

correspondente do “autêntico” ofício da parteira (authentic midewifery)9. 

Esse autor francês (Michel Odent) fala sobre a explosão do parto industrializado

nos Estados Unidos da América (EUA) e as negociações com o Conselho Geral de Medicina

(General Medical Council) que estabeleceu vínculos oficiais naquele país entre profissão da

parteira e a profissão médica, e institucionalizou um papel subserviente da parteira em relação

ao médico, momento em que os médicos americanos controlavam o processo do parto e as

parteiras  minguavam com igual  rapidez  (ODENT,  2003,  p.  45-46).  Assim,  o trabalho  de

parteiras  era  vinculado às  mulheres  migrantes  consideradas ignorantes  e  analfabetas.  Não

existia  a opção de oferecer-lhes treinamento adequado.  O principal  ímpeto de eliminar as

parteiras se disfarçava no pretexto de melhorar a assistência. Porém, diz o autor: 

[...] os reais motivos eram econômicos. As parteiras não apenas limitavam o volume
de negócios para os médicos, mas, pelo fato de a clientela das parteiras ser pobre, o
“material” com o qual as novas gerações de obstetras podiam ser treinadas também
se reduzia. Em tal contexto, a hospitalização se disseminou mais cedo  do  que na
Europa (ODENT, 2003, p. 46). 

Os autores Mbizvo e Fawcus (1993), Onwudiego (1993) e Smith (1993) relatam

que, em muitos países em desenvolvimento, o parto passou de um processo natural a um

procedimento controlado, ou seja, o local de nascimento mudou do domicílio para o hospital.

A dor passou a ser aliviada por meios farmacológicos e as mulheres ficaram sozinhas por

longos períodos, monitoras de longe. Esse é outro extremo do espectro em relação àquelas

regiões onde menos de 20% das mulheres têm acesso a algum tipo de maternidade formal.

Para essas autoras, o parto domiciliar não é uma escolha; é, sim, inevitavelmente por razões

econômicas e culturais, incluindo as geográficas.

Recorrendo  aos  manuais  portugueses,  conforme  anuncia  Barreto  (2007),  a

obstetrícia tem sua origem por volta de 1750, quando a “arte de partejar”, pautada na tradição

9 O autor se refere ao termo em inglês midewifery para ir mais além do emprego como função ou trabalho/ofício
da parteira: engloba também sua habilidade e arte.  Authentic midewifery acrescenta o aspecto tradicional e
autêntico neste saber e fazer da parteira (NT).
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e na experiência da parteira, foi oficialmente convertida em categoria da cirurgia – ou seja, em

“ciência do parto”, sob a responsabilidade do cirurgião treinado em obstetrícia. Daí por diante,

o nascimento foi se tornando um evento controlado pelos homens da ciência, até a conversão

da  obstetrícia  em  especialidade  médica,  em  fins  do  século  XIX.  A sedimentação  e  a

legitimação da obstetrícia percorreram lenta trajetória e apoiaram-se na mudança de atitude

em relação  a  certos  tipos  de  cognição,  operando  transformações  tanto  na  compreensão  e

avaliação do conhecimento quanto no sujeito que acompanhava o parto. Barreto acrescenta

que  a  eloquência  dos  médicos  na  desqualificação  das  parteiras  –  caracterizadas  como

mulheres ignorantes e cheias de crendices, cuja atividade punha em risco a vida da mulher e

do  bebê  –  ajudou  os  cirurgiões-parteiros  a  sedimentar  e  a  legitimar  a  própria  profissão,

rompendo, assim, a longa preponderância da autoridade das comadres no que se refere ao ato

do nascimento.  A “arte de partejar”,  pautada na tradição e na experiência da parteira,  foi

oficialmente convertida em categoria da cirurgia – ou seja, em “ciência do parto”.

Barreto  relata  que,  nos  anos  de  1970  e  1980,  a  história  das  mulheres  e,  em

especial as análises feministas, ao abordarem a assistência ao parto, questionaram o rótulo à

imagem das  parteiras,  apresentadas  como “mulheres  sujas”,  “supersticiosas” de  pouco ou

nenhum saber. Tal discurso pejorativo foi elaborado pelos médicos e cirurgiões, no processo

de afirmação da obstetrícia, respaldados nos conhecimentos da anatomia e da fisiologia. Foi

na metade do século XX que o parto hospitalar tornou-se uma prática da maioria das mulheres

urbanas e sua adesão ao campo da assistência médica. Nesse processo de mudanças foram

deslocados  os  saberes  femininos,  leigos,  subalternizando  as  mulheres  que  prestavam

assistência: parteiras, comadres, matronas, curiosas. O rechaço aos círculos e redes de saber e

informação entre  mulheres,  adjetivadas de conversas de comadres pelos médicos,  naquela

época, “[...] passaram a ser consideradas nefastas ao bom andamento da gravidez e do parto, o

que mostra o quanto esse processo de subalternização e estigmatização impregnou a formação

médica moderna e racionalista.” (TORNQUIST, 2004, p. 79).

1.3 Trilha metodológica e subjetividade

Este é um estudo incluso no âmbito das ciências sociais, que se configura como

um estudo etnográfico, em uma área fronteiriça entre a Sociologia e a Antropologia. Busco

construir um olhar sobre a teia de relações que circunscrevem os cursos de capacitação para

parteiras no Amapá; articular a metodologia empregada na pesquisa, vinculando-a ao trabalho
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de campo e, com esse embasamento, analiso os relatos e narrativas de parteiras, incorporação

de saberes  e  a  apropriação  de  práticas  médicas  adquiridas  pelas  parteiras  tradicionais  no

decorrer  vários  cursos,  treinamentos  e  oficinas,  promovidos  pelo  Governo  Estadual  em

parceria com o Ministério da Saúde. Utilizo a observação e a entrevista ― complementares e

fundamentais para a pesquisa antropológica acerca de “uma realidade multifacetada”10 ― e

também o caderno de campo.

 Para desenvolver a proposta temática e o recorte empírico de minha investigação

parto do ponto de vista de pensar a relação centrada nos aspectos sociológicos do sujeito-

objeto,  envolvendo  uma  relação  de  subjetividade11.  Na  relação  sujeito/objeto,  sigo  a

orientação do antropólogo Da Matta (1991), em que se considera 

[...]  a  “interação  complexa  entre  o  investigador  e  o  sujeito  investigado”  que
compartilham,  mesmo  que  muitas  vezes  não  se  comuniquem,  “de  um  mesmo
universo de experiências humanas”. O que permite superar nossos preconceitos em
relação ao “outro”, ao diferente, é a possibilidade de dialogar com o nativo. É nessa
possibilidade de diálogo que reside a principal diferença com as ciências naturais e o
seu objeto:  o objeto das ciências  sociais “é transparente e  opaco” (DA MATTA,
1991, p. 27). 

Esse autor tem o seu ponto de vista,  as suas interpretações que, muitas vezes,

colocam as  minhas em xeque. Ele esclarece ainda, que na sociologia, e  nas ciências sociais

em geral, diferentemente das ciências naturais, os fenômenos são complexos, não sendo fácil

separar  causas  e  motivações  isoladas  e  exclusivas.  Não  podem  ser  reproduzidos  em

laboratório e submetidos a controle. “As reconstruções são sempre parciais, dependendo de

documentos, observações, sensibilidades e perspectivas”. 

A importância  do  método para  Heloisa  Martins  (2004,  p.  289)  é  que  “[…] a

pesquisa qualitativa é aquela que privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das

ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, caracterizado

pela heterodoxia no momento da análise.” A autora mostra a necessidade do exercício da

intuição e da imaginação do sociólogo, em um tipo de trabalho artesanal, visto não só como

condição para o aprofundamento da análise, mas também - o que é muito importante - para a

liberdade do intelectual. Foi aí que percebi que esse método era o mais apropriado para o meu

objeto, pois somente assim seria possível obter a percepção da subjetividade, das atitudes, das

emoções, detectadas no cotidiano das parteiras. Essa autora destaca uma das características

10 Sobre a observação e a entrevista, encontrei em Fonseca (1991) e Weiss de Jesus (2013),  o termo “realidade
multifacetada” para os estudos antropológicos.

11 Tomo a tensão entre objetividade e subjetividade como fator substancial para a reflexão socioantropológica
atual, mais sem adentrar na discussão de forma mais profunda. Entretanto, ressalta-se que a voz do etnógrafo é
cada vez mais interpelada pela subjetividade, e também pela voz do nativo nas etnografias contemporâneas. 
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importantes  da  metodologia  qualitativa:  “a  consistência  na  análise  das  informações”.  A

variedade  de  material  obtido  qualitativamente  exige  do  pesquisador  uma  capacidade

integrativa  e  analítica que,  por  sua  vez,  depende do desenvolvimento  de uma capacidade

criadora e intuitiva. A intuição aqui mencionada não é um dom, mas resultante da formação

teórica e dos exercícios práticos do pesquisador.

Busquei me fundamentar em algumas concepções metodológicas do século XX,

primeiro  naquele  que  consagrou  a  Etnografia,  Bronislaw  Malinowski,  e  foi  quem  mais

contribuiu com o método etnográfico. Para esse autor, a etnografia é capaz de reconstituir e

transmitir uma experiência de vida diversa da sociedade. Quando esse autor estava em campo

rompia com os contatos com o mundo europeu, e entendia o trabalho de campo como uma

ciência  e  como uma arte.  Na  introdução  da  sua  obra  Argonautas  do  Pacífico  Ocidental,

Malinowski (1976) apresenta uma descrição do método utilizado para a coleta de material

etnográfico, em que o pressuposto básico é viver na comunidade pesquisada, aprendendo a

língua nativa, preferencialmente não com os brancos. Geertz (2002) declara que o texto de

Malinowski foi escrito sob a perspectiva da construção do “eu” do etnógrafo. Dentro do texto

etnográfico, essa foi uma maneira convincente de evidenciar o ponto de vista do nativo: “não

somente estive lá, mas eu era um deles, falava como eles”. E acrescenta ainda Geertz que se

continua a olhar o outro, agora não tão distante, mas na condição de nativo, e a “observação

participante” continua a ser muito mais um observar  estando lá, em nome da objetividade.

Saliento a proposta descritiva de Geertz (2008, p.4) quando afirma que “praticar a etnografia é

estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear

campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os

processos determinados, que definem o empreendimento”.

A contribuição  valiosa  de  Roberto  Cardoso de  Oliveira  (2006)  me  conduz  ao

apontar o caráter constitutivo do olhar, ouvir e escrever do antropólogo, ao adentrar no campo

de  pesquisa.  Essa  constituição  do  olhar,  ouvir  e  escrever  são  atos  cognitivos,  de

responsabilidade  intelectual.  Na verdade,  o  olhar  marca  a  inserção  nas  ciências  sociais  e

assume um sentido particular, de natureza epistêmica na construção do saber. Em sua análise

o autor afirma que, na investigação empírica, o olhar que o pesquisador dirige ao objeto em

estudo pode ser alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja qual for o objeto, ele não

escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora da maneira de ver

a realidade. “O ouvir complementa o olhar, elimina os ruídos que lhe pareçam insignificantes,

isto é, que não façam nenhum sentido no corpus teórico de sua disciplina ou para o paradigma

no interior do qual o pesquisador foi treinado.” (OLIVEIRA, 2006, p. 21-22). O olhar e o
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ouvir fazem parte da primeira etapa, é o escrever da segunda etapa que, por excelência, é o ato

exercitado no gabinete, marcante, sobretudo quando se compara com o que se escreveu no

campo, o que se escreveu no diário, nas anotações rabiscadas em cadernetas. “A forma como

o pesquisador escreve o faz distinguir um texto narrativo meramente literário de um texto

etnográfico final.” (OLIVEIRA, 2006, p. 25-30).

Sobre  os  três  enfoques  do  olhar,  ouvir  e  escrever,  o  referido  autor,  assim se

expressa:

Se  o  olhar  e  o  ouvir  constituem  a  nossa  percepção  da  realidade  focalizada  na
pesquisa  empírica,  o  escrever  passar  a  ser  parte  quase  indissociável  do  nosso
pensamento, uma vez que o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar. [...] Nesse
sentido, os atos de olhar e de ouvir, são a rigor, funções de um gênero de observação
muito peculiar – isto é, peculiar à antropologia -, por meio da qual o pesquisador
busca interpretar – ou compreender – a sociedade e a cultura do outro “de dentro”,
em sua verdadeira interioridade. (OLIVEIRA, 2006, p. 31-34). 

Na mesma direção de Oliveira, na concepção das antropólogas Rocha e Eckert

(2008), a prática de campo etnográfica responde, pois, a uma demanda científica de produção

de  dados  de  conhecimento  antropológico  a  partir  de  uma  inter-relação  entre  o(a)

pesquisador(a) e os sujeitos(as) pesquisados. É uma etnografia no exercício do olhar (ver) e

do escutar (ouvir) que impõe ao (à) pesquisador (a) um deslocamento de sua própria cultura

para se  situar  no interior  da sociabilidade por  meio das  quais  a  realidade investigada lhe

apresenta.

As reflexões etnográficas acima mencionadas deram-me a compreensão para o

exercício de articular teoria e realidade empírica, assim, apresento, aqui, os procedimentos

necessários  para  encaminhar  o  direcionamento  do  objeto  de  estudo.  Nos  relatos,  nos

depoimentos  e  nas  narrativas  de  parteiras  tradicionais  estão  presentes  as  metáforas,  os

conceitos  e  as  descrições  plenas  da  subjetividade  dos  saberes  e  práticas  tanto  dessas

protagonistas  quanto  nos  depoimentos  dos  outros  interlocutores  que  expuseram  suas

percepções em relação às parteiras. Essa subjetividade expressa os sentimentos, as atitudes e

emoções  de cada  participante  da  pesquisa.  A questão  da  subjetividade,  as  entrevistas  e  a

observação,  com  as  ferramentas  e  os  artefatos  adotados,  me  possibilitaram  registrar  as

informações e transformá-las em material empírico fundamental que sustenta a investigação.

Daí, especifico, a seguir, algumas concepções importantes a respeito da subjetividade.

A subjetividade na construção do objeto de pesquisa é uma questão presente em

todas as etapas da pesquisa e me remete à discussão acerca da interação sujeito-objeto. Essa

interação se transformou em experiência vivida nas reflexões teórico-metodológicas. É no
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encontro entre “sujeito” e “objeto” que a realidade a ser pesquisada emerge, provocando um

contínuo processo de reconstrução do objeto da pesquisa (BUFFON, 1992). 

Contribuição metodológica da subjetividade pode ser encontrada em Tornquist12,

sobretudo quando a autora se refere à subjetividade nas Ciências Sociais: 

a  subjetividade  que  interessa  às  ciências  sociais  –  e  que  sua  potencialidade  – é
aquela passível de enquadramentos, aquela que é partilhada com pessoas marcadas
pelas mesmas características sociológicas do pesquisador – e este olhar pode ser
submetido a uma análise sociológica. (TORNQUIST, 2004, p. 35-36). 

No entender de Tornquist (2004), o problema da subjetividade é, hoje, elemento

que deve compor a  exposição sincera das condições de feitura do trabalho postulada por

Malinowski. Assim sendo, a atualização da sinceridade metodológica pode ser pensada em

termos contemporâneos, pela inclusão da subjetividade no processo de conhecimento,  não

apenas no sentido de considerar que o que existe são textos etnográficos – portanto, escolhas,

possibilidades,  refinamento  dos  debates  e  complexificação  das  questões  –  mas  que  esta

condição não coloca em risco, antes aperfeiçoa, um projeto científico para a disciplina.

Malinowski (1976) adverte os estudiosos para que mantenham “o farol aceso da

sinceridade  metodológica”,  metáfora  com  a  qual  o  autor  sustenta  que  as  ciências

antropológicas, tal qual as ciências físicas e exatas, devem sempre explicitar as condições em

que foi feito o estudo ou experimento. Para o autor, adepto incondicional de uma visão de

ciência que hoje se reconsidera, era necessário deixar bem claro o modo com que os dados

tinham sido obtidos, quem os havia coletado, quem eram os informantes privilegiados, as

situações em que se tinha ido a campo. Seguindo a inspiração de Malinowski, mas em uma

reflexão pós-moderna acerca da presença da subjetividade na produção científica.

Atenta ao que Zaluar (1988) preconiza, o cientista social não deve esquecer que a

relação que se estabelece entre o observador e o observado é uma relação social e política. A

autora faz uma menção importante, ao dizer que “o pesquisador”, mesmo próximo ou íntimo,

é um interlocutor que não faz parte do grupo e, no limite, continua a ser identificado com o

mundo  dos  ocultos,  mesmo  que  de  forma  sutil  e  matizada  pela  amizade  construída  no

relacionamento  diário  com o  pesquisado. Fica  evidente  para  Zaluar  que  o  pesquisador  é

“outro”, e que mesmo exercitando o viver com seus interlocutores não faz parte desse grupo,

seu projeto de vida é outro.

12Corroboro o pensamento da autora quando diz que a  sinceridade metodológica pode ser pensada em termos
contemporâneos,  pela  inclusão  da  subjetividade  no  processo  de  conhecimento,  não  apenas  no  sentido  de
considerar  que  o que  existe  são  textos  etnográficos –  mas que  esta  condição  não  coloca  em risco,  antes
aperfeiçoa um projeto científico. 
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Refiro-me a essa reflexão, analisando a relação de convivência com as parteiras

no  percurso  da  pesquisa.  Foi  uma  relação  de  proximidade  e,  assim,  pude  apreender  as

percepções,  significados,  linguagem  e  a  forma  com  que  essas  interlocutoras,  em  suas

subjetividades, têm incorporado as práticas médicas em suas comunidades e no seu cotidiano.

Essa relação de proximidade com as parteiras se configurou na pesquisa de campo como uma

relação  de  amizade  entre  observadora  e  observadas,  tratando-se  de  algo  mais  sutil,  não

materializável, por envolver um encontro de subjetividades. Tomo emprestado a expressão de

Peirano (1997) quando declarou: “é menos exótico do que as clássicas etnografias”, referindo-

se ao ambiente da pesquisa. Por isso, ressalto que minha pesquisa de campo com as parteiras

ocorreu,  preferencialmente,  em ambiente simples,  caseiro  e  em comunidades  rurais  e  nas

periferias.

Rumo a uma análise crítica recorro ao pensamento de Grossi (1992), “trabalho de

campo e subjetividade”, neste estudo a autora diz que na busca do “outro” encontra-se a “si

mesmo”, ela refere-se a “emergência dos sujeitos” e a volta do indivíduo nas Ciências Sociais

contemporâneas e assim, pressupõe pensar a relação entre antropólogo e seus informantes em

campo como central na construção de etnografias, conceitos e teorias na Antropologia.

O  pensamento  de  Haraway  (1995)  sustenta  que  todos  os  conhecimentos  são

“situados” (social e historicamente) e, portanto, é inevitável que sejam parciais. No entanto,

para a autora, isso não significa dizer que se tenha de abandonar todo e qualquer critério de

“objetividade”. Muito ao contrário, a autora está empenhada em manter e trabalhar com uma

noção de objetividade fortalecida, solapada pela crítica feminista. Sua reflexão metodológica,

que envolve a preocupação político-epistemológica, em “saberes localizados” na ciência e na

construção  científica  é  mais  abrangente.  Para  essa  autora, o  feminismo  surge  na  ciência

corporificando-a,  mostrando  ao  mundo  positivo  os  corpos  em  movimento,  esboça  as

dicotomias  -  construtivismo  radical  versus  empirismo  crítico  feminista;  desmascara  as

doutrinas de objetividade porque elas ameaçavam o nascente sentimento de subjetividade, a

atuação histórica coletiva e as versões “corporificadas” da verdade. É importante perceber que

a autora elabora alguns parâmetros críticos para pensar sobre o trabalho etnográfico.
E assim, assumo, no percurso de minha investigação, esse olhar crítico ao objeto,

a  partir  do  que  falam  as  fontes  -  documentais,  oficiais  ou  empíricas  e  sobretudo  a

subjetividade  das  narrativas.  Assim,  apresento  os  dados  que  considero  fundamentais  para

pensar sobre as incorporações de saberes e resistência cultural das parteiras tradicionais do

Amapá; e evitando qualquer tentativa de encerrar a reflexão, nesta tarefa socioantropológica,

circunscrevo o campo da pesquisa.



38

1.3.1 Circunscrevendo o Campo

O  recorte  do  estudo  vai  de  2013  a  2016,  período  correspondente  aos  novos

incentivos ao Projeto de Valorização de Parteiras Tradicionais do Amapá e a realização de

vários cursos e treinamentos de capacitação de parteiras em todos os municípios do estado do

Amapá. O recorte empírico é composto por 25 protagonistas/interlocutoras, sendo 15 parteiras

tradicionais da comunidade remanescente de quilombo de Ilha Redonda-Macapá/AP; cinco

parteiras que residem em área periférica de Macapá, oriundas de áreas rurais, onde tiveram

suas  grandes  experiências  no  partejar,  e  cinco  parteiras  indígenas  da  aldeia  do

Manga/Oiapoque-AP. Também julguei ser importante ouvir o depoimento de 10 profissionais

da área biomédica, sendo uma gerente do Projeto de Valorização das Parteiras tradicionais –

SIMS/GEA;  dois  médicos  obstetras,  cinco  enfermeiras(os)  obstetras,  uma  destas  atua  no

programa Rede Cegonha,  e  duas técnicas  de enfermagem da SESA/GEA. Todos recebem

nomes fictícios, as parteiras tradicionais recebem nomes de fenômenos da natureza (terra e

ar); os médicos, técnicos e enfermeiras obstetras recebem abreviações.

As  interlocutoras  protagonistas  deste  estudo  são  mulheres  simples,  com idade

entre 50 e 80 anos, sendo nove não alfabetizadas e dezesseis alfabetizadas com apenas o

antigo ensino primário. A cultura de partejar foi herdada principalmente de suas mães e avós,

e assim mantêm conhecimentos que são repassados às novas gerações. No reconhecimento

social  das parteiras  amazônicas,  a “arte  de partejar” é  exercida sem tabela  de preço,  sem

qualquer  garantia  trabalhista;  em troca  dos  atendimentos  as  parteiras  podem receber  das

parturientes um “paneiro” de farinha, uma galinha caipira, um cacho de banana ou outro tipo

de agradecimento.  Geralmente,  atuam onde não há médicos,  e  por  isso suas  práticas  são

denominadas “alternativas” pelo poder público. Dizem as parteiras entrevistadas: “nós vamos

onde alguma gestante espera pelo toque de suas mãos experientes, pelas rezas e cantos que

fortalecem o espírito”.

Acredito que a escolha de uma abordagem qualitativa, utilizando uma etnografia

para descrever a socialização de experiências através dos cursos de capacitação de parteiras

que vem impactando o partejar tradicional, atende aos objetivos propostos neste estudo.

Nesse sentido, a coexistência de distintas instâncias de socialização, com projetos

múltiplos e maior circularidade de valores e referências identitárias, configura um campo da

socialização híbrido e diversificado. Nesse objeto recortado para estudo é possível perceber

essa nova configuração para a construção de um novo estilo de partejar, a construção de um
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novo sujeito social, agora não apenas influenciado e determinado pelas instâncias tradicionais

da  socialização  –  a  parteira  tradicional  e  seu  saber  são  estimulados  a  incorporar  novas

tecnologias de partejar do mundo contemporâneo.

Na pesquisa de campo utilizo a observação participante e a observação. E como

instrumento,  a entrevista,  que possibilita uma análise  descritiva do meu objeto de estudo,

propiciando  uma  visão  subjetiva  dos  agentes  da  pesquisa,  as  parteiras  tradicionais  ―

protagonistas  da  trama socioantropológica.  Sobre  o  trabalho de  campo,  o  pensamento  do

sociólogo Leonardo Sá (2009) reflete o modo socioantropológico de sua posição de produzir

esse tipo de trabalho:

[…] o trabalho de campo é um modo de produzir pertencimentos sociais múltiplos.
Pelo trabalho de campo, firmamos o pertencimento acadêmico não só à comunidade
dos  pesquisadores  socioantropológicos  das  ciências  sociais,  mas  também  à
comunidade  de  sujeitos  pesquisados,  entre  outros  pertencimentos  que  provocam
questões de identificação do sujeito pesquisador, que se desdobram em um modo
específico de produzir conhecimento engajado. (SÁ, 2009, p. 290).

O autor faz uma reflexão sobre o trabalho de campo etnográfico como o campo de

divisão entre aqueles que partilham os valores metodológicos da antropologia e da sociologia

e acrescenta: “é um modo de ter garantias de usufruto a esses valores”.

Para tanto, elaborei três momentos da observação:

a) Primeiro momento: a observação foi o ponto de partida da investigação para

obter  informações  sobre  a  realidade  das  parteiras.  Procurei  aproximação  com  o  campo,

localizando as parteiras em suas comunidades. A partir daí, passei a visitá-las constantemente.

Nos  primeiros  contatos  as  interlocutoras,  em  sua  maioria,  mostraram-se  tímidas,

envergonhadas e diziam não saber falar a língua dos doutores. Mas de forma espontânea,

brotava o prazer em falar de suas experiências, do cuidado com a gestante, o parto e o pós-

parto.  O  conhecimento  sobre  uma  infinidade  de  “ervas  e  plantas  medicinais,  garrafas,

puxações” que se configura uma realidade da parteira da Amazônia. Sobre esse saber das

ervas, plantas medicinas e puxações (BARROSO, 2001; FLEISCHER, 2004).

Em seguida,  passei  a  observar  a  realidade  social  que  rodeava  as  parteiras,  a

comunidade em que viviam, modo de vida e condições financeiras de cada uma delas. Em

meio a essa vivência fui construindo as relações que compõem o tema desta tese, através da

observação in loco, junto às comunidades onde registrei os depoimentos, relatos e narrativas

de um conjunto de saberes que compõe as práticas de partejar, importantes para a construção

do objeto a partir da pesquisa de campo. Buscar esses registros só foi possível ao ouvi-las em

seus relatos e narrativas.
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As autoras Rocha e Eckert (2008) relatam que a observação direta é, sem dúvida,

a técnica privilegiada para investigar os saberes e as práticas na vida social e reconhecer as

ações e as representações coletivas da vida humana. Assim, o(a) pesquisador(a) se engaja em

uma experiência de percepções de contrastes sociais, culturais e históricos. Preconizam as

autoras que as primeiras inserções no universo da pesquisa são norteadas pelo olhar atento ao

contexto de tudo o que acontece no espaço observado. A curiosidade é logo substituída por

indagações sobre como a realidade social é construída. Essa demanda é habitada por aspectos

comparativos que nascem da inserção densa do(a) pesquisador(a) no compromisso de refletir

sobre  a  vida  social,  estando,  antes  de  mais  nada,  disposto  a  vivenciar  a  experiência  de

intersubjetividade,  sabendo  que  ele  próprio  passa  a  ser  objeto  de  observação  (LÉVI-

STRAUSS, 1974, p. 17-31).

b)  Segundo momento:  elaboração de uma visão de conjunto das  comunidades

onde residem as protagonistas do estudo. Observação da vida cotidiana, como as parteiras

vivem nas comunidades, que fonte de renda é base familiar, a relação com as parturientes nos

cuidados em acompanhá-las no processo da gestação, parto e pós-parto.

Para  a  operacionalização  desse  segundo  momento  tive  auxílio  de  alguns

elementos: o estudo de documentos oficiais  ― cadastro de parteiras,  relatórios,  eventos e

encontro de parteiras, identificação das instituições promotoras de cursos de capacitação e

treinamentos ― além das entrevistas. Os dados foram registrados imediatamente no caderno

de  campo  para  não  haver  perda  de  informações  relevantes  e  detalhadas  sobre  os  dados

observados  e  coletados.  Foram também utilizados recursos  com fotografia  e  gravação de

áudio.

c) Terceiro momento: sistematização e organização dos dados, o que corresponde

à realidade investigada para fins de descrição e análise dos dados concretos sobre o coletivo

de parteiras e suas experiências de partejar. As gravações e o caderno de campo auxiliaram-

me a não perder de vista as sensações, as emoções e as motivações durante as entrevistas.

Com  o  consentimento  das  protagonistas  e  das  instituições  responsáveis  pelas

oficinas e treinamentos de capacitação de parteiras passei a estar mais presente e participar de

modo regular dos eventos, e marcar presença na rotina das parteiras para compreender os

valores  éticos  e  morais,  as  emoções,  as  intenções  e  as  motivações  que  orientam  a

subjetividade nas narrativas de parteiras.

No intuito  de  estudar  o  outro, afirmam as  autoras  Rocha e  Eckert  (2008),  “a

observação é esta aprendizagem de olhar o outro para conhecê-lo, e ao fazer isto também

buscamos  nos  conhecer  melhor”.  Essa  busca  de  conhecimento  é  sempre  orientada  por
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questões conceituais apreendidas no estudo das teorias sociais. O observar na pesquisa de

campo  implica  a  interação,  evocando  uma habilidade  para  participar  das  tramas  da  vida

cotidiana, estando o outro no fluxo dos acontecimentos. Isto implica em se estar atento às

regularidades e variações de práticas e atitudes, reconhecer as diversidades e singularidades

dos fenômenos sociais para além das suas formas institucionais oficializadas por discursos

legitimadores de estruturas de poder.

Nas entrevistas utilizei dois modelos de entrevista - entrevista aberta e entrevista

semiestruturada. A entrevista aberta foi direcionada aos profissionais da área biomédica por

se assemelhar mais a uma conversa, embora nem sempre reflita a realidade, mas uma visão do

agente.  As vantagens desse modelo é que permite  coletar  algo sem a devida intenção do

entrevistado. Essa técnica “[...] deve ser uma combinação de escuta atenta e questionamento

porque o sujeito não relata simplesmente a sua vida, ele reflete sobre a mesma, enquanto

conta.” (BERTAUX, 1980, p. 20).

O  outro  modelo  utilizado  foi  um  roteiro  –  entrevista  semiestruturada  –

direcionado às parteiras, com apresentação de tópicos em vez de questões fechadas ou abertas,

para permitir respostas subjetivas e, assim, as interlocutoras ficaram livres para produzir suas

narrativas sem mudar de rumo. Tomo por base a posição de Duarte (2002) sobre a entrevista

semiestruturada como material empírico privilegiado na pesquisa. Constitui-se em uma opção

teórico-metodológica que está no centro de vários debates entre pesquisadores das ciências

sociais. Em geral, a maior parte das discussões trata de problemas ligados à postura adotada

pelo pesquisador em situações de contato, ao seu grau de familiaridade com o referencial

teórico-metodológico  adotado  e,  sobretudo,  à  leitura,  interpretação  e  análise  do  material

recolhido (construí/do) no trabalho de campo.

As  entrevistas  são  fundamentais  quando  se  precisa/deseja  mapear  práticas,

crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos

bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados.

Nesse caso, se forem bem realizadas, as entrevistas permitem ao pesquisador(a) fazer uma

espécie  de  mergulho  em profundidade,  coletando  indícios  dos  modos  com que  cada  um

daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade, e coletar informações consistentes que lhe

permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no

interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta

de dados (BERTAUX, 1980). 

Nos  relatos  e  narrativas  encontrei  uma  vasta  reflexão  subjetiva  da  parteira

tradicional, seus contextos de vida e suas relações com outras mulheres e com a comunidade.
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Também há relatos de histórias de partos, saberes e práticas das interlocutoras entrevistadas. A

seleção de parteiras na comunidade ocorreu em função de referências em suas comunidades

no cuidado com a gestante e o parto numa relação de proximidade e também pelo tipo de

serviços prestado na comunidade como aconselhamento e uso de plantas medicinas para dor

de cabeça, inflamação e outros problemas de saúde.

Apropriei-me da “prática do fazer antropológico”, de pedir licença para adentrar

no universo do outro. Com o consentimento das parteiras adentrei em suas casas, nos seus

espaços para observar e escrever sobre suas linguagens nativa de “pegar menino”, ser “mãe de

umbigo”, “aparar moleque”, enfim, conhecer essas mulheres que na lida do dia a dia têm

reconhecimento comunitário. Na aproximação com as parteiras foi possível perceber que a

“participação” aconteceria além de uma prática ou um comprometimento com os sujeitos de

pesquisa. A participação ocorreu, sobretudo, naquilo que Favret-Saada (2005) denomina “ser

afetada” (être affecté), que consiste em um dispositivo metodológico que permite considerar o

caráter  epistemológico  das  situações  de  comunicação,  muitas  vezes  involuntárias  e  não

intencionais, realizadas no campo.

A “participação” e o “ser afetada”, entretanto, são evidenciados pela autora não

como uma “operação de conhecimento por empatia”,  mas entendida como uma forma de

“experimentar os sentimentos do outro” ou como uma “identificação” com o “outro”. É, antes

de tudo, o aceitar ser afetada que “[...] abre uma comunicação específica com os nativos: uma

comunicação sempre involuntária e desprovida de intencionalidade, e que pode ser verbal ou

não.” (FAVRET-SAADA, 2005, p. 159).

Em  minha  pesquisa  de  campo  assumi  a  perspectiva  de  “experimentar  os

sentimentos do outro”,  já  mencionada por Favret-Saada,  embora eu não esteja  analisando

rituais de feitiçaria, e sim cursos de capacitação que envolve saberes e práticas de parteiras;

aceitei ser afetada, mas sem que isso implicasse em identificar-me com “o ponto de vista

nativo”. É nesse aspecto que concordo com o que diz a autora:

[…] aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco de ver seu projeto de
conhecimento se desfazer. Pois, se o projeto de conhecimento for onipresente, não
acontece nada. Mas, se acontece alguma coisa e se o projeto de conhecimento não se
perde em meio a uma aventura, então uma etnografia é possível. (FAVRET-SAADA,
2005, p. 160). 

Assim, anotei em meu caderno de campo todos os detalhes e as informações que

julguei importantes para clarificar a escrita da tese. O meu caderno de campo, sem dúvida, foi

o instrumento fundante para digerir qualquer episódio desconcertante durante o trabalho de

campo.
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Em relação ao caderno de campo, utilizo esse recurso de forma convencional, com

todas as anotações de detalhes em volta dos acontecimentos, dos gestos, olhares e do ouvir, do

falar, visando enriquecer a descrição etnográfica. Anotei no caderno de campo as situações

subjetivas,  e  depois  passei  a  redigir  as  anotações  do  campo  para  compor  a  tese  de

doutoramento.  São  recursos  importantes  no  ato  de  analisar  sociologicamente,  não  só  as

tensões,  com os quais me envolvi no campo, pois escrever  é  nomear,  é sistematizar.  É o

momento em que realmente se organiza o pensamento e se elabora o vivido em campo. Daí,

tantas vezes ser a parte mais difícil e dolorosa do trabalho.

A transcrição é a etapa na qual ocorreu a recriação do texto em sua plenitude, ou

seja, na condição de pesquisadora debrucei-me nos relatos e narrativas, de maneira ampla,

ordenando parágrafos  de acordo com a observação e  as  anotações  do caderno de campo,

realizando, assim, a dança da linguagem. Para esse movimento, a própria língua dispõe dos

elementos, entre os quais a pontuação ― em particular as reticências e interjeições ― que

mostram sensivelmente  quando o leitor(a)  deve respirar,  quais  as  paradas  estratégicas,  os

silêncios, etc.. Recria-se, então, a atmosfera da entrevista, procurando trazer ao leitor o mundo

das  sensações  que  compõem  as  histórias.  É  permitida  a  conferência  do  texto  com  as

colaboradoras,  podendo  ser  refeito  várias  vezes,  obedecendo  aos  acertos  partilhados,

aprovados e legitimados por elas.

Esse  foi  o  momento  em que,  na qualidade de pesquisadora,  me preparei  para

eventuais formas de conduzir o texto da tese. Em que o princípio básico é a flexibilidade para

o entendimento entre as partes que compõem o todo, sobre a importância ou não dos cortes ou

limites para o uso público das falas. Assim, as falas autorizadas são usadas integralmente ou

em partes, distribuídas nos capítulos, conforme a tessitura teoria – empiria.

Todas  as  entrevistas  foram gravadas,  com o consentimento  dos  envolvidos  na

entrevista,  parteiras,  técnicos  de  enfermagem,  enfermeiros(as)  obstetras  e  médicos(as),

preservando suas identidades. Transcrevi as entrevistas com o auxílio de duas bolsistas do

curso  de  Ciências  Sociais,  selecionadas  pelos  programas  PIBIC  (CNPq)  e  PROVIC

(Universidade Federal do Amapá-UNIFAP).

No percurso da pesquisa seria ilusório negar as dificuldades que se apresentaram

no decorrer das atividades no campo. Ao adentrar no campo, me deparei com duas culturas

diferentes: a cultura das parteiras tradicionais; e a da biomedicina. Ambas vivem e convivem

em ambientes distintos,  linguagem, gestos,  rotina de trabalho completamente antagônicos.

Isso me possibilitou ouvir e olhar mais atentamente, sem perder de vista todos os detalhes das

narrativas e relatos para a descrição etnográfica.
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Entre as dificuldades encontradas inerentes ao campo destaco aquela relacionada

às entrevistas com médicos(as) obstetras e enfermeiras (os) ― são capacitadores ou não que

ministram cursos para as parteiras que fazem parte do programa de humanização do parto,

linha  filosófica  da  maternidade  de  Macapá.  Um dos  entraves  encontrados  foi  a  falta  de

compatibilidade de horários dos(as) médicos (as), que, sempre apressados(as), marcavam e

desmarcavam os dias de entrevistas. Assim, deparei-me com olhares de preocupação, sempre

olhando nos relógios, dizendo “tenho uma reunião”, “uma consulta marcada”, “preciso voltar

ao trabalho”. Não sei ao certo, se a pressa referia-se ao tempo ou ao desconforto para falar

sobre as parteiras. Vivi a peregrinação que faz parte do trabalho do pesquisador,  tentando

ouvir esses profissionais da saúde que atuam na política de humanização do parto na rede

pública estadual. Também tive dificuldade para adentrar na maternidade pública “Mãe Luzia”,

a única maternidade pública de Macapá-AP. A burocracia e protocolos para a averiguação de

documentos de nascimentos e mortes de bebês, números de partos normais e cesarianos não se

constituíram em barreiras para frear meus propósitos.

Já,  em relação às  parteiras,  não  encontrei  as  dificuldades  acima mencionadas.

Com exceção de alguns desencontros ― à vezes, ao retornar para prosseguir as entrevistas,

por  algum motivo  algumas  parteiras  não  se  encontravam na  comunidade  -  elas  estavam

sempre disponíveis,  descompromissadas  com o horário.  Entretanto,  deparei-me com outro

tipo de dificuldade, no que diz respeito aos esquecimentos das parteiras mais antigas, o que

me fez retornar mais vezes ao campo para ouvir seus relatos e depoimentos. Outra dificuldade

encontrada: em sua maioria, as parteiras têm baixa escolaridade ou não foram alfabetizadas, o

que, às vezes, atrapalhou o entendimento delas, por exemplo não conseguir entender/ler o

“Termo  de  Consentimento  Livre  Esclarecido  –  TCLE”  da  (Resolução  nº  466  de  12  de

dezembro de 2012 do Conselho Nacional da Saúde/Ministério da Saúde. 

Com essas parteiras passei a ter uma relação de aproximação e as dificuldades

acabaram sendo substituídas pelo prazer motivado pela simplicidade e disponibilidade dessas

interlocutoras.

É salutar compartilhar a reflexão de Bourdieu quando diz:

[…] nada mais universal e universalizável do que as dificuldades. Cada um achará
uma certa  consolação no facto de descobrir que grande número das  dificuldades
imputadas  em  especial  à  sua  falta  de  habilidade  ou  sua  incompetência,  são
universalmente  partilhadas;  e  todos  trarão  melhor  proveito  dos  conselhos
aparentemente pormenorizados que eu poderei dar. (BOURDIEU, 2007, p. 18).

Retomando o campo de pesquisa, minha inserção nesse campo iniciou em junho

de 2013, quando fiz o levantamento do cadastramento de parteiras na Agência de Valorização
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de  Parteiras  da  Secretaria  de  Mobilização  e  Inclusão  Social  do  estado  do  Amapá

(AVPT/SIMS). Com os agentes sujeitos da pesquisa foram contatadas parteiras que já haviam

participado  de  cursos  de  capacitação e  aquelas  que  ainda  não o  haviam feito,  mas  eram

cadastradas na Secretaria de Mobilização e Inclusão Social (SMIS). Em 2014, comecei os

contatos com os profissionais da área biomédica que, de alguma forma, tinham conhecimento

sobre  as  parteiras,  através  dos  cursos,  oficinas,  treinamentos  ou  mesmo  aqueles  que

vivenciavam essa realidade na condição de profissionais das secretarias de Estado envolvidas

no “projeto de valorização de parteiras tradicionais”.

Todas  as  interlocutoras  foram  convidadas  a  participar  do  estudo  após  serem

informadas  sobre:  o  objetivo  da  pesquisa;  o  caráter  opcional  da  participação;  a

confidencialidade  dos  dados;  a  sua  aquiescência  ao  Termo  de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido. Durante o processo de coleta, e na utilização dos dados, foram respeitados os

aspectos éticos, garantindo impessoalidade e sigilo da identidade, substituindo-se os nomes

dos sujeitos do estudo por codificações. Assim, foram atendidos os requerimentos previstos

pela Resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (2012).

Ouvir  outros interlocutores,  no caso os profissionais  da saúde,  sem dúvida foi

enriquecedor à medida que eles expressavam seus sentimentos em relação às parteiras. Nesse

sentido, é possível entrelaçar as falas, os embates e tensões e, sobretudo, perceber em que

medida acontecem as apropriações de linguagens e a incorporação de práticas médicas,  e

quais as formas de resistência cultural.

Minha intenção não é a de empreender uma análise biomédica, mas de contribuir

com dados contextuais e etnográficos a fim de pluralizar as imagens que têm se cristalizado

sobre as parteiras tradicionais no Brasil, e especificamente no Amapá, evidenciando tensões,

articulações,  incorporações  de  saberes  e  produção  de  subalternidade.  Nos  depoimentos  e

narrativas optei pela utilização de nomes fictícios para preservar a identidade de todos(as)

interlocutores(as).  Adianto,  portanto,  que  as  cenas,  os  relatos  e  narrativas  de  parteiras

tradicionais e os depoimentos de profissionais da biomedicina – tanto nas gravações quanto

nas transcrições que fiz – permeiam todo o texto, refletindo-se nas tessituras, teoria/ empiria

construídas.

A tese está organizada em cinco segmentos. O primeiro capítulo é introdutório, e

nele procuro fazer um delineamento, traçando o percurso do estudo, a condução metodológica

e a subjetividade na pesquisa, e também descrevo a pesquisa de campo.

No segundo capítulo, faço uma incursão pelos Programas: Programa Nacional de

Parteiras, do Ministério da Saúde, programa este que prevê o cadastramento, a capacitação e o
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pagamento dessas mulheres, através do Sistema Único de Saúde (SUS) além do programa

trabalhando  com parteiras  e  os  programas  do  governo  estadual  apresentado  as  parteiras,

interlocutoras do estudo e suas primeiras experiências no partejar. Esse capítulo tem como

pressuposto básico um entendimento sobre o processo de inclusão e capacitação de parteiras.

No  terceiro  capítulo,  teço  uma  análise  em  torno  dos  saberes  tradicionais  e

científico como principal eixo analítico. Essa tipologia é articulada com a perspectiva crítica-

epistemológica à “monocultura do saber” e com a crítica feminista da ciência, a propósito dos

cuidados médicos  relacionados ao corpo da mulher,  da criança e  ao parto.  A partir  dessa

perspectiva,  descrevo  sujeitos,  saberes,  práticas  e  a  legitimidade  no  ofício  do  partejar,

abordando a dimensão comunitária dos saberes, de resistência (representados pelas parteiras

tradicionais)  frente  às  imposições  referentes  ao  saber  científico/universal/masculino

(representado pelo agenciamento médico do parto).

No quarto capítulo, lanço um olhar  etnográfico sobre o “Projeto de Resgate e

Valorização de parteiras do Amapá”, os cursos de capacitação e bolsa parteira, além do kit

parteira  que  instrumentaliza  as  parteiras  para  partos  higiênicos.  Também  é  pertinente

demonstrar  que,  em  meio  a  capacitação  também  acontece  a  luta  de  parteiras  pelo

reconhecimento, este é um marco importante para as estratégias políticas de resistência e

regulamento do ofício de partejar e da parteira. Neste contexto, são inseridos o saber e as

experiências  das  parteiras  como  dimensão  fundamental  da  construção  dessa  trama,  e,

portanto,  elemento  essencial  à  sua  análise  e  compreensão,  desvendando  redes  de

significados,  formulados  através  de  fragmentos  de  relatos  e  narrativas,  recolhidos  no

percurso  da  vivência  de  campo  em  bairros  periféricos  de  Macapá,  comunidade  de

remanescentes quilombola de Ilha Redonda e Aldeia do Manga, onde residem as parteiras.

No quinto capítulo há o desvelamento dos saberes de parteiras com base nos

relatos e narrativas que compõem um conjunto de cuidados com a gestação, parto e pós-

parto, assim como o lugar natural em que acontecem as massagens, puxações e das ervas e

plantas medicinais que compõem um saber milenar herança de seus antepassados; também

tento  a  partir  das  narrativas  das  parteiras  após  a  participação  em várias  capacitações,

elucidar  como se  processa  a  apropriação  e  a  incorporação de  conhecimento  e  práticas

médicas por parteiras tradicionais,  evidencia-se também uma  linguagem regulatória do

saber de um novo estilo de partejar.

Finalmente faço uma reflexão sobre o modo com que as injunções científicas e

institucionais vêm impactando a atuação no partejar, promovendo o encontro dos saberes

tradicionais e conhecimentos científicos. No decorrer do estudo, mencionei que as parteiras
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atuam  com  certas  especificidades,  mas  também  incorporam  outros  saberes  “não  sem

tensões”, “não sem dialogo”, e que não percebi discórdia entre elas. No entanto, diante das

oposições, sobretudo, nas reuniões da rede estadual de parteiras ou nas discussões sobre sua

organização política não percebi um grupo coeso.  Afirmo que não tenho a intenção de

tornar as parteiras heroínas, nem descrevê-las de forma romântica, e nem tão pouco exaltar

o tradicional, sequer tenho a pretensão de perverter a ciência. Mas tento numa perspectiva

crítica  primar  por  uma  análise  que  me  permitiu  elucidar  a  dinâmica  de  uma  trama

contraditória e permeada de tensões em que a hegemonia científica prevalece sobre outros

saberes.
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2 PARTEIRAS E AMBIGUIDADES DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO

2.1 Contextualização dos programas de inclusão de parteiras

O  propósito  deste  capítulo  é  situar  as  parteiras  tradicionais  no  contexto  de

inclusão  em Programas  Nacional  do  Ministério  da  Saúde,  que  prevê  o  cadastramento,  a

capacitação e o pagamento para parteiras, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Também

são visualizadas as parteiras incluídas em Programa de parteiras, especificamente no Estado

do  Amapá.  A tentativa  aqui  é  mostrar  algumas  ambiguidades  e/ou  ambivalências  desses

programas  em  relação  as  parteiras.  Para  melhor  compreender  essa  realidade,  teço  uma

reflexão  aos  desafios  dessa  inclusão  e  as  formas  como  as  parteiras  são  orientadas  a

desenvolver suas práticas. 

2.1.1 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e a Inclusão da

Parteira Tradicional

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à

Saúde da Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios

norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de prioridades neste

campo (BRASIL, 1984). O PAISM incorporou como princípios e diretrizes as propostas de

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a

equidade da atenção, num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário,

se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde

(SUS).  Entre  as  diretrizes  recomendadas  pelo  PAISM  encontrava-se:  “[...]  a  adoção  de

medidas  visando  à  melhoria  da  qualidade  do  parto  domiciliar  realizado  pelas  parteiras

tradicionais,  através  do  treinamento,  supervisão,  fornecimento  de  material  de  parto  e

estabelecimento de mecanismos de referência.”  (BRASIL,  1984, p.  22).  Tal  Programa foi

importante  na  construção  conceitual  do  processo  da  Reforma  Sanitária,  visto  que  trazia

princípios e diretrizes que, alguns anos mais tarde, viriam a formar o arcabouço conceitual do

Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 1985, surgiram novas Diretrizes a nível Nacional, para atuação da Parteira

Tradicional,  desenvolvida  em alguns  Estados  com ações  de  cadastramento,  capacitação  e

supervisão em áreas de periferia urbana e área rural (PTPT, 2012, p.23). Mas foi somente em

1991, que o Ministério da Saúde por meio da Fundação Nacional de Saúde, em parceria com
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ONGs,  com  a  Federação  Brasileira  das  Sociedades  de  Ginecologia  e  Obstetrícia

(FEBRASGO),  com  o  UNICEF  e  outras  entidades,  elaborou  o  Programa  Nacional  de

Parteiras Tradicionais. Este Programa apresentava o seguinte pressuposto:

[...] O Programa Nacional de Parteiras se propõe a resgatar e apoiar o tradicional
trabalho das parteiras em sua comunidade para que proporcione atenção à saúde da
mulher nos períodos da gestação, parto e pós-parto. Este programa tem como base o
aproveitamento  das  parteiras  tradicionais  cuja  atuação  já  é  reconhecida  pela
comunidade,  oferecendo-lhes  melhores  condições  de  trabalho,  além  da  sua
capacitação e reciclagem. (BRASIL, 1992, p. 3).

Para  o  Ministério  da  Saúde  (BRASIL,  2004),  o  processo  de  implantação  e

implementação do PAISM apresentou especificidades no período de 1984 a 1989 e na década

de 1990, sendo influenciado, a partir da proposição do SUS, pelas características da nova

política de saúde, pelo processo de municipalização e principalmente pela reorganização da

atenção básica, por meio da estratégia do Programa Saúde da Família. O Ministério realizou

estudos  para  avaliar  os  estágios  de  implementação  da  política  de  saúde  da  mulher  que

demonstram a existência de problemas na implantação dessas ações e, embora, não se tenha

um panorama abrangente da situação em todos os municípios com suas dificuldades políticas,

técnicas e administrativas. Aponta o Ministério que atenção institucional ao parto nos anos

1980,  ocorreu  com  algumas  iniciativas  locais,  voltadas  para  a  redução  da  mortalidade

materna.

Menciono  uma  dessas  primeiras  iniciativas  desenvolvidas  pelo  médico

ginecologista  e  obstetra,  Galba  Araújo,  cearense,  como  um  dos  grandes  defensores  da

conciliação entre ciência e tradição e incentivador do treinamento de parteiras tradicionais,

resultados  de  seus  estudos  no  Nordeste  brasileiro.  Ele  implantou  importantes  projetos

desenvolvidos para integrar as parteiras leigas ao sistema local de saúde, de modo a melhorar

a  assistência,  reduzindo  riscos  e  respeitando  a  cultura  local.  Em  1984  criou  o  projeto

Assistência  Obstétrica  por  Parteiras  Tradicionais  em Zonas  Rurais  do  Estado do Ceará

(ARAÚJO,  1984), caracterizou a  atividade  das  parteiras  como voluntariado,  abnegação e

solidariedade.  Identificou  essas  mulheres  como “as  pessoas  responsáveis  pela  atenção  ao

parto nas zonas rurais, que de maneira empírica, oferecem os cuidados necessários às outras

mulheres na parturização e na assistência imediata aos recém-nascidos.” O referido médico

cearense  desenvolveu  em  1987  o  projeto  intitulado,  “Parteiras  Tradicionais  na  Atenção

Obstétrica  no  Nordeste”.  Uma  de  suas  maiores  preocupações  era  conciliar  a  tecnologia,

costumes e tradições regionais na assistência ao parto (BRASIL, 2012, p. 29). Em resposta à

demanda do movimento organizado de mulheres no ano de 1984, foi instituído o Programa de
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Assistência Integral à Saúde a Mulher (PAISM) que incluía entre outras, a assistência pré-

natal.  A implantação deste  programa ocorreu de modo heterogêneo no país,  sendo difícil

avaliar seu impacto global sobre a saúde da mulher, dada a complexidade das ações e o grande

conjunto de variáveis envolvidas (BRASIL, 2001).

Em 1996,  o  Ministério  da  Saúde,  em parceria  com FEBRASGO,  UNICEF e

OPAS, lançou o Projeto “Maternidade Segura” que pretendia reduzir a mortalidade materna e

perinatal,  através  da  melhoria  da  assistência  ao  parto  e  ao  recém-nascido.  Embora  estas

iniciativas e outras em âmbito municipal e estadual tenham sido desenvolvidas nos últimos

anos,  problemas  permanecem  na  sistematização  da  assistência  à  gestação  e  ao  parto,

desrespeitando  direitos  básicos  da  cidadania  e  colocando  em risco  a  vida  de  mulheres  e

recém-nascidos. Entre eles, está a segmentação entre a rede básica e hospitalar e a intervenção

excessiva sobre o parto. O Governo Federal apresentou, na última década, descontinuidades

no processo de assessoria e apoio para implementação do PAISM, observando-se mudanças a

partir de 1998, quando a saúde da mulher passa a ser considerada uma prioridade de governo

(BRASIL, 2001).

O histórico  das  ações  do Ministério  da Saúde (2012)  com relação ao parto  e

nascimento  domiciliar  assistido  por  parteiras  tradicionais,  resume  que  em  1994,  a

Coordenação  Materno-Infantil  do  Ministério  da  Saúde  propôs  um conjunto  de  diretrizes

básicas de assistência ao parto domiciliar realizado por parteiras tradicionais e elaborou três

manuais: Diretrizes Básicas de Assistência ao Parto Domiciliar por Parteiras Tradicionais, que

contém as diretrizes preconizadas para tal  assistência; Assistência ao Parto Domiciliar  por

Parteiras  Tradicionais  –  Módulos  das  Ações  Básicas  de  Assistência  Integral  à  Saúde  da

Mulher e da Criança, para apoiar a capacitação das parteiras tradicionais; e Assistência ao

Parto Domiciliar  por Parteiras Tradicionais – Manual para Monitores e Supervisores,  para

apoiar a capacitação e a sensibilização dos profissionais de saúde.

Os dados do Ministério da saúde (BRASIL, 2001) também têm evidenciado que a

atenção  no  puerpério  não  está  consolidada  nos  serviços  de  saúde.  A grande  maioria  das

mulheres retorna ao serviço de saúde no primeiro mês após o parto. Entretanto, sua principal

preocupação, assim como a dos profissionais de saúde, é com a avaliação e vacinação do

recém-nascido. Isso pode indicar que as mulheres não recebem informações suficientes para

compreenderem a  importância  da  consulta  puerperal.  A atenção  ao  parto  e  nascimento  é

marcada  pela  intensa  medicalização,  pelas  intervenções  desnecessárias  e  potencialmente

iatrogênicas e pela prática abusiva da cesariana. Ocorre ainda o isolamento da gestante de

seus familiares, a falta de privacidade e o desrespeito à sua autonomia. Tudo isso contribui
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para o aumento dos riscos maternos e perinatais. De uma maneira geral, rotinas rígidas são

adotadas sem a avaliação crítica caso a caso. Ao mesmo tempo, práticas adequadas para um

bom acompanhamento do trabalho de parto, como o uso do partograma13, não são realizadas

(BRASIL, 2001).

Um número significativo de partos é realizado em ambiente hospitalar, mas, em

muitas regiões do País, especialmente nas zonas rurais, ribeirinhas e lugares mais distantes, a

única opção que existe para a mulher é o parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais.

Deve-se ressaltar que o parto domiciliar, em alguns casos, é uma opção da mulher (BRASIL,

2004).  Nas  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  da  Mulher do

Ministério da Saúde é visto que as parteiras tradicionais na realização do seu trabalho, em

geral, atuam de forma isolada, sem contar com o apoio dos serviços de saúde. A maioria não

recebeu  nenhuma  capacitação,  tendo  aprendido  a  fazer  partos  com  outras  parteiras  ou

sozinhas,  levadas  pela  necessidade  de  ajudar  as  mulheres  de  sua  comunidade.  “Elas  não

dispõem de materiais básicos para assistência ao parto e ganham pouco ou quase nada pelo

seu trabalho” (BRASIL, 2004b, p. 29-30). Como consequência desse isolamento, a maioria

dos partos domiciliares ocorre em condições precárias e não são notificados aos sistemas de

informação em saúde. Tampouco se tem um registro preciso do número de parteiras atuantes

no País.  

A  Fundação  Serviços  Especiais  de  Saúde  Pública  (SESP),  foi  a  primeira

instituição a promover  treinamento e  controle das parteiras curiosas14 entre  as décadas de

1940 e 1960. Para os sanitaristas, o treinamento e controle das parteiras curiosas atuantes nas

comunidades rurais brasileiras eram importantes para o sucesso do projeto de implantação de

serviços  sanitários  locais  de  assistência  materno-infantil.  Ao  atuar  diretamente  junto  às

parteiras  curiosas,  pretendia-se  não  somente  lhes  impor  rigorosos  padrões  higiênicos  na

realização de partos e nos cuidados com os recém-nascidos, mas, sobretudo, recorrer a sua

influência  e  seu  prestígio  naquelas  comunidades  para  popularizar  ações  de  saneamento

(SILVA; FERREIRA, 2011).

13O partograma, é um gráfico onde são anotadas a progressão do trabalho de parto e as condições da mãe e do
feto. Tem sido usado por mais de 20 anos,  mas não tão largamente quanto seria de se esperar pelos bons
resultados  obtidos.  O  partograma  simplificado  recomendado  pela  OMS  pode ser  feito  para  alcançar  as
gestantes fora do sistema formal de saúde. Parteiras podem ser envolvidas tanto quanto possível como agentes
de mudança. Elas podem participar informando às gestantes em lugares distantes a respeito da necessidade de
procurar assistência precoce durante a gravidez e trabalho de parto. Obtido do partograma, parte III: manual do
orientador (preliminar) adaptado para o paraná pela SESA e comitê estadual de mortalidade materna tradução:
Passerino Neto (1999). 

14 Parteiras curiosas, também é uma denominação dada as parteiras tradicionais pela  Organização Mundial da
Saúde (1992).
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Na  SESP,  o  treinamento  das  parteiras  curiosas  era  realizado  por  meio  de

atividades  práticas  de  caráter  técnico-científico,  visitas  de  inspeção  regulares  e  ações

educativas sobre os cuidados adequados à saúde da gestante e do recém-nascido. A tarefa de

treinamento  e  a  supervisão  das  parteiras  estiveram  sob  responsabilidade  imediata  das

visitadoras sanitárias e das enfermeiras de saúde pública, contando-se, eventualmente, com a

participação dos médicos sanitaristas.

Silva e Ferreira (2011) descrevem que estes tratavam de uma ação de educação

sanitária, tal treinamento adotava metodologia que incluía demonstrações práticas, discussão

em grupos, exibição de filmes e observações dos atendimentos executados pelos profissionais

de saúde. O sistema de capacitação tinha o caráter de ‘duração permanente’, adotando-se um

método de ensino no qual a abordagem teórica era desenvolvida em pequenos grupos. Os

principais  temas  nos  programas  de  capacitação  versavam sobre:  o  papel  da  parteira  e  a

importância de seu trabalho; noções de higiene individual; o valor das consultas médicas das

gestantes desde o início da gravidez; a importância da alimentação adequada da gestante;

sinais  e  sintomas  da  gravidez;  imunização  contra  o  tétano;  a  colaboração  da  curiosa  no

encaminhamento  das  gestantes  ao  serviço  sanitário;  complicações  da  gravidez;  primeiros

sinais do trabalho de parto, primeiros cuidados prestados aos recém-nascidos; assistência às

puérperas; a bolsa da curiosa. Ao final do curso, a parteira ‘aprovada’ recebia uma bolsa com

o material considerado apropriado para atendimento no parto e ao recém-nascido (BASTOS,

1996).

Após  o  cumprimento  da  primeira  fase  do  treinamento,  as  parteiras  eram

vinculadas a  uma unidade de saúde e ficavam sob supervisão contínua das enfermeiras e

visitadoras. Contudo, isso não implicava qualquer tipo de vínculo formal entre as parteiras e o

SESP, e não havia nenhuma forma de remuneração pelos serviços supervisionados, prestados

às parturientes. Na verdade, as parteiras, mesmo depois de treinadas, continuavam a atuar

como  praticantes  de  um  ofício  popular  de  cura,  típico  do  estilo  de  vida  das  pequenas

comunidades interioranas.

Sob  a  supervisão  de  visitadoras  sanitárias  e  enfermeiras  de  saúde  pública,  as

parteiras treinadas recebiam periodicamente novas instruções sanitárias. O objetivo declarado

de  tal  procedimento  era  manter  as  ‘colaboradoras’ do  SESP atualizadas,  mas  se  tratava

igualmente  de  uma estratégia  para  averiguar  a  adesão das  mesmas  às  práticas  higiênicas

ensinadas durante as sessões de instrução. A participação em atividades educativas deveria ser

rotineira  para  as  parteiras  em  estágio  de  treinamento.  Sob  a  supervisão  de  visitadoras

sanitárias  e  enfermeiras  de  saúde pública,  as  parteiras  treinadas  recebiam periodicamente
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novas instruções sanitárias. A participação em atividades educativas deveria ser rotineira para

as parteiras em estágio de treinamento.

Médicos e enfermeiras atribuíam a ineficácia das medidas sanitárias dirigidas à

população materno-infantil à insistência das curiosas em preservar seus costumes ancestrais,

classificados pelos agentes sanitários como primitivos. Entre eles, um dos mais criticados era

o tratamento do coto umbilical dos recém-nascidos com cinzas obtidas de uma preparação à

base de  ervas.  O apego das  parteiras  a  esse  tipo  de  prática,  fundamentado em crenças  e

tradições populares, era constantemente combatido pelos profissionais sanitários, durante os

encontros para fins educativos oferecidos às curiosas.

Fica evidente desde então, uma forma de controle institucional sobre as atividades

das parteiras em todo o Brasil. Visto que, para os profissionais da saúde, parto adequado e

seguro  é  aquele  orientado  pela  biomedicina,  obedecendo  aos  parâmetros  de  higiene  e

medicalização oferecidos  pela  medicina  moderna.  Assim,  as  parteiras  são  submetidas  aos

cursos e treinamentos com intuito de se submeterem a essa visão colonial, que considera o

conhecimento da parteira como uma herança ancestral ineficaz, sendo substituída por uma

forma de hegemonia dominante e instrumentalizada de parturização.

O  Brasil  ainda  desconhece  com  precisão,  o  número  de  parteiras  tradicionais

atuantes.  Secretarias  municipais  e  estaduais  e  o  Ministério  da  Saúde  não  têm,  em  seus

registros,  informações  que  apontem  a  realidade  sobre  o  número  de  partos  domiciliares

assistidos por parteiras. Em 1999, foram notificados 38.703 partos realizados por parteiras

tradicionais. Longe de espelhar a realidade, esse número aponta para um quadro em que a

assistência ao parto domiciliar se desenvolve ao largo do sistema de saúde que, alheio à sua

importância e às responsabilidades que tem o SUS para com o trabalho da parteira, permanece

desconhecendo e desvalorizando a parteira (VIANA, 2002).

Desde os tempos da SESP na década de 1940 e hoje com o Ministério da Saúde

(MS),  vem-se  capacitado  parteiras  tradicionais.  O  grande  diferencial  surgiu  em 2000,  no

convênio  do MS com a ONG Grupo Curumim – Gestação e  Parto15. Esta  ONG adota  a

metodologia Paulo freiriana de problematização, contribui para a construção de conhecimento

alicerçada  na  perspectiva  cidadã,  de  direitos  das  mulheres  e  das  parteiras  tradicionais.  A

seguir, no próximo item, descrevo o Programa  Trabalhando com parteiras tradicionais/MS

vinculando-as ao SUS.

15O Grupo  Curumim é  uma  associação  feminista,  sem fins  lucrativos,  que  tem o  objetivo  de  fortalecer  a
cidadania das mulheres, em todas as fases de sua vida, através da promoção dos direitos humanos; da saúde
integral;  dos direitos sexuais e  dos direitos reprodutivos sob a perspectiva da igualdade étnico-racial  e de
gênero, da justiça social e da democracia. Ver em Viana (2010, p. 209). 
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2.1.2 Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais (PTPT) – Ministério da Saúde

(MS)

O Ministério da Saúde institui em março de 2000, o “Programa: Trabalhando com

Parteiras Tradicionais”. Iniciou-se uma parceria entre a Área Técnica de Saúde da Mulher do

Ministério  da  Saúde  e  o  Grupo  Curumim –  Gestação  e  Parto,  mantendo  o  propósito  de

articular as ações com secretarias estaduais e municipais, sensibilizando para que as parteiras

sejam reconhecidas  como parceiras  e  desenvolvendo ações  para apoiar  e  qualificar  o  seu

trabalho. Para apoio ao trabalho educativo, foram produzidos o Livro da Parteira e o manual

Trabalhando com Parteiras Tradicionais. Preliminarmente, foi lançado em 1994 – “Diretrizes

Básicas  para  Assistência  ao  Parto  Domiciliar  Realizado  por  Parteiras  Tradicionais”,  que

norteou  os  gestores  e  profissionais  para  a  implementação  das  ações  em  seus  Estados  e

Municípios.  No  entanto,  com a  proposta  de  descentralização  do  sistema  de  saúde,  só  o

comprometimento dos profissionais e gestores municipais pode garantir a atenção e o apoio

que este modelo de assistência exige (VIANA, 2002, p. 30).

Ao  criar  Programa  Trabalhando  com  Parteiras  Tradicionais,  o  Ministério  da

Saúde adotou várias iniciativas para melhorar a atenção à gestação, ao parto, ao nascimento e

ao puerpério. Entre elas, encontrava-se o Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais,

que recolocou a melhoria do parto e nascimento domiciliar assistido por parteiras tradicionais

na pauta de discussão com gestores estaduais e municipais, como uma responsabilidade do

SUS e uma atribuição da atenção básica. O Programa foi concebido e iniciado em março de

2000, momento em que o Ministério da Saúde retomava com intensidade a ênfase na questão

dos direitos e da humanização na atenção à saúde. Tem como pressupostos os princípios do

SUS, inscritos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: universalidade,

equidade, integralidade e participação popular com controle social (BRASIL, 2006).

Na ótica do Ministério  da Saúde “[...]  parteira  tradicional  é  aquela que presta

assistência ao parto domiciliar baseada em saberes e práticas tradicionais e é reconhecida pela

comunidade como parteira.” O Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais (BRASIL,

2012b,  p.  11),  “[...]  visa  resgatar  e  valorizar  os  saberes  tradicionais,  articulando-os  aos

científicos, considerando a riqueza cultural e da biodiversidade como elementos importantes

para a produção de saúde, de novos conhecimentos e de tecnologias.” Este Programa tem o

intuito  de sensibilizar  gestores  e  profissionais de saúde para que reconheçam as parteiras

como parceiras na atenção à saúde da comunidade e desenvolvam ações para valorizar, apoiar,
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qualificar e articular o seu trabalho ao SUS, inserindo-o entre as estratégias do Ministério da

Saúde para a redução da morbimortalidade materna e neonatal.

O PTPT prevê que as  secretarias  estaduais  e  municipais de saúde articulem o

trabalho das parteiras com os serviços de saúde locais,  principalmente com as equipes de

saúde da família, importante estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS). São esperadas das

secretarias estaduais e municipais de saúde ações como levantamento da situação do parto

domiciliar  na  região,  cadastramento  das  parteiras  atuantes,  capacitação  das  parteiras  e

distribuição do kit da parteira (bolsa de nylon contendo materiais básicos para a realização do

parto domiciliar) e sensibilização de profissionais de saúde para a importância do trabalho da

parteira.

Entre  os  objetivos  do  Programa  Trabalhando  com  Parteiras  Tradicionais
(BRASIL, 2012b, p. 22) destaco:

- Reconhecer, valorizar e resgatar o trabalho das parteiras tradicionais na atenção

à saúde da mulher e do recém-nascido, no parto e nascimento domiciliar;

- Articular o parto e nascimento domiciliar assistido por parteiras tradicionais ao

SUS, garantindo as condições materiais, apoio logístico e rede de referência necessária para o

exercício de tal prática com segurança e qualidade;

-  Garantir  os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das populações rurais,

ribeirinhas, de floresta, residentes em locais de difícil acesso e para as populações tradicionais

quilombolas e indígenas;

-  Melhorar  o  acesso às  ações  e  aos  serviços  de saúde para  as  populações  em

situação  de  exclusão  social  e  isolamento  geográfico,  bem  como  para  populações  com

especificidades étnico-culturais;

- Qualificar e humanizar a atenção ao parto e nascimento domiciliar.

Com estes objetivos das ações educativas acima descritas, o Programa constituí

em um dos pontos-chave para a inclusão do trabalho das parteiras tradicionais no SUS, visto

serem fundamentais para a qualificação do parto e nascimento domiciliar. Para o programa,

elas  são  um dos  focos  principais  do  Programa Trabalhando  com Parteiras  Tradicionais  e

merecem ter educação permanente.

O processo de educação permanente, segundo os referidos objetivos deve ampliar os
conhecimentos técnicos e a capacidade de compreensão e de análise das parteiras
tradicionais  e  dos  profissionais  de  saúde,  bem  como  ampliar  o  seu  poder  de
intervenção e de promover mudanças sobre a realidade em que estão inseridos, com
vistas a contribuir no processo de produção de saúde e na formação de cidadania,
investindo, portanto, em seu empoderamento. (BRASIL, 2012b, p. 42). 
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Esse  processo  de  educação  permanente  inclui  a  alfabetização,  e  outras

modalidades de ensino, visto que, um número significativo de parteiras não sabem ler e nem

escrever.  Porém, percebe-se ambiguidade neste programa, quando se refere a “melhorar  a

qualidade  do  parto”  e  “empoderamento”  de  parteiras.  É  duvidoso  pensar  num programa

institucionalizado, que subalterniza as parteiras e as reconhece como saber alternativo, possa

promover seu empoderamento.

Aponto como ambígua a proposta metodológica do Programa, para esse processo

de educação. Ele se pauta em uma metodologia participativa, quando diz assim:

[...] com uma abordagem pedagógica centrada na pessoa, que estimula o pensamento
crítico-reflexivo sobre a realidade, em busca de uma construção pessoal e coletiva
do conhecimento, procurando considerar os valores, as crenças e os modos de ver o
mundo de todas(os) as(os) participantes. Nessa metodologia, é importante partir do
conhecimento e da experiência que as pessoas têm, estimulando-se a troca de ideias
entre os atores envolvidos. Busca-se, dessa forma, a interação entre o saber empírico
e  intuitivo  das  parteiras  tradicionais  e  o  conhecimento  técnico-científico  dos
profissionais  de  saúde,  resgatando-se  e  valorizando-se  os  elementos  desses  dois
campos de saberes que efetivamente contribuem para o parto seguro e humanizado.
(BRASIL, 2012b, p. 43).

Teoricamente  este  programa  parece  apontar  para  uma  articulação  de  saberes

distintos. Entretanto, um ponto de destaque do referido programa é que  “as capacitações e

encontros realizados para as parteiras tradicionais não formam novas parteiras, mas que sejam

dirigidos àquelas que já atendem o parto domiciliar na comunidade onde vivem”. E ainda

recomenda que a equipe de capacitação seja composta por diferentes profissionais, mas deve

contar,  no  mínimo,  com  um  médico(a)  e/  ou  um(a)  enfermeiro(a)  com  experiência  na

assistência obstétrica. Essa posição requer a meu ver que, as parteiras fiquem na posição de

assujeitamento ao saber médico,  suplantando o saber tradicional com sua riqueza crenças,

valores e rituais. Ao que parece, a metodologia participativa fica somente no campo teórico

inviabilizado pela falta de aplicabilidade.

Uma das principais recomendações do Ministério da Saúde é que o processo de

capacitação ocorra na comunidade onde as parteiras atuam o mais próximo possível do seu

domicílio, desaconselhando utilizar hospitais ou outros serviços de saúde, que contrastem com

a simplicidade da prática da parteira, ou introduzam tecnologias às quais ela não terá acesso.

Vejo como o meio mais viável para o processo de resgate tão propalado no programa de

parteiras institucionalizado no Amapá em consonância como o Ministério da Saúde.

Corroboro com o pensamento de Carneiro e Vilela quando expressam:

É muito importante nas “capacitações um olhar crítico para com as atitudes por parte
de  alguns  facilitadores  que  possam  infantilizar,  negar  ou  até  ridicularizar  o
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conhecimento acumulado das  parteiras”.  Quando propomos um treinamento para
parteiras, devemos ter em mente que se está lidando com algo “precioso”. Devemos
ter  cuidado  para  não  diminuir  o  significado  das  coisas  que  elas  fazem.  Treinar
parteiras tradicionais é mais que levar informações técnicas que possam ajudá-las
nas suas tarefas. “Entramos em contato com um mundo sacralizado, onde o ritual e a
prece  aparecem como pontos  fundamentais  para  o  bom desfecho  de  um parto”
(CARNEIRO; VILELA, 2012, p. 81, grifos meus).

O Livro da Parteira (BRASIL, 2000a), é material educativo para apoiar o processo

de educação permanente das parteiras tradicionais, se propõe a ser um instrumento interativo

para fixação da aprendizagem. Nesse sentido,  foi  elaborado com recursos que facilitam o

entendimento, tais como ilustrações e fotografias, permitindo que parteiras não alfabetizadas

ou que tenham baixa escolaridade possam apreender seu conteúdo. 

Figura 2 – Livro da Parteira e Manual trabalhando com parteiras 

Fonte: Brasil (2000a, 2000b).

O manual Trabalhando com Parteiras Tradicionais, voltado para os profissionais

de saúde, recomenda a utilização de metodologia participativa, lúdica, criativa e vivencial no

processo  de  educação  permanente  das  parteiras  tradicionais,  sugerindo  técnicas  que  os

profissionais de saúde podem utilizar ao atuar como facilitadores nesse processo. O caminho,

portanto, para a realização do trabalho educativo utiliza dinâmicas, brincadeiras e vivências,
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permitindo que o prazer e a experiência direta estejam presentes nas discussões e reflexões.

Para tanto, foi criado também o manual do facilitador.

Figura 3 – Programa de Formação de Parteiras Tradicionais – 
Manual do Facilitador 

 

Fonte: Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a).

O  manual  enfatiza  que  os  facilitadores  precisam  desenvolver  as  seguintes

habilidades (BRASIL, 2000b; 2011):

- Ter boa capacidade de comunicação.

- Utilizar linguagem clara e apropriada ao grupo.

- Ter tolerância em relação aos princípios e às distintas crenças que não sejam as

suas próprias e adotar atitudes de respeito, aceitação e negociação no trabalho com as(os)

participantes da capacitação.

O referido manual orienta, ainda, sobre como organizar uma oficina para parteiras,

quais materiais serão necessários, assim como traz uma proposta de conteúdo programático

com base nos conteúdos abordados no Livro da Parteira, que pode ser adaptada de acordo

com as  especificidades  de  cada  localidade.  Recomenda-se  que  cada  oficina  realizada  no

processo de qualificação de parteiras, tenha a duração de quatro dias, com, no máximo, trinta

participantes (BRASIL, 2000b).

O Programa recomenda discutir os princípios e as diretrizes do SUS, as políticas

públicas de saúde vigentes, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, para, então, discutir

as responsabilidades dos gestores, dos profissionais de saúde e da comunidade para com o

parto e nascimento domiciliar assistido por parteiras tradicionais. Também recomenda discutir
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sobre  a  abordagem  metodológica  proposta.  Ao  final  e  como  resultado  do  processo,  é

importante  que  os  profissionais  elaborem uma proposta  de  plano  de  ação  municipal  que

incentive e norteie a continuidade de ações pelo gestor local para melhoria da atenção ao parto

e nascimento domiciliar (BRASIL, 2012b, p.45).

Diante das orientações dos manuais de parteiras, percebe-se que o  discurso de

valorização da parteira tradicional, que vem ocorrendo de maneira mais evidente há apenas

poucas décadas, sofreu uma mudança em relação ao discurso anterior, que também apontava a

necessidade  de  dotar  as  parteiras  de  conhecimentos  e  práticas  biomédicas:  em  períodos

anteriores, o reconhecimento da prática não significava necessariamente o reconhecimento da

sua importância, o que parece ocorrer agora.

Sobre a  tensão entre  os  saberes,  Borges  (2008),  analisando a  incorporação de

parteiras e benzedeiras aos serviços de saúde, concluiu que a credibilidade e a legitimidade da

racionalidade que ancora o modo de cuidado de parteiras estão na reafirmação do valor do

cuidado e da solidariedade presente em seus saberes e suas práticas. Diz a autora: [...]  “o

respeito e a consideração a diferentes saberes seria, então, um caminho para a ampliação das

bases  epistemológicas  do  paradigma da  saúde integral”  (BORGES,  2008,  p.  323-324).  E

pergunta: [...]“o que há de melhor na produção do modo de cuidar da ciência e do modo de

cuidar do conhecimento de senso comum?”. Segundo a autora, uma resposta possível seria

ponderar sobre a finitude e incompletude de qualquer saber, o que configuraria um convite à

responsabilidade epistemológica e um compromisso ético com a vida (2008, p. 330). 

O SUS, por ter seus princípios ancorados na cidadania e na justiça social, supõe

um processo contínuo de construção e desconstrução de práticas, embates e debates, disputas,

conflitos e interesses. Assim, não causa espanto a proposta de valorização do parto domiciliar

e de parteiras tradicionais e sua inclusão no SUS, mas é inevitável pensar em que termos essa

inclusão é possível sem que essas parteiras sofram um processo de assujeitamento.  Nesse

aspecto, Tornquist enfatiza a participação de antropólogas junto ao  Programa Trabalhando

com Parteiras Tradicionais,  refere-se […] “ao encantamento com a alteridade representada

pelas parteiras que vem se traduzindo na busca de conhecimento antropológico, pelo menos

para as feministas que atuam nestes setores” (TORNQUIST, 2004, p. 263).

2.1.3 Implantação do PTPT no Estado do Amapá

O PTPT no Amapá foi  implantado em 1995,  como um Programa do governo

estadual, desenvolvido pelas secretarias de governo. Essa implantação deu-se por etapas que
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incluíram o  levantamento  prévio  de  todos  os  municípios  para  fazer  o  primeiro  senso  de

parteiras e a quantidade de partos realizados em domicílio, visitas aos territórios indígenas e

às  áreas  rurais  e  urbanas  desses  municípios  e  áreas  de  remanescentes  quilombolas,  para

localizar e cadastrar as parteiras atuantes. O  ponto de partida foi o Censo das Parteiras do

Amapá, fazendo um levantamento sobre o trabalho e as condições socioeconômicas dessas

mulheres. Em 1996 tinha-se o conhecimento de aproximadamente 200 parteiras tradicionais.

Em 1997 esse número subiu para 530, alcançando 698 em 1999 e em 2001 foi realizado o

último censo e chegou a 1.531 (LACZYNSKI, 1999). No último levantamento, constam nos

cadastros  de  parteiras  um  total  de  1517.  Segundo  gerência,  a  diminuição  se  deve  ao

falecimento de 14 parteiras no decorrer de 2001 para 2014, essa informação foi colhida na

Agência de Valorização de Parteiras Tradicionais da Secretaria de Inclusão e Mobilização

Social do governo do Estado do Amapá (2014).

O  Programa  Nacional  de  Parteiras  Tradicionais  do  Ministério  da  Saúde  em

parceria com outras entidades, traz entre suas bases o aproveitamento das parteiras já ativas

em suas comunidades. Nesses casos, havia a ideia de oferecer às parteiras melhores condições

de trabalho e reciclagem.

Gusman  et al. (2015) referem-se a capacitação,  chamando atenção da reiterada

estratégia de remodelação do fazer da parteira como a principal forma de qualificação do

parto domiciliar atendido por essas mulheres. Embora as oficinas de troca de experiências e

revisão das  práticas  sejam importantes  para a  melhoria  da assistência  e  das  condições  de

trabalho, é evidente que se trata de uma estratégia que reduz a complexidade da questão ao

saber/fazer da parteira. Assim, cabe indagar se essa estratégia tem sido eficaz para produzir a

inclusão da parteira e do parto domiciliar pelo SUS?

Depois  de participarem dos cursos  de capacitação,  as  parteiras  tradicionais  do

Amapá, ficaram encarregadas de se reunirem em suas regiões (o Estado está dividido em

quatro regiões), compondo a Rede Estadual “Mãe Luzia”, criada em 1996, no I Encontro das

Parteiras  Tradicionais  do  Amapá.  Através  de  encontros  e  reuniões,  o  Projeto  mobiliza  e

sensibiliza as parteiras das diferentes regiões, buscando o reconhecimento profissional, com

inserção delas nos serviços locais de saúde. As parteiras que já haviam realizado mais de dez

partos, receberam uma “bolsa parteira”, com material necessário para a realização do parto

domiciliar, difundindo entre elas a importância da utilização desse material, e um crachá. A

interface com a Rede Básica de Saúde, além de assegurar o direito das parteiras de receberem

meio salário do SUS (Sistema Único de Saúde), também permite o encaminhamento de suas

parturientes para realização do pré-natal nos postos de saúde.
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Após os cursos, com o recebimento do crachá, a parteira passa a ter direito ao

ingresso no Sistema Público de Saúde, inclusive nos hospitais da rede pública, caso a gestante

que esteja sendo acompanhada por ela tenha indicação para realização da cesariana ou de

qualquer outra incoerência. No decorrer dos relatos de parteiras, algumas delas criticam esse

crachás  dizendo  que  existe  falta  de  respeito  com  elas,  pois  não  é  permitido  entrar  em

maternidade acompanhando as parturientes com esses crachás. Assistindo um treinamento em

2014, percebi que não mais se mencionou o uso de crachás por parteiras, como documento

que  permiti  sua  entrada  em maternidade,  o  que  prova  que  está  em desuso  pela  falta  de

permissão por setores competentes dessas maternidades, ou melhor, nunca foi colocado em

prática tal direito. Hoje, o crachá só identifica as parteiras na participação dos cursos, não

sendo mais atribuído a importância de outrora e as polêmicas em relação a essa identificação

cessaram, pois nem gestores e nem os ministradores de cursos falaram na utilização desses

crachás como identificadores de entrada em maternidade pública.

As parteiras cadastradas preencheram uma ficha do Ministério da Saúde na qual

descrevem a realização de cada parto. Segundo os responsáveis pelos treinamentos, por meio

das  fichas  é  possível  acompanhar  e  averiguar  os  índices  de morbi-mortalidade  materna e

infantil. A posição das parteiras sobre essas fichas é de que elas úteis para anotar os partos,

porém, no que dia respeito a mortalidade se torna inócua, visto que o índice de mortes e muito

baixo em partos realizados por elas. Percebi que a preocupação dessas mulheres “é que esse

tipo de acompanhamento possa servir para forjar mortes que não existam, só pra mostrar a

sociedade que o trabalho delas é desacreditado”.

Na consolidação desse programa no Amapá, no período de implantação, algumas

dificuldades foram encontradas. A primeira dificuldade encontrada foi reunir as parteiras, pois

elas  tinham medo  de  estarem caindo  em alguma armadilha  montada  pelos  médicos  para

entregarem-nas à polícia. A equipe responsável pelo projeto fez um trabalho de aproximação,

explicando as verdadeiras intenções e conquistando a confiança delas. A segunda dificuldade

é de o Governo Estadual não dispunha de recursos suficientes para executar o projeto, que

foram conseguidos através da sensibilização de outras instituições e da formação de parcerias.

Uma terceira  dificuldade  foi  o  projeto  ainda  não  ter  conseguido  atingir  a  totalidade  das

parteiras tradicionais do Estado. Para isso, a equipe da Coordenadoria de Projetos Especiais

foi às localidades mais distantes, realizando o censo e conversando com as profissionais da

saúde. Além disso, as parteiras não eram vistas como uma categoria profissional, com direito

à  cidadania  plena.  Através  da  mobilização  e  organização  das  parteiras  a  população  foi

reconhecendo a importância da arte de partejar (SILVA, 1999).
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Em 1996, a UNICEF reconhece o trabalho das parteiras tradicionais do Amapá e o

governo do Estado firma parceria  com essa instituição  a  fim de adquirir  recursos  para o

programa “bolsa parteira” - kit de material - para realização de partos domiciliares. Em 2000,

as parteiras tradicionais foram incluídas no Programa Família Cidadã, do Governo Estadual.

Esses  Kits  são  oferecidos  às  parteiras  cadastradas  e  capacitadas  no  projeto  de  Resgate  e

Valorização das Parteiras Tradicionais, contém materiais que até então, eram desconhecidos

pelas parteiras entre eles, o estetoscópio de pinard, as luvas e remédios alopáticos. Os dados

oficiais de 2001, mostram que foram cadastradas 1.531 parteiras (BRASIL, 2012b).

No PTPT do Amapá, existe um discurso em que, o compartimento de saberes e a

instrumentalização das parteiras no uso de objetos e tecnologias biomédicas, é efetivado para

apoiar suas atividades de partejar. Percebe-se, que isso se constitui em intervenção no modo

de  assistência  ao  parto  domiciliar  e  vem modicando  o  modo  de  cuidar  de  mulheres  na

gestação e no parto domiciliar feito pelas parteiras tradicionais.

No IV capítulo desta tese, descrevo com maior detalhe a concepção “Projeto de

Valorização  de  Parteiras  Tradicionais  do  Amapá”,  pois  é  por  meio  desde,  que  se  dá  a

intervenção através dos treinamentos e oficinas de parteiras, que iniciaram as capacitações no

período de 1995 a 2014, período este recortado para descrever o objeto de meu estudo.

2.2 Apresentando as Parteiras Tradicionais do Meio do Mundo

Nesta  apresentação  das  parteiras,  busco  ressaltar  alguns  aspectos  relevantes

integrados  diretamente  ao  objeto  de  estudo  e  a  investigação,  sem  aprofundar  os  dados

históricos, socioculturais da comunidade quilombola, rurais e indígenas. A intenção é buscar,

através das narrativas, as experiências, os saberes e práticas das parteiras tradicionais, para ter

uma percepção de como as práticas médicas têm impactado as atividades das parteiras nas

suas vivências e no seu cotidiano.

A seguir apresento as interlocutoras da minha pesquisa, ressaltando que todas elas

fazem parte do Programa Estadual de Parteiras Tradicionais – Amapá.
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Quadro  2 –  Parteiras  periféricas,  remanescentes  quilombolas  (rurais)  e  indígenas,
interlocutoras do estudo
Parteiras
Nomes 
fictícios 

Idade Sexo Escolaridade  Religião Tempo de
atividade

 Iniciou a 
parteja

 (Idade)

Partos 
realizados

Aprendeu a
partejar

Nº de
filhos

1. Terra 79 F Analfabeta Católica 62 17 184 Mãe 07

2. Lua 68 F Analfabeta Católica 38 30 169 Avó 10

3. Estrela 72 F Analfabeta Católica 55 17 62 Mãe 12

4. Sol 58 F Alfabetizada Católica 30 28 354 Avó 05

5. Luz 63 F Alfabetizada Católica 29 34 92 Mãe 06

6. Barro 56 F Alfabetizada Evangélica 15 41 28 Deus 04

7. Lago 59 F Alfabetizada Católica 15 44 47 Vizinha 05

8. Nuvem 61 F Alfabetizada Católica 40 31 102 Avó 11

9. Chuva 64 F Alfabetizada Católica 35 29 38 Mãe 08

10. Ventania 68 F Analfabeta Evangélica 40 28 80 Mãe 07

11.Cachoeira 48 F Alfabetizada Católica 14 34 12 Mãe 04

12. Rio 61 F Analfabeta Católica 34 27 93 Vizinha 09

13. Rocha 42 F Alfabetizada Católica 13 29 10 Tia 06

14. Ribeirinha 71 F Analfabeta Católica 42 29 76 Sozinha 10

15. Respingo 67 F Alfabetizada Católica 32 35 82 Mãe 09

16. Igarapé 52 F Alfabetizada Católica 22 30 43 Vizinha 03

17. Raio 69 F Analfabeta Católica 41 28 122 Sozinha 06

18. Trovão 55 F Alfabetizada Evangélica 18 37 34 Mãe 07

19. Riacho 60 F Alfabetizada Evangélica 37 23 108 Deus 05

20. Furação 77 F Alfabetizada Católica 56 21 247 Avó 09

21. Floresta 65 F Alfabetizada  ritualista 48 17 100 Mãe 05

22. Areia 70 F Analfabeta  ritualista 51 19 120 Avó 06

23. Neblina 75 F Analfabeta  ritualista 57 18 110 Sozinha 07

24. Chuvisco 67 F Alfabetizada  ritualista 47 20 100 Sozinha 06

25. Argila 59 F Alfabetizada  ritualista 38 21 100 Mãe 04

Fonte:  pesquisa de Campo, jun/2013 a nov/2014.

As parteiras do Amapá, são conhecidas como parteiras da floresta ou parteiras do

meio do mundo. São parteiras tradicionais, chamadas pelas comunidades de “aparadeiras” ou

“curiosas”, por sua cultura de “aparar meninos”. É uma realidade presente em áreas indígenas,

ribeirinhas e rurais (BARROSO, 2001). São mulheres cuja a sua formação se deu através da

experiência, na prática do dia a dia, estimulada pelo desejo de servir, pela curiosidade, ou pela

necessidade  de  ajudar  ou  acudir  outras  mulheres.  As  narrativas  que  coletei  ao  longo  da

pesquisa de campo, revelaram que seu prestígio advém de sua capacidade de atender bem os

partos  domiciliares.  Atender  bem  os  partos  envolve  uma  série  de  atributos,  tais  como:

prontidão em atender a mulher, generosidade, reconhecimento, autoridade e cuidado com a

mulher e o bebê e, sobretudo, garantir a vida de ambos.

Embora,  o  maior  quantitativo  de  parteiras  se  concentre  em  Macapá  (maior

município – capital do Estado), é na zona rural que se encontram mais preservados os saberes
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tradicionais.  Nos  relatos  e  narrativas  a  seguir,  é  possível  perceber  características  que  se

entrelaçam  ou  se  identificam  na  forma  como  as  parteiras  iniciaram  suas  atividades  e

adquiriram experiência diante do dinamismo e da continuidade no partejar.

Pelos  relatos  das  parteiras  do Amapá,  elas  fazem  mais  do  que  partos,  são

conselheiras, curadoras da família e da comunidade. Vivem em áreas periféricas, quilombolas

(rurais)  e  indígenas.  Entretanto,  percebe-se  que  um número  significativo  migrou  para  as

periferias de Macapá. São mulheres que detêm saber adquirido oralmente através de outras

mulheres  essencialmente  do  ciclo  familiar. Em regiões  rurais  e  ribeirinhas  da  Amazônia

Oriental  – Amapá, quase na totalidade dos partos, são realizados por parteiras,  razão pela

qual, esta se constitui socialmente em atividade feminina.

2.2.1 As margens do Rio Amazonas, apresentando as parteiras remanescentes quilombolas

(rurais) e periféricas de Macapá

 

Macapá,  situada  na  Amazônia  Oriental,  cidade  banhada  pelo  caudaloso  rio

Amazonas,  sede administrativo  do poder,  abriga  uma população de  446.757 estimada em

2014.  Originou  de  um destacamento  militar  fixado no  mesmo local  das  ruínas  da  antiga

Fortaleza de Santo Antônio (1740). A cidade cresceu à sombra desta fortaleza, testemunho do

esforço luso-brasileiro na conquista, colonização e manutenção da Amazônia e representa a

mais vigorosa afirmação do domínio português no Território do Amapá. O topônimo é de

origem tupi, com uma variação de  macapaba, que quer dizer lugar de muitas bacabas, um

fruto de palmeira  nativa da região (AMAPÁ, 2015;  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE

MUNICÍPIOS, 2015; IBGE, 2014).

Macapá possui um único hospital e uma única maternidade pública, ambos sofrem

frequentes reformas, mas não atendem as reais necessidades da saúde da população. Existe

também dois hospitais privados que atendem a classe média. O fluxo de mulheres pobres que

procuram atendimento ginecológico e obstétrico nos setores de saúde é muito grande onde há

falta de estrutura e de profissionais suficiente para a demanda. Mesmo assim, as parteiras

relatam que fazer  parto na cidade está  cada  vez mais  difícil  porque as  mulheres  urbanas

preferem ter seus filhos no hospital, por considerarem mais seguro e por esse motivo elas

partejam mais no interior do que na cidade. Atualmente nas periferias da cidade elas estão

mais  para  acompanhar  a  gravidez  e  o  pós-parto,  receitando  remédios  caseiros,  fazendo

puxação, massagens e orientando as mulheres do que propriamente fazendo parto. Isso se

deve a proximidade com os hospitais como diz uma parteira.
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As buchudas da cidade não querem mais ter filhos com parteira, elas acham que na
maternidade é mais seguro. Ai elas tem medo de ter filho com a gente, mais como
são pobre e não tem dinheiro pra tá comprando remédio de farmácia e nem sempre
conseguem consulta,  tão  sempre  procurando nós  parteira.  Eu  atendo com maior
prazer (Respingo, parteira rural de Macapá).

A cidade de Macapá abriga um total de 361 parteiras e destas 247 fazem parte de

duas Associações: Mãe Luzia16 e Alegria e Paz. Todas vindas de áreas rurais e ribeirinhas do

próprio Estado ou de outras regiões, se fixando em áreas alagadas ou periféricas da cidade.

O desejo de conhecer mais profundamente sobre o modo de partejar tradicional da

Amazônia  Oriental,  me  levou  ao  cenário  rural  onde  residem  as  parteiras  remanescentes

quilombolas, especificamente na comunidade de Ilha Redonda, situada na BR 210, distante a

14 km da cidade de Macapá, capital do Estado. Tem como cultura o Batuque e o Marabaixo

(danças típicas da região). Foi a 5ª comunidade a se auto-reconhecer e se auto-definir como

comunidade  remanescente  de  quilombo  (ver  Anexo  A).  Residem  cerca  90  famílias  na

localidade.  Essa  comunidade  existe  há  aproximadamente  170  anos,  e  foi  chamado

primeiramente de São Pedro de Ilha Redonda. O nome Ilha Redonda vem devido à formação

de suas matas de alagado e terra firme e campinas de terra firme. As matas de terra firmes e

alagadas acompanham o contorno circular das ribanceiras, formando em seu centro, grandes

áreas de campinas (cerrado) ficando uma espécie de ilha em seu centro. Daí o nome Ilha

Redonda.

Por  volta  da  primeira  metade  do  século  XIX,  uma  família  portuguesa  de

sobrenome Siqueira Picanço Lobo, junto com seus escravos de sobrenome Tacacá, veio de

Marrocos para a colônia Mazagão. Devido à epidemia de malária abandonou Mazagão e foi se

instalar em uma área rural distante da vila de São José de Macapá, onde a denominaram de

São Pedro de Ilha Redonda17.

A família foi se expandido e tornou-se detentora de uma grande área, onde seu

limite de norte a sul, atingia do rio Amazonas ao espraiar 17 km, de leste a oeste da estrema

da comunidade de Curiaú/AP, que na época era fazenda até as margens do rio Matapí/STN-

AP, sua área tinha cerca de 40 mil hectares de terras. Sua produção era baseada na pecuária de

grandes e pequenos animais e a agricultura de roças de mandioca, café, tabaco, cana de açúcar

16 Recebeu o nome Mãe Luzia em homenagem a Francisca Luzia, descendente de negros bantos, é a parteira mais
antiga e mais popular de Macapá. Segundo populares e a família, além de parteira, ela era também rezadeira e
lavadeira. Preservou os usos e costumes de seus ancestrais, manifestos na perfeita harmonia com a natureza.
Tinha profundo conhecimento sobre o corpo da mulher, da gestação e do pós-parto. Tratava da saúde da mulher
do bebê e da comunidade, foi considerada pela população a primeira médica de Macapá. Também em sua
homenagem a ela a única maternidade pública, recebeu o seu nome. Seu nome ainda é muito relembrado por
populares. Morreu em 1954, aos 105 anos de idade.

17 Não encontrei fonte documental, esta informação foi obtida através de relato de moradores da comunidade de
Ilha Redonda, durante a pesquisa de campo, 2013.
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e pomares de frutas. Tinha como cultura as festas de criador ou de santo, onde tais festas eram

realizadas com as doações feitas pelas promessas alcançadas dos devotos de cada santo. Já os

negros tinham seus batuques separados, isso quando tudo ocorria bem nas colheitas.

Com o passar dos tempos à área teve que ser dividida, os filhos estavam crescidos

e  constituindo  famílias  e  tinha  que  ocupar  toda  a  terra,  assim foi  feito  também com os

escravos.  A área  foi  dividida  em  seis  partes:  São  Pedro  da  Ilha  Redonda,  chamada  de

Fortaleza ou Lagoa dos Índios. Coração da Ilha Redonda, atual Vila Coração. Nossa Senhora

da Conceição ou Lagoa de Fora. Retiro São Raimundo de Ilha Redonda, antes São Pedro

primeira propriedade onde tudo começou. São Sebastião de Ilha Redonda, onde atualmente é

a vila da comunidade.

Segundo os moradores dessa comunidade, o maior “desgosto” dos patriarcas e

matriarcas dessa família portuguesa foi ver seus netos e bisnetos constituírem famílias com os

netos e bisnetos de seus escravos. Expulsos, foram viver em outra área,  hoje denominada

comunidade do Curralinho (área rural de Macapá) nas proximidades de Ilha Redonda. Ao

longo dos tempos a população branca de origem portuguesa foi dando lugar a uma população

de pele mais escura devido à mestiçagem. A cultura mestiça predominante passou a ter a forte

influência na introdução do batuque nas primeiras noites de festa. Em 1997 a comunidade de

Ilha Redonda sofreu um grande impacto ambiental, com a implantação de um lixão a céu

aberto, que quase levou à comunidade a extinção. Foram nove anos de poluição através de

fumaça tocha, odor e moscas.

Atualmente a comunidade de Ilha Redonda é reconhecida nacionalmente como

comunidade Remanescente de Quilombo18, depois de ter travado verdadeiras batalhas com

latifundiários que usando de mecanismos ilícitos tentaram expulsar os negros de suas terras. A

comunidade é composta por remanescente de quilombos, um local em que, nasceram, vivem e

residem as parteiras que compõem o grupo de interlocutoras de minha pesquisa. Revela-se

aqui,  um  importante  destaque  dessas  parteiras  remanescentes  quilombolas  e  rurais  que

atualmente estão residindo em áreas periféricas de Macapá.

Para  a  apresentação  das  parteiras  interlocutoras  da  pesquisa  agrupei

primeiramente aquelas que residem em Ilha Redonda e depois as que residem em periferias de

Macapá, a seguir:

Nuvem, 61 anos, estudou só a 1ª série do ensino primário, nasceu e reside na

comunidade  remanescente  quilombola  de  Ilha  Redonda,  tem  08  filhos.  Faz  curso  de

18  Certidão de auto - reconhecimento em a comunidade se reconhece como “remanescente das comunidades
quilombolas”,  expedida  pelo  Ministério  da  Cultura,  Fundação  Cultural  Palmares/República  Federativa  do
Brasil, 2006 (ANEXO A). Sobre quilombolas do Amapá, ver: Silva (2012).
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capacitação deste 1998, é cadastrada no  programa bolsa parteira vinculado ao Programa

família  cidadã (governo  estatual),  cujo  valor  que  recebe  é  simbólico  (meio  salário).  Já

realizou 102 partos em sua comunidade. Relata o início de suas atividades:

Eu aprendi a fazer o parto com a minha avó eu era muito curiosa sempre quando ela
tava fazendo o parto que a maioria de nós filha da minha mãe, foi ela que fez o parto
em casa,  antão  aí depois do parto aí a gente, ela mandava amarra a cabeça, fazia
aquele asseio depois do parto e aí ela não deixava eu chegar perto, mas eu ficava
brechando ali, curiosa né? Fui vendo e aprendendo. Eu já era adulta e um dia uma
vizinha tá buchuda, já pra ganhar nenê e minha avó já velhinha e doente, não tinha
mais condição de fazer parto, ela disse tu garante fazer o parto daquela mulher, eu
disse sim, fui fiz e desde ai, não parei. Faço todos os cursos de capacitação (Nuvem,
Ilha Redonda-AP).

Terra,  79  anos,  analfabeta,  nascida  e  uma  das  moradoras  mais  antiga  da

Comunidade  Remanescente  quilombola  de  Ilha  Redonda,  tem  10  filhos,  já  realizou

aproximadamente 184 partos. Participa de capacitação deste 1998 (não participou do último

curso de capacitação em 2014) é cadastrada no programa bolsa parteira. Conta como iniciou

suas atividades:

Eu sou parteira antiga daqui da comunidade e aprendi a partejar com minha mãe que
era  parteira  curiosa,  já  tava  velhinha,  foram chamar  ela  pra  fazer  parto  de  uma
mulher lá na roça e minha filha falou vai lá mãe ajudar e eu fui nervosa, eu não sabia
ler, mas aprendia rápido, eu já via minha mãe fazer muitos parto. Chegando lá sem
mentira nenhuma a mulher tava com um saco de fibra cheio de bagulho, num lugar
deitada  fazendo  muita  força  e  perdendo  muito  sangue  e  já  era  uma  hora  da
madrugada, ai fui lá e disse o que é isso senhora? Ela respondeu e assim que eu fico
pra ter nenê, todas as parteiras fazem isso. Ai eu agarrei  e disse a senhora pode
andar? Ela disse posso, ai eu fiz asseio nela e deixei esfriar o corpo dela. Chamei a
filha dela pra matar um frango de quintal e fiz um caldo pra ela ficar forte, ela tava
muito ruim, chamei o marido dela pra pegar umas folhas e fiz um chazinho depois
fiz um caribé fino e dei pra ela, ela suou muito, ai vi que ainda não tava na hora
dela, mas já tava pra ter o filho. Eu ajeitei ela deitei quando foi lá pelas 5:30 o bebê
nasceu. Eu disse pro marido dela pegue essa roupa suja de sangue e enterre que
essas é pra enterrar e eu vou lavar e ferve as outras (Terra, Ilha Redonda-AP). 

Além da atividade de parteira, trabalhou na roça, fazendo farinha para vender na

feira e ajudar na renda familiar. Há uns três anos, seu estado de saúde já não permite, ir a roça

e nem fazer mais parto. Porém, continua acompanhando a gestante e fazendo garrafadas e

puxações.

Estrela,  72  anos,  analfabeta,  nasceu  e  vive  na  Comunidade  Remanescente

quilombola  de  Ilha  Redonda,  aprendeu  a  partejar  com a  mãe,  já  fez  62  partos  todos  de

familiares  como, filhas,  sobrinhas  e primas,  tem nove filhos,  todos nascidos por mãos de

parteira, sua mãe já falecida (foi considerada a parteira mais importante da comunidade). E

cadastrada  como  parteira  e  faz  cursos  de  capacitação  deste  1998.  Recebe  meio  salário-

mínimo, pelo programa bolsa parteira. Conta como iniciou a sua experiência:
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Eu tinha 17 anos, foi com minha mãe! Minha mãe era parteira mesmo daquelas de
fé, que ela conhecia a mulher e tratava daquela que dava conta e a que ela não dava
também, aí a que ela não dava conta ela dizia pro marido 'olha eu não dou conta da
tua  mulher,  quiser  leva  ela  pra  maternidade'  leva!  Aí  ele  agarrava  e  levava,  eu
aprendi  com ela  porque,  naquele  tempo tudo era  difícil  muitas  desde  criança  já
ajudavam as mães, agente só não assistisse parto né? Porque naquele tempo era mais
o respeito, existia mais o respeito né e nós era criança? E agora nesse tempo não.
Mas eu aprendi com assim, eu não to pregando mentira, eu sei como é que se pega
uma criança, como é que se corta o imbigo, como é que ajeita uma criança, dando
banho,  limpando  tudinho,  cortando  o  imbigo e  ajeitando  tudo,  tenho  muita
experiência (Estrela, Ilha Redonda-AP). 

Um fato me chamou atenção, consultando os cadastros de parteiras, encontrei nos

registros da “Agência de Parteiras Tradicionais – SIMS/GEA/AP”, uma relação onde consta

Dona Estrela, como parteira tradicional e ao mesmo tempo, também como “doula”19.

Porém, ao perguntar a Estrela o que é ser doula? Ela respondeu “nunca ouvi falar

nesse  nome,  acho que é  sobre  a  minha profissão”.  Então,  percebi,  que  se tratava  de  um

equívoco  de  categorização  na  ficha  cadastral  desta  parteira  ou  então,  simplesmente  para

alimentar numericamente um registro a mais para compor as notificações do Ministério da

Saúde.

Lua, 68 anos, 2ª série (antigo ensino primário), nasceu e reside na Comunidade

Remanescente quilombola de Ilha Redonda, tem oito filhos, todos aparados por parteira, já

realizou em torno de 164 partos e aprendeu a partejar com sua mãe. É cadastrada no programa

bolsa parteira, faz capacitação desde o ano 2000.

Nos partos,  eu ajudei muito a  mamãe e fui  fazer  sozinha o parto com uns 30 e
poucos  anos.  Mas  sou  muito  experiente  fiz  mais  de  100  partos,  agora  tenho
acompanhado mais mulher no parto. Hoje as mulheres daqui só querem te filho no
hospital. A gente cuida delas e na hora do parto quando a gente procura, já foram pra
cidade parir! Depois voltam só pra gente “puxar” e dar remédio caseiro, garrafada
pra elas ficarem apertadinha pro homem delas. É mana! Aqui agora é assim tá! eu
fui nascida e criada aqui na ilha redonda, eu tenho 68 anos de idade, vou fazer agora
dia 02 de dezembro.  Então eu fui  nascida e criada aqui,  meus pai  e minha mãe
nasceram lá, nós 'fomo criada aí pra dentro'20, de lá nos “viemo” pra cá (refere-se à
comunidade Ilha Redonda), aí se “juntamo” aqui, a minha mãe minha “vózinha”.
Pra acudir mulher e homem também (Lua, Ilha Redonda-AP). 

Luz, 63 anos, quatro filhos, estudou até a 3º série primária, é parteira tradicional

na comunidade de Ilha Redonda, faz curso de capacitação deste o primeiro curso de 1998. É

cadastrada no programa bolsa parteira, já realizou 98 partos.

19 Não  é  minha  intenção,  tratar  da  categoria  sobre  doulas,  no  entanto  vale  ressaltar,  a  importância  dessa
modalidade de assistência ao parto domiciliar que vem ganhando espaço no Brasil. Porém, no Amapá ainda é
escassa. Esta categoria não é comum em áreas rurais, indígenas e ribeirinhas da Amazônia brasileira. 

20 “fomo criada aí pra dentro”, a parteira se refere a um sítio localizado a alguns quilômetros da comunidade.
comunidade Ilha Redonda.



69

Eu herdei da minha mãe ela me chamou e disse olha minha filha tá na hora de você
começar, aí ela me ensinou direitinho, eu foi pegar um menino, ela mandou eu pegar
a tesoura cortei o 'imbigo' dei banho, embrulhei o cueiro, queimei o imbigo dele com
o azeite no algodão enrolado e depois agasalhei ele, e ela disse agora tu me pega
esses panos aqui assim, põe na rede e ajuda a mãe a deitar na rede, aí botei aquele
pano grande no meio das pernas dela por causa do sangue né, aí eu fui aprendendo,
daí  eu  comecei,  depois  disso  pronto,  eu  agarrei  a  profissão,  o  pessoal  já  não
procurava a minha mãe, procurava por mim (Luz, Ilha Redonda-AP). 

Barro, 56 anos, quatro filhos, baixa escolaridade, nasceu e foi criada na zona rural,

aprendeu a partejar sozinha, segundo ela com Deus. Não realiza muitos partos por trabalhar

muito na roça, mais cuida muito de mulher no pós-parto. Ela conta como foi sua primeira

experiência na prática: 

O primeiro parto que eu fiz, eu fiz duma senhora, uma senhora que estava gritando
de dor, ai o compadre veio e disse comadre, não me diga! o quê que o senhor quer?
Comadre  uma  mulher  tá  gritando  de  dor,  eu  acho  que  essa  criança  dela  tá
atravessada e eu lhe informei, ai ele,  chegaram na voadeira, cheguei na porta de
casa,  e  disse  o homem não pode entrar  agora,  só se  eu  precisar  né?  Tava tudo
limpinho, ai entrei e a mulher gritando, não gosto nem de lembrar disso. Ai, eu corri
na cama,  tirei  o  lençol  da cama,  tava  limpa a  sala,  botei  em cima do assoalho,
chamei  os  dois  homens  pra  carregar  ela  e  ela  gritando,  parece que o mundo se
acabou,  ai  deixaram ela e  eu disse:  pode sair,  não quero homem nem um aqui,
peguei  fechei  a  porta,  ai  cheguei e  ela  gritando,  ai  meti  a  mão por debaixo das
cadeiras dela e sacudi, chega fez ‘truque’. Fui conversando com ela, mandando ela
fazer força, eu mandava ela morder o lençol e ai nasceu a criança e ela parou de
gritar, teve a criança em paz, normal (Barro, Ilha Redonda – AP).

Lago,  59  anos,  cinco  filhos,  aprendeu  a  partejar  ajudando  uma  vizinha,  se

considera uma parteira curiosa que aprendeu porque tinha vontade, já realizou 47 partos na

comunidade.

Então foi assim que eu aprendi. Quando eu tava no interior, lá dentro da mata, aí eu
tava falando pra minha vizinha que queria ser daquelas parteiras curiosas né? Aí ela
disse quando eu for aparar um moleque eu mandei te chamar pra me ajudar e vê
como se faz.  Assim, ela fez,  eu fui e aprendi e fiquei gostando, ela também me
ensinou a fazer chá pra dorzinha do nenê e pra mulher não ter inflamação (Lago,
Ilha Redonda).

Chuva,  64  anos,  oito  filhos,  nascida  e  criada  no  interior,  agricultora,  conhece

muitas plantas nativas, aprendeu a partejar com a mãe. Se diz experiente na feitura de chás e

garrafadas para mulher. Já Acudiu muitas mulheres em apuros na hora de parir. 

Comecei a ser parteira, isso é um dom que Deus dá pra gente né minha filha! Porque
já eu nasci de filha de parteira ai como minha mãe ia partejar com as mulher no
interior  né,  eu morava no interior,  aí  a  vista  dela foi  ficando ruim,  pra cortar  o
imbigo né? aí ela levava nós, aí foi quando ela morreu eu já fiquei como parteira né,
já fiquei né de idade, já tinha meus trinta e pouco anos aí eu comecei a fazer parto,
comecei a fazer parto porque eu  mermo  já via como minha mãe fazia né? Eu via
como ela cortava o imbigo , eu via como ela dizia se a criança já vinha, porque ela
tinha problema na vista né? Aí eu fui aprendendo a fazer parto. Desde os trinta anos
eu tenho feito parto, tenho feito parto aqui em casa, tenho feito parto aqui nessas
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pontes aqui, lá pro interior quando eu vou eu faço parto. E graças a Deus endireito
criança, sei quando tá torto, sei quando a criança ta encaixada pra nascer, eu marco a
hora pra nascer, Deus me deu um dom tão bom, que se eu marcar olha tal hora 5
hora, sete hora da noite, oito hora da noite vai ganhar seu bebê, na hora certa vem
(Chuva, Ilha Redonda - AP).

Ventania, 68 anos, sete filhos, aprendeu a partejar com a mãe, demorou a ter sua

primeira experiência porque preferiu ter filhos para sentir o que é parir. Já experiente, o desejo

manifestou-se, vez que já acompanhava sua mãe que era parteira e assim, relata:

Eu quero começar mesmo a falar é dos partos, vou falar do primeiro parto que eu
fez, eu tinha 28 anos, não tinha parteira, não tinha quem prestasse socorro, eu já
tinha minha primeira filha, mais não tinha experiência de parteira. Acompanhava
sempre  a  minha  mãe  que  era  parteira  experiente.  Um  dia  senti  vontade  de  ter
também essa experiência e ingressei  na profissão. Na verdade Deus já tinha um
plano na minha vida,  e  no momento peguei  a  criança da minha cunhada,  comei
fazendo parto assim em casa, das minhas cunhadas, da família, eu creio que foi um
“Dom de Deus”, porque Deus faz as coisas completa, me deu o jeito pra trabalhar, a
ciência, a prática né!, Não tem conta de criança que eu já peguei, mais acho que é
mais de 80 ao todo, já peguei criança que é pai de outras crianças, até avô, veio me
mostrar a neta (Ventania, Ilha Redonda).

Cachoeira, 48 anos, alfabetizada, estudou até o 3º ano primário, tem quatro filhos,

aprendeu a partejar com a mãe, embora já acompanhasse sua mãe por muito tempo, só sentiu

o desejo de assistir um parto sozinha, quando participou do primeiro curso de capacitação. 

Eu apesar de já ter acompanhado minha mãe em vários partos feito por ela, eu não
tinha feito nenhum sozinha, eu estava presente e só ajudava. Mas quando veio a
capacitação, senti o desejo de me aperfeiçoar na prática,  até agora já realizei 12
partos, lembrando do que minha mãe me ensinou e também o que aprendi nos cursos
(Cachoeira, Ilha Redonda - AP). 

Rio, 61 anos,  nove filhos,  não alfabetizada,  aprendeu a partejar ajudando uma

vizinha que era parteira, durante seu tempo de atividade, partejou 93 mulheres. É cadastrada

no programa bolsa parteira. 

Minha  experiência  nesse  ofício  de  parteira,  foi  acompanhando  minha  vizinha,
carregando a sacola de coisas pra ajudar a mulher parir, um certo dia, minha vizinha
tava doente e tinha uma mulher pra ganhar nenê. O marido da mulher veio buscar
minha vizinha e ela não podia levantar, foi aí que veio a coragem e ela falou tu já me
acompanha nos partos, vai lá acudi a mulher! E assim eu foi, e ajudei e taí um hoje
um homenzão! Daí perdi o medo e foi fazendo outros parto de comadres (Rio, Ilha
Redonda).

Rocha, 42 anos, alfabetizada, estudou até a quarta série, tem seis filhos, aprendeu

a partejar com a tia. É a parteira com menor número de partos realizados. Segundo seu relato,

antes de aparecerem os treinamentos, ela já acompanhava a tia, mas não era chamada pra

partejar, porque sua tia era uma parteira de muita credibilidade na comunidade.
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Eu aprendi a fazer parto com minha tia, eu morava com ela acompanhava ela, eu ia a
tira colo, levando a sacolinha de plástico cheio de plantas de fazer chá pra mulher e
pro nenê, eu ajudava a fazer os chás e faço até hoje. Então eu fui aprendendo, mais
ela era muito competente e as mulheres queriam fazer parto com ela. Quando fiz o
primeiro  curso  de  capacitação,  passei  a  fazer  parto.  Só  que  agora  as  mulheres
querem ir mais pra maternidade. Mais eu tô aqui pra acudir mulher! (Rocha, Ilha
Redonda-AP).

Ribeirinha, 71 anos, dez filhos, sem escolaridade, aprendeu a partejar sozinha com

ajuda de Deus. Morava no interior, na mata com dificuldade de acesso, para chegar em sua

casa, andava horas a pé, por meio de caminhos estreitos, feito a terçado. A necessidade fez

com que ela tivesse Três filhos sozinha. 

Sabe mana! A minha vida no interior, foi muito difice, a gente morava muito longe,
e de um vizinho pra outro tinha muito mato. Meu velho ia pra roça e eu ficava
sozinha com os gitinhos pra cuidar deles, da casa, lavar e cozinhar. Quando tive
minha primeira filha, eu tava sozinha e me deu a dor, ai eu disse meu Deus me
socorre! Ai eu deitei no chão e fez força, força e a nenê foi saindo, eu peguei uma
faca e cortei o imbigo dela. Quando meu velho chegou, eu já tava no chão com a
nenê e ele disse glória a Deus! Tu es forte mulher! Depois eu tive mais dois sozinha
e os outros tive ajuda da minha mãe.  Depois disso, foi  fazendo parto de outras
mulher  que  moravam  no  interior.  Foi  assim  né!  É  Deus  mesmo  que  ajuda
Ribeirinha, Ilha Redonda-AP).

Trovão, 55 anos, sete filhos, alfabetizada, aprendeu a partejar com a mãe. Ajudou

a mãe durante muito tempo no interior. Depois foi cuidar dos seus filhos e não teve mais

tempo pra acompanhar a mãe. Aos 37 anos, foi acudir sua irmã e para sua surpresa, ela já

estava em trabalho de parto. Seguiu os passos de sua mãe, armou uma rede, estendeu um

lençol no chão e mandou ela se apoiar na rede e fazer força até o bebê chegar.

É assim mesmo, as parteira sempre ajudam nesse momento dificie! Eu ajudei minha
irmã e peguei experiência, me senti muito emocionada. Me senti uma dotora fazendo
parto. Ajudei direitinho como minha mãe e depois fiz outros parto na comunidade e
faço muitas garrafada pra mulherada (Trovão, Ilha Redonda).

Igarapé, 52 anos, alfabetizada, 03 filhos, aprendeu a partejar com uma vizinha,

trabalha na roça,  tirando mandioca para fazer farinha de onde tira o principal sustento da

família. Durante seus 22 anos de parteiras realizou 43 partos. É cadastrada no programa bolsa

parteira.

Eu tive três filhos eles nasceram por mão de parteira, aqui na zona rural a gente
aprende uma com as outras. Eu tinha uma vizinha que era uma irmã pra mim, ela já
morreu, mas deixou pra mim uma herança muito boa porque me ensinou a partejar.
Acompanhei ela, até que chegou a minha vez, aí eu acudi a mulher do meu irmão,
foi o primeiro parto que fiz. Eu só não fiz muitos parto até hoje, porque vivo muito
na roça e quando as mulher precisa parir as vezes não estou em casa. Mais além de
pegar criança, também faço garrafadas pra mulher  e chá pro bebê (Igarapé,  Ilha
Redonda).
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Sol, com 58 anos de idade, iniciou suas atividades há uns 30 anos atrás em área

rural, é a única parteira entrevistada que possui o ensino médio, reside atualmente em bairro

periférico de Macapá e continua fazendo parto em área rural. Tem quatro filhos e já realizou

354  partos.  Partejou  em  áreas  ribeirinhas  e  áreas  indígenas,  é  cadastrada  como  parteira

tradicional e faz curso de capacitação de 1988 – 2014, num total de nove cursos. Não recebe

bolsa parteira por ter renda fixa. É atuante na luta por reconhecimento e na Associação de

Parteira Tradicional. Se considera parteira tradicional, por seu saber ter sido herdado da avó e

partejar como sua avó e sua mãe. Ela narra:

Minha profissão eu herdei da minha avó, porque minha avó era parteira tradicional
eu acompanhava desde a idade de dez anos eu comecei a acompanhar minha vó, e
depois como eu foi  crescendo eu foi  aprendendo a fazer o parto ela  sempre me
levava  com ela,  pra  mim carregar  as  coisas  que  ela  usava,  uma  sacola  com os
remedinhos caseiros que ela usava pra puxar barriga, pra escutar o bebê, a tesoura
pra cortar o umbigo, então ela tinha uma sacola e essa sacolinha quem ajudava a
carregar era eu. E toda vez que ela ia pra fazer um parto eu tava acompanhando ela.
Depois minha vó veio a falecer, aí minha mãe também já sabia fazer parto e aí eu já
acompanhava a minha mãe vivi  mais  ou menos uns quinze anos acompanhando
minha mãe a fazer  parto e  aí  até que ela veio a falecer  e eu assumi o posto de
parteira (Sol, Macapá-AP).

Sol com sua experiência de ter feito mais partos, foi a parteira que mais contribuiu

me fornecendo as informações de quando seria o próximo curso, me indicando outras colegas

experientes, e por já ter partejado em áreas indígenas, também me relatou muitas histórias de

partos bem e mal sucedidos tanto em aldeias como em zona rural de Macapá. É atualmente a

presidente da Associação de Parteiras “Tia Vava”, com sede em Macapá.

Raio, 69 anos, é analfabeta, já fez 122 partos é solteira e adquiriu experiência com

uma  vizinha,  tem  seis  filhos.  Participou  dos  cursos  de  capacitação  nos  Municípios  de

Mazagão-AP, mora em Macapá, é cadastrada no programa bolsa parteira. 

Olha, eu comecei a fazer parto, acho que com meus 37 anos. Assim, porque é em
horas de aperreio né? Que num tem, é o jeito né? A gente mesmo fazer né? Ah, por
que não tem coragem, o outro não tem coragem, e a mulher querendo né? parir e não
tinha como. É, eu sou corajosa né? Então eu vou, eu vou tentar né? Eu não sou
parteira, mas vou tentar, e ai comecei e daqui pra frente eu. eu comecei a partejar em
Serra do Navio. O meu primeiro parto foi de uma cunhada minha. Aprendi com a
minha sogra. Ela já tinha me dado as dicas né? Porquê eu sou mãe de 15 filhos e ela
quem fazia meus partos, ela era minha parteira, então ela me ensinava né? Como de
repente num aperreio né?  Eu tivesse sozinha,  como eu tive filhos só eu e Deus
mesmo né eu mesmo fiz meus partos. Eu tive 4 partos só eu. Eu já só eu, por isso
que eu já tinha coragem. Quando chegou a pessoa pra mim assistir eu já tinha me
ajeitado, já tinha sentado, feito tudo normal já. Placenta tudo, tirado (Raio, Macapá-
AP).



73

Respingo, 67 anos, estudou só a 1ª série primária, nasceu em área ribeirinha e

atualmente reside em área periférica de Macapá, tem seis filhos e já partejou 98 mulheres.

Possui curso de capacitação, é cadastrada no programa bolsa parteira. 

Comecei a fazer parto muito nova! Aprendi com minha mãe eu ia ajudar ela e acabei
gostando e acho importante ajudar as mulheres ter o seu nenê. Ai não parei mais, eu
casei novinha. O primeiro parto que eu fiz, eu fiz duma senhora, uma senhora que
estava gritando de dor, ai o compadre veio e disse comadre, não me diga, o quê o
senhor quer? Comadre uma mulher tá gritando de dor, eu acho que essa criança dela
tá atravessada e eu lhe informei, ai ele, chegaram na voadeira, chegaram na porta de
casa, pois não, pode entrar, o salão era grande né? Tudo limpinho, ai, pode entrar, a
mulher gritando, ai não gosto, nem de lembrar disso. Ai, pode entrar, eu corri na
cama, tirei o lençol da cama, tava limpa a sala, botei em cima do assoalho, dois
homens carregando ela e ela gritando, parece que o mundo se acabou, ai deixaram
ela e eu disse: pode sair, não quero homem nem um aqui, peguei fechei a porta, ai
cheguei e ela gritando, ai meti a mão por debaixo das cadeiras dela e sacudi, chega
fez ‘truque’ ai nasceu e ela parou de gritar, teve a criança em paz, normal. Foi assim
que iniciei, mas como já ajudava mina mãe, encarei e ajudei a mulher a ter o nenê,
esse foi meu início (Respingo, Macapá-AP).

Riacho, 60 anos, alfabetizada, cinco filhos, parteja há 37 anos é já realizou 108

partos  em domicílio.  É  cadastrada  no  Programa “Bolsa  Parteira”,  participou  de  todos  os

cursos de parteiras. Mora em um bairro periférico de Macapá.

Aprendi sozinha com ajuda de Deus! Comecei a fazer parto no Laranjal Jari-AP. Ai
no Jari fiz muito parto ainda, graças a Deus, muito. No hospital geral a maioria não é
parteira, é enfermeira, elas não sabem a condição da mulher, oh! mana não faço o tal
de  toque,  pra  quê  o  toque?  A pessoa  que  sabe  que  vai  nascer  criança,  parteira
verdadeira não carece tá, tá fazendo, o que as enfermeiras faz, só querem cutucar a
mulher. Eu sou parteira da tradição, aprendi com minha mãe! (Riacho, Macapá-AP).

Furacão,  77 anos,  nove filhos,  alfabetizada,  nasceu e foi  criada no interior  do

Estado do Pará, veio pra Macapá aos 25 anos, começou a partejar com 21 anos, aprendeu a

fazer parto com sua avó e sua primeira experiência foi assisti sua cunhada. Já realizou 247

partos. 

O primeiro parto que eu fez, eu tinha 21 anos foi no interior. O meu irmão mais
velho  casou  e  mulher  dele  saiu  gestante  e  com  7  meses  caiu  em  cima  de  um
buritizeiro a criança morreu no ventre dela, só que ela não sabia, passado dias, deu
dor nela e minha mãe que era parteira, tava na casa de outras pessoas fazendo parto,
informaram uma parteira e ele foi de madrugada pegar essa mulher pra ficar na casa
da minha mãe com a mulher dele,  que também era uma parteira famosa igual  à
minha mãe, eu acudi e ela teve o nenê, de um 'parmo' da minha mão aquilo seco bem
neguinho, deu uma hemorragia nessa mulher que ela me chamava e dizia que ela ia
se acabar, eu disse não morre não, ajeitei lá tudo bem, esperei o dia amanhecer, ela
tinha umas plantas peguei uns matos fiz primeiro um café amargo, dei pra ela depois
foi tirei uns mato fiz um chá e dei pra ela, foi que meu irmão chegou já era mais de 9
horas da manhã com a parteira, ela me olhou e disse “é minha filha o que tem que
ser feito é logo não deixa pra depois”, ai eu comecei a fazer parto, só que antes eu
tinha vergonha, como você sabe as vezes avacalham com as parteiras,  quando a
gente faz uma coisa acham que não tá certo né! (Furação, Macapá-AP).
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Durante minha estada no campo, convivendo e dialogando com essas parteiras

sobre suas experiências de partejar, observei que existem muitas histórias em comum como

dificuldades e pobreza, muitas até chegaram a enaltecer as dificuldades dizendo “mais Deus

sempre nos ajudou”. Percebi que existe uma relação de compromisso e respeito com elas nas

suas comunidades. E nesse compromisso constrói-se uma rede permeada de subjetividade, em

que se entrelaçam afetos e se desenvolve solidariedade. Esse tipo de solidariedade encontrada

entre essas mulheres é pouco visível na ciência hegemônica e na rede dos hospitais.

As  parteiras  possuem  experiências  e  saberes  sobre  o  corpo  da  mulher  e

manipulação de ervas e plantas medicinais, conhecimentos que foram adquiridos com seus(as)

antepassados(as) avós, mães, tias, vizinhas e vem sendo repassados as novas gerações. Essas

são características comum encontradas entre elas, mulheres humildes que procuram confortar

a dor e o sofrimento das outras mulheres com gestos e palavras amigas. A história dessas

mulheres se assemelha à de outras parteiras protagonistas parte desta pesquisa.

Para algumas parteiras, embora o primeiro parto tenha sido relatado como um fato

ocasional, para atender a uma emergência, essas mulheres já tinham alguma noção sobre o ato

de partejar. O fato de morarem em comunidades pequenas e habitarem em casas simples –

sem condições de preservar  a  intimidade das pessoas,  era  fácil  acompanhar  os fatos  e  as

conversas que aconteciam por trás das paredes propiciando a elas quando ainda crianças, ou

adolescentes mais curiosas, a oportunidade de obterem saberes considerados ainda impróprios

para a sua idade. Por um lado, isso contribuiu com a experiência e o ato de se tornar parteira

mais cedo para algumas das interlocutoras.

Um fato importante me chamou a atenção na comunidade de Ilha Redonda nos

últimos anos, houve uma diminuição no número de partos assistidos por parteiras. Segundo o

relato  das  parteiras,  isso  se  deu  em  função  de  um problema  ambiental  na  comunidade,

ocasionado pela  proximidade de uma lixeira  pública que vem impedindo que ocorram os

partos na comunidade, as mulheres sentem medo de ter filhos com problemas de saúde e, por

isso, as parteiras tendem ao acompanhamento na gravidez e no pós-parto, pois a maioria dos

partos  hoje  são  realizados  na  maternidade  de  Macapá.  Porém,  segundo  as  parteiras,  as

parturientes retornam à comunidade para serem acompanhadas e cuidadas por elas durante o

resguardo (pós-parto). Nesse sentido, elas acreditam que a tradição do parto domiciliar não

está  se  perdendo  na  comunidade,  apenas  o  descaso  com o  problema  da  lixeira  afetou  a

atividade na comunidade. Mas, atualmente o problema já está sendo solucionado pelo poder

público.
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2.2.2 Às margens do Rio Curipe, apresentado as parteiras indígenas da Aldeia do Manga

(Oiapoque-AP)

A aldeia do Manga e agrega um total de 10 parteiras indígenas e destas foram

entrevistadas cinco e assim me propus a ouvir suas experiências no partejar e suas histórias no

cuidado no parto e pós-parto, além das circunstâncias que ocorreram esses partos. As parteiras

tiveram  liberdade  de  produzir  suas  narrativas.  Passei  a  visitar  a  aldeia  para  conhecer  a

realidade desse povo nativo e observar os costumes e o cotidiano deles. Essa aldeia é habitada

pelos índios Karipunas, localizada na terra indígena Uaçá, a aldeia do Manga serve de porto

para  embarcações  que  sobem e  descem o  rio  Curipi  e  tem conexão  com outras  aldeias

localizadas ao longo do vale, graças à localização e à pequena infraestrutura de que dispõe.

Importante  mencionar  que  esses  indígenas  ainda  mantêm  seu  modo  de  vida

tradicional mais preservado, embora, Já estão totalmente aculturados, perderam muito de seus

costumes tradicionais e se confundem com o caboclo amazônico. Os indígenas que vivem na

fronteira,  historicamente,  constituíram  espaços  de  sociabilidade  e  de  dinamicidade

compartilhada entre as populações locais, em relação ao comércio, as trocas que estabelecem

ou  as  situações  linguísticas  e  religiosas  vivenciadas  em  múltiplas  relações  que  se

interpenetram.  Assim,  compreender  como  os  indígenas  dos  dois  lados  da  fronteira

estabeleceram e estabelecem redes de contatos ao longo da história, nos permite referenciá-los

e circunscrevê-los nos espaços onde vivem e constroem seus significados,  articulados em

espaços  nem  sempre  coincidentes  com  os  limites  nacionais.  O  sistema  de  trabalho  dos

Karipunas/ aldeia do Manga é de base familiar, todos passam a trabalhar a partir dos oito anos

e os membros da comunidade se reúnem antes da construção da roça para dividir o trabalho

entre as famílias. Homens, mulheres e crianças cuidam de diferentes partes do processo e o

solo é preparado com antecedência e cuidado para a plantação. A farinha de mandioca é o

principal  sub-produto  dos  índios  Karipunas,  vendida  nas  feiras  de  Oiapoque  e  de  Saint

Georges na Guiana Francesa. Em seu cotidiano, as parteiras indígenas também fazem parte

das atividades de fazer farinha de mandioca ou pescar, além de partejar.

É  nesse  contexto  que  encontrei  cinco  interlocutoras com  as  quais  tive  a

oportunidade de interagir. Ao conhecê-las, fizemos nossa apresentação, falei  quem eu era,

então, passei a interpelar sobre suas vidas e os partos realizados. No início das conversas, elas

se mostravam com desconfiança e arredias, pois, imaginei que por estarem falando com uma

pessoa que não fazia parte de seu universo, não se sentiam a vontade.  E assim, assumi a

postura de conquistar e aos poucos, fomos nos conhecendo, e no convívio, estabelecemos uma
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relação de proximidade. Após longas conversas sobre o meu trabalho, no sentido de ganhar

confiança,  iniciei  um diálogo, com certa limitação de compreender a linguagem indígena,

misturando o português com o  patoi,  ressaltando a falta de habilidade de minha parte, de

como saber lidar com esse linguajar indígena. No decorrer das entrevistas pude vislumbrar a

possibilidade de entendê-las com ajuda de uma colega que mora em Oiapoque e tem contato

com as aldeias, no decorrer das entrevistas, as palavras que eu não conseguia compreender,

ela traduzia. Assim, pude perceber melhor as atitudes e motivação das parteiras, para falar

sobre a forma de partejar indígena e suas experiências nativas e o aprendizado nos cursos que

participaram.

Floresta, 65 anos, índia Karipuna, quatro filhos, adquiriu experiência de partejar

com a mãe.  Já partejou aproximadamente 100 mulheres  índias.  Participou de dois cursos

promovidos pelo governo do Estado, o primeiro em 1998 e outro em 2012.

Eu iniciei com minha mãe, mas dos meus quatro filho, fiz um sozinha porque tava
na beira  do rio  quando deu  a dor ai  eu  corri,  fiz  uma moitinha  com capim me
agasalhei, fiz força, rezei e minha filha nasceu, cortei o cordão do imbigo com os
dentes, enrolei a nenê na minha saia e fui pra aldeia (Floresta, Aldeia do Manga-
AP). 

Neblina, 75 anos, analfabeta, começou a fazer parto aos 18 anos. Sozinha fez o

parto de três dos quatro filhos, conta que, desde mocinha foi orientada por sua mãe como parir

na mata. Já realizou mais de 100 partos dos quais parte deles foi de cócoras.

Eu fui orientada desde novinha pela minha mãe a fazer parto, tive três filhos sozinha
e Deus e ainda de ‘coca’. Essa é nossa herança, fazer nosso parto na mata ou na
rede. Depois fui ajudando outras índias ter seus filhos e fazer chá pra  mãe filho,
remédio com raiz e ervas, pra tirar quebranto e olho gordo. Nossa tradição é
diferente do branco (Neblina, Aldeia do Manga-AP). 

A parteira Neblina, foi a única que mencionou o parto de cócoras das indígenas

mais velhas e diz que hoje, poucas índias utilizam essa prática. A posição é da seguinte forma:

estende-se  uma esteira  e  a  mulher  fica  em cima  apoiada  sobre  os  joelhos.  Segundo essa

parteira, “a criança vem mais depressa e a mulher quase não tem padecimento”. Dos partos

realizados,  ela  calcula  que  passou  por  duas  ou  três  gerações,  fazendo  parto  de  cócoras.

Atualmente diz ela: “as índias da mina aldeia tem parto, mais na forma vertical, aprenderam

com os brancos”. 

Chuvisco,  67  anos,  alfabetizada,  oito  filhos,  aprendeu  a  partejar  sozinha,  sua

experiência foi fazer seu primeiro parto. Começou a partejar outras mulheres com 20 anos e já

realizou mais de 100 partos. Além de parteira, também é ervateira e rezadeira.
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Eu ouvia as outras mulheres comentar sobre gravidez, parto, como sou curiosa, me
interessava  em gravar  tudo  o que  ouvia.  Quando engravidei,  comecei  a  apensar
como ia fazer meu parto, aqui não existia pré-natal, nem médico. Quando chegou a
minha hora, fui pra um lugar que eu tinha arrumado, levei minha faca e um pedaço
de pano. Me deitei, rezei e comecei a forçar e aí veio o menino. Essa experiência,
levei pra outras mulher da aldeia. (CHUVISCO, Aldeia do Manga-AP)

Areia, 70 anos, cinco filhos, analfabeta, inciou a partejar aos 19 anos, aprendeu a

partejar com a avó, fez poucos mais de 50 partos. Segundo seu relato, sempre se preocupou

mais em cuidar do resguardo da mulher e fazer garrafadas e rezar. Por isso, não fez muitos

parto, embora tenha experiência.

Eu via minha avó fazer parto desde meus 14 anos, o primeiro parto que fiz eu tinha
19 anos, foi da minha tia, nós tava sozinha, tava todo mundo pra roça. Ai deu dor
nela, ela deitou na rede e perguntou se eu tinha coragem e ajudar, eu disse que sim.
Peguei a faca, lavei bem e cortei o imbigo e limpei a mulher. Aqui agente não tinha
argodão, não tinha nada, nem cueiro pra enrolar a criança. Agente punhava qualquer
pano pra enrolar a criança. (AREIA, Aldeia do Manga-AP)

Argila,  índia Karipuna,  59 anos,  3 filhos,  aprendeu a partejar com a mãe, seu

primeiro  parto  foi  aos  21  anos.  Já  realizou  mais  de  100  em mulheres  índias,  participou

somente  de  dois  cursos  de  capacitação promovido pelo  governo do Estado do Amapá,  o

primeiro em 1998 e o último em 2012.

Eu fiz o primeiro parto com 21 anos, sempre fui uma pessoa muito ativa. Quando
minha  mãe  conversava  com  as  mulher  gestante  e  outras  parteira,  eu  sempre
escutava,  escondida,  mas  não  falava  pra  ninguém,  ficava  só  comigo,  o  que  eu
sempre ouvia nas conversa sobre parto, algumas coisas eu botei na minha cabeça. E
aí um dia quando a eu vi uma índia parindo corri e fui ajudar. Também na primeira
gravidez da minha cunhada, a gente tava num igarapé e deu dor nela e ela disse me
ajuda aqui, ela tava pra ganhar neném. E aí eu vi a minha cunhada gemendo, se
estrebuchando  [...]  aí  ela  pediu  eu  ajudasse  a  desemborcar  a  criança,  que  tava
emborcada.  Só  estava  eu  e  ela,  como  eu  já  tinha  ouvido  conversa  sobre  como
desemborcar,  aí  eu desemborquei a  criança e depois  cobri.  Ajeitei  tudo, cortei  o
imbigo, limpei a criança e voltamo pra aldeia. Esse foi o meu começo, eu já tinha
muita dica de parto. Daí comecei até agora, acho que é dom mesmo! (ARGILA,
Aldeia do Manda-AP).

É comum na cultura indígena as mulheres realizarem seus próprios partos.  As

parteiras entrevistadas relataram que, embora já tenham adquirido a forma de partejar dos

brancos, ainda tem índias que, na hora de ganhar o bebê, vão para o mato, e só voltam quando

nascem os bebês e a partir daí, na aldeia, passam a seguir regras do pós-parto.

Foi  relatado pelas  parteiras  que uma das  orientações  de partejar  aprendidas,  é

acompanhar as mulheres mais experientes, geralmente parentas próximas mais velhas como

mães, avós e tias. Outras, relatam que aprenderam fazendo seus próprios partos.

Existe  um  diferencial  entre  as  parteiras  indígenas,  elas  só  participam  cursos

quando acontecem no Município de Oiapoque. Segundo seus relatos, a falta de frequência em
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todos os cursos e treinamentos, é ocasionado, seja pela distância, ou por falta de recursos

financeiros que dificulta o deslocamento para Macapá, local onde acontecem a maioria dos

eventos.

2.3 Trocas comunitárias entre parteiras

Através de relatos e narrativas das 25 parteiras tradicionais, pude verificar que

existem muitas semelhanças entre elas, que estão situadas em áreas rurais ou em camadas

periféricas, em geral possuem baixo poder aquisitivo. Parte delas não são alfabetizadas, porém

possuem uma de visão peculiar, um universo de sentidos e significados e assim, elas criam e

recriam espaços culturalmente construídos através dos tempos. É importante reconhecer que a

atuação  dessas  mulheres  tem  características  muito  particulares  de  criar  e  manter

sociabilidades. Isso ocorre porque “dar e receber” implica não só em trocas materiais, mas em

trocas simbólicas. É uma comunicação que define posições sociais e valores culturais, que

muitas vezes não envolve nenhum recurso financeiro.

Por suas características peculiares, as parteiras tradicionais são, nas comunidades,

pessoas mais qualificadas para oferecer uma assistência humanizada ao parto, pois respeitam

as características  socioculturais  das  parturientes,  seja  na zona rural  ou nas periferias.  Sua

relação com a comunidade é afetiva vez que a qualquer hora atendem a mulher e as pessoas

da  comunidade.  É  comum não cobrarem pelos  partos,  em troca  são  recompensadas  com

gêneros alimentícios ou outros produtos que as famílias e a comunidade dispõem na ocasião

do atendimento. Ao interagir em meio ao cotidiano dessas parteiras, percebi que tanto aquelas

do interior quanto as da cidade encontram dificuldades de locomoção por falta de transporte,

pois muitas delas, com a idade, já não conseguem se locomover para lugares mais distantes.

Elas representam o retrato da realidade das comunidades carentes que vivem.

O meio mais comum de transporte utilizado entre as parteiras indígenas é a canoa,

pequena embarcação feita de madeira, em que descem rios, lagos e igarapés, só para “aparar

nené”. Já as parteiras remanescentes quilombolas e as que residem nas periferias de Macapá,

normalmente não têm dinheiro para pegar condução, por isso andam a pé ou de bicicletas

levadas por filhos ou netos. São todas mães biológicas ou “mães de umbigo”, donas de casa,

com muita sensibilidade e compreensão para com outras mulheres na hora de dar a luz.

A maioria das parteiras fazem outras atividades além de partejar, seja na roça, na

pesca, fazendo farinha com outros membros da família ou até vendendo frutas. Como dona
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Lago, 59 anos, relata: “Nós precisa ajudar no sustento dos filhos, a vida tá difícil mesmo! As

vezes vou pescar ou vender frutas pra conseguir uns trocadinhos, aí melhora né!”

O fato  das  parteiras  terem outras  atividades,  permite  que  a  vida  deixe  de  ser

rotineira com acontece nos hospitais. A mesma ação mecânica e repetitiva, dia após dia, e

após algum tempo, pela rotina, perde a noção da importância do que está executando. Com a

parteira, é o contrário, é chamada vez por outra e sua ação é entremeada com outras atividades

que lhe permitem sair da rotina. Além de gozarem de liberdade para atender a qualquer hora e

estão sempre dispostas a “acudir outras mulheres” (BARROSO, 2001, p. 35).

Essas  parteiras  são  identificadas  como  responsáveis  pela  atenção  ao  parto

domiciliar  nas  zonas  periféricas,  indígenas  e  remanescentes  quilombolas  (rurais),  que  de

maneira  empírica,  oferecem os  cuidados  necessários  principalmente  na  parturização  e  na

assistência imediata aos recém-nascidos. Em alguns casos relatados, consta que adquiriram

suas experiências fazendo seus próprios partos ou de familiares, e por conseguinte, passam a

ser  solicitadas  e  prosseguem no ofício,  ensinando e  aprendendo e  assim,  perpetuam seus

saberes.

De maneira  geral,  as  parteiras  que  fizeram parte  desta  pesquisa,  tiveram seus

saberes aprendidos pela tradição oral. Outras acreditam já ter trazido de berço a vocação para

fazer  partos.  Assim,  o  ato  de  partejar  tradicional,  ao  se  constituir  como  uma  prática  de

mulheres populares, faz com que elas criem e recriem um novo espaço, um modo próprio de

ver o mundo, de sentir e de pensar as suas experiências. Esse espaço social e cultural é o

modo de produzir saber sobre o corpo da mulher, o parto e o pós-parto numa relação efetiva e

sólida. Todas possuem “certificado de participação em treinamentos, oficinas e cursos”. Nos

relatos das parteiras, elas exprimem “a nossa profissão é aprendida na escola da vida”.

As  parteiras  que  fazem  parte  deste  universo  empírico  perdem  as  contas  dos

números de partos, o número de partos é uma estimativa, salvo algumas exceções que anotam

todos os partos realizados, porém, elas narram detalhes dos acontecimentos nos partos e são

essas narrativas que contribuem na comunidade para socialização de seus saberes e também

para o processo de legitimação no campo das relações de reciprocidade, prestígio e poder

local.

Herdeiras  de  um  saber  histórico-cultural  a  maioria  acredita  que  o  “dom  de

partejar” nasceu com elas, é aprimorado com o saber recebido oralmente, com a experiência

das mais velhas e também pelo conhecimento científico adquirido nos cursos de capacitação

oferecidos  pelo  Estado  em parceria  com a  ONG CAIS do Parto.  A compreensão,  dessas

mulheres,  das  doenças  e  da  cura  com ervas  e  plantas  tem uma forte  conotação  mágico-



80

religiosa21.  Elas  utilizam os  elementos culturais  para  as  suas  práticas  cotidianas,  por  isso

conseguem uma relação integradora com as parturientes e seus familiares e por fim, com a

comunidade. São parteiras “guardiãs” de conhecimentos milenares, detentoras de segredos de

mulheres, imbuídas de intuição, solidariedade, sensibilidade e humanidade.

Quando  me  refiro  ao  termo  “guardiãs”,  me  remeto  a  concepção  de  Giddens

(1997),  podendo dizer  que,  no  contexto  tradicional,  as  parteiras  agiam como guardiãs  de

alguns aspectos da memória coletiva, que é compreendida por este autor, como a contínua

reconstrução do passado, tendo como sustentáculo o presente. A tradição, então faz uso de

rituais que a revitalizam no presente; essa reconstrução pode ser em parte individual, mas é

essencialmente social e coletiva. Enfatiza ainda o autor,  que a tradição envolve o que ele

denomina de verdade formular “aquilo que liga o sagrado à tradição e que torna os aspectos

centrais  desta  última  intocável”,  à  qual,  apenas  determinadas  pessoas  têm acessibilidade.

Dessa forma, os guardiões detêm a autoridade nos sistemas tradicionais.

Giddens (1997) acrescenta ainda que o saber  do guardião não o coloca  numa

posição superior em relação ao resto da comunidade; entretanto ele assume uma posição de

destaque como mestre. Ele ainda tem o livre arbítrio para ajudar quem recorre a ele e ainda

recebe em troca uma espécie de pagamento, que pode ser um presente ou um cumprimento de

uma obrigação.

Pereira  (2011)  ao  mencionar  Giddens  em “O Trabalho  da  Parteira:  um saber

iniciado  e  compartilhado  entre  as  mulheres”,  relata  que  esse  livre  arbítrio  acontece  com

algumas parteiras que desfrutam de credibilidade nas comunidades em que atuam, porquanto

são reconhecidas como detentoras de um saber próprio e, ao fazerem uso deste saber, elas têm

a liberdade para cobrar ou não; portanto, não existe nenhuma regra entre elas que proíba o

não-recebimento de um pagamento por um parto executado, mesmo que reiteradamente elas

considerem esse saber como um dom divino.

O estudo sobre capacitação de parteiras, incorporação e resistência têm suscitado

questionamentos e no decorrer deste estudo, tento desvelar a partir das narrativas, entre esses

questionamentos  estão:  qual  a  importância  da  parteira  tradicional  na  contemporaneidade?

Como se deu a inclusão das parteiras em programas do Ministério da Saúde e Programas no

Estado do Amapá? Diante da complexidade e da riqueza dos dados que as narrativas das

parteiras sugerem, coloco como desafiadora a realização desta pesquisa socioantropológica,

que certamente contribuirá para a aprofundar os conhecimentos sobre a complexidade dessas

21 Encontrada em Nascimento Silva (2004) com uma tipologia de parteiras carismáticas e sua característica é o
“dom”, aquelas que receberam o “chamado”, para cumprir uma missão, são as vocacionais. O ritual do parto é
mágico e religioso.
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práticas  bastante  amplas  e  sofisticadas  e  de  suas  formas  de  articulação  com  a  própria

modernidade, dentro do lugar duplamente subalterno que lhes é destinado por imposição de

uma dominação cultural.

A análise deste capítulo me deu suporte para a seguir adentrar na discussão sobre

os saberes o tradicional e científico e as possíveis tensões visto que, os programas de inclusão

de parteiras têm demonstrado um quadro contraditório e ambivalente que só será possível

desvendar a partir de algumas categorias analíticas.
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3  ENTRE  SABERES  TRADICIONAIS  E  SABER  CIENTÍFICO,  TENSÕES  E

PERSPECTIVAS CRÍTICAS 

Neste  capítulo,  tomo  por  base  os  saberes  tradicionais  e  científico  como  eixo

norteador  de uma análise  cultural  e política das categorias  em que perpassa a  crítica das

ausências produzidas pelas monoculturas do saber racional, a crítica feminista à hegemonia da

ciência, além da categoria do parto natural e domiciliar, que tem em vista o pensamento de

autores e  de narrativas de parteiras.  A tentativa é de perceber  por meio dessas categorias

analíticas  o  exercício  da  dominação  cultural,  tendo  como  ponto  de  partida  as  parteiras

tradicionais do Amapá, as capacitações, incorporações de saberes e resistência cultural. 

3.1 Ausências produzidas pelas Monoculturas do Saber Racional

A riqueza do debate epistemológico durante o séc. XVII europeu segundo Santos

(2005, p. 21), mostra que a transformação da ciência em única forma válida foi um processo

longo e controverso e que para seu desfecho contribuíram não só razões epistemológicas, mas

também fatores econômicos e sociais.  A hegemonia do saber científico tem favorecido os

questionamentos  sobre uma política de conhecimento e  vem alicerçando as  discussões da

legitimidade de diferentes saberes (BORGES; PINHO; SANTOS, 2009).

No séc.  XIX consumou-se essa transformação epistemológica.  No domínio do

conhecimento, traduziu-se em dois processos paralelos. Por um lado, a emergência de uma

concepção  a-histórica  do  próprio  conhecimento  científico,  feito  do  esquecimento  dos

processos históricos de constituição do conhecimento e das posições e correntes que em cada

momento, foram derrotadas ou remetidas para as posições marginais em relação às teorias e

concepções dominantes. Por outro lado, ao incidir sobre outras formas de conhecimento, essa

“destruição criadora” se traduz em epistemicídio22.

Para Santos (2007), a ciência e, em particular, as ciências sociais assumiram as

condições de ideologia legitimadora da subordinação dos países da periferia e semiperiferia

do sistema mundial, chamada pelo autor como simplesmente “Sul”, um Sul sociológico e não

geográfico23.

22  Esse termo é conceituado como a morte de um conhecimento local perpetrada por uma ciência alienígena
(SANTOS, 2005, p. 22).

23 O Sul exprime todas as formas de subordinação a que o sistema capitalista mundial deu origem: expropriação,
supressão, silenciamento, diferenciação, desigualdade, etc. O “Sul” significa a forma de sofrimento humano
causado pela modernidade capitalista (SANTOS, 2005, 2009).
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Em  “Os  desafios  das  ciências  sociais  hoje”,  Santos  (2007)  fala  sobre  a

racionalidade que domina as ciências sociais, é uma racionalidade que tende a tomar a parte

produtora e torná-la parte da realidade, de transformá-la totalmente. Realidades e práticas se

tornam inexistentes porque não são vistas por essa realidade. Para ele é uma racionalidade

que, ao tomar a parte pelo todo, é uma racionalidade preguiçosa, indolente.

Ao considerar  a  razão  indolente,  o  saber  é  uma construção  híbrida  e  exige  a

abordagem e  contextualização  de  diferentes  saberes  aos  aspectos  focalizados  por  Santos

(2006), evidenciam que o modelo da racionalidade moderna favorece um “grande desperdício

da riqueza social”. O autor expressa que:

Na contramão da concepção  ocidental,  a  razão  cosmopolita  propõe então,  como
estratégia epistemológica a expansão do presente e contração do futuro. “Só assim,
será  possível  criar  o  espaço-tempo  necessário  para  conhecer  e  valorizar  a
inesgotável  experiência social  que  está  em curso no mundo de hoje.  (SANTOS,
2006, p. 777-821).

Na obra  A crítica  da  razão  indolente,  Santos  (2011),  demonstra  que  a  razão

indolente  desperdiça  a  experiência;  o  que  não  é  conhecido  por  essa  racionalidade  é

desperdiçado e por isso produz ausências. Estas ausências são as coisas que as pessoas não

enxergam, são invisíveis – práticas, conhecimentos, ideias – porque os óculos, os conceitos, as

teorias não os permitem ver. Uma ausência é uma maneira totalmente desqualificada de algo

existir que não pode competir com o que existe, porque é algo desqualificado como sistema.

Neste sentido, a Sociologia das Ausências e Emergências proposta por Boaventura

Santos (2006, 2009, 2010) argumenta que a ciência moderna ao produzir existências, também

produziu ausências e assim o eixo central da proposta é reabilitar os diferentes saberes por

reconhecer nessas formas de conhecimento, virtualidades capazes de enriquecer a relação com

o mundo. Acrescenta o autor que o aproveitamento do potencial da riqueza social advém do

diálogo entre os saberes, pois todo o conhecimento se assenta em saberes objetivos retirados

da experiência cotidiana de distintas comunidades, sejam elas científicas ou não.

Para Santos em  Conhecimento prudente para uma vida decente: ‘um discurso

sobre as ciências’ revisado (2006), o enfoque da Sociologia das Ausências e Emergências, o

silêncio é fabricado pela desqualificação de determinadas realidades, objetos ou experiências,

que as torna invisíveis, ininteligíveis ou descartáveis, de modo muitas vezes irreversível. A

partir  do sofrimento  causado pela  modernidade  capitalista  que o autor  denomina “Sul”  o

processo de silenciamento é fabricado pela monocultura racional, que se caracteriza por uma

racionalidade hegemônica que nega e exclui o diferente. As ausências se produzem através de

cinco monoculturas.
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As  cinco  lógicas  ou  modos  de  produção  de  não-existência  da  monocultura

racional,  são assim caracterizadas:  “monocultura  do  saber  e  do  rigor  do saber;  lógica  da

monocultura  do  tempo  linear;  lógica  da  classificação  social;  lógica  da  produção  da

inexistência é a lógica da escala dominante; lógica produtivista” (SANTOS, 2006, p. 777-

815). Dentre essas lógicas, a monocultura do saber e rigor do científico (idem, p. 789), é

percebida  como o  mais  poderoso  modo de  produção  de  ausências,  pois  admite  apenas  a

ciência hegemônica como critério da verdade, reduzindo à categoria de ignorância ou inculto

tudo o que não é por ela legitimada. Na proposta da ecologia dos saberes, não há saberes nem

ignorâncias completas, mas a incompletude.  Dela decorre a possibilidade do diálogo e de

disputas epistemológicas entre os diferentes saberes. O autor assim expressa:

O que cada saber contribui para esse diálogo é o modo como orienta uma dada
prática na superação de uma certa ignorância. O confronto e diálogo entre diferentes
processos através dos quais práticas diferentemente ignorantes se transformam em
práticas diferentemente sábias. (SANTOS, 2006, p. 790).

Neste contexto, situo a experiência de parteiras tradicionais em que, no percurso

histórico,  foram  desqualificadas  como  cultura  inferior  a  cultura  médica  ocidental.  Essas

parteiras sofreram um processo de desvalorização e desapropriação de seus saberes pelo poder

médico. Contemporaneamente, elas são convocadas a participar de cursos de “capacitação”

para poder propiciar às parturientes, partos seguro e higiênicos (esse é o discurso médico que

se apresenta a elas). Esse discurso é caracterizado pela monocultura do saber científico, pois o

saber da parteira se configura como um saber ignorante para a ciência. Ao incorporar o saber

médico, a parteira esquece o seu saber adquirido e assim, produz ignorância.

A ideia forte proposta na ecologia dos saberes (SANTOS, 2007), é a relação entre

conhecimento e ignorância. Na ecologia dos saberes a ignorância pode não ser um ponto de

partida e sim ser o ponto de chegada, porque quando se aprende um conhecimento pode se

esquecer outro conhecimento, pode se produzir ignorância, desse conhecimento.

É  nesse  domínio  que  o  autor  propõe  a  substituição  da  monocultura  do  saber

científico por uma ecologia de saberes. Esta ecologia de saberes permite não só superar a

monocultura  do  saber  científico,  como  a  ideia  de  que  os  saberes  não  científicos  são

alternativos ao saber científico. Esta ideia de alternativa pressupõe normalidade e esta, a ideia

de norma. Assim, a ideia de alternativo tem uma conotação latente de subalternidade.

Nos  Programas  do  Ministério  da  Saúde  em  parceria  com  os  Programas  do

Governo Estadual do Amapá, é evidenciado também a atividade das parteiras como “serviço

alternativa a saúde da mulher”, visto como um serviço inferior ao serviço médico que adquiriu
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conhecimento  nos  bancos  das  universidades,  enquanto  que  a  parteira  adquiriu  suas

experiências na prática. Fica também evidenciado no discurso hegemônico que os saberes

tradicionais, são ineficazes, para uma sociedade avançada.

Na proposta de Santos (2006, p. 104) “[...] os saberes consistem na promoção de

diálogo entre o saber científico produzido na universidade e os saberes leigos,  populares,

tradicionais  e  campesinos  que  circulam  na  sociedade.”  O  referido  autor  propõe  que  o

conhecimento  científico  e  humanístico  se  obrigue  a  dialogar  com  outras  formas  de

conhecimento que foram deixadas de lado pela modernidade tardia. É nesse sentido que o

autor diz “[...]  a ecologia dos saberes se expressa como um conhecimento plural, em que

reside  a  necessidade  do  confronto  entre  os  diversos  saberes  da  humanidade.”  (SANTOS,

2006, p. 107).

A partir da Sociologia das Ausências e das Emergências, é possível uma reflexão

para situar a expropriação e silenciamento do ofício de parteiras, em que o saber científico

médico dominante, masculino e universal, se apropriou do saber dessas mulheres produzindo

ausências e com isso, vem provocando confronto e tensões. Nesse sentido, as práticas das

parteiras hoje, vêm sendo discutida e vistas como “alternativa ao serviço de saúde”. Nesses

termos, a hegemonia da biomedicina vê o saber das parteiras tradicionais como “ignorante”.

Por isso, é necessário segundo esse olhar dominante, tomá-lo como saber “alternativo” para

exercer funções onde os médicos não estão, ou seja, em áreas de difícil acesso.

Para falar dessas ausências me reporto ao passado das parteiras tradicionais, que

no  período  final  do  século  XIII,  em que  o  poder  hierárquico  feudal  se  organizava  com

métodos mais modernos e com isso as parteiras passam a representar uma ameaça para os

médicos. Em primeiro lugar, o poder médico vinha tomando corpo através das universidades

no interior do sistema feudal; em segundo lugar porque formavam organizações e trocavam

entre si os segredos da cura do corpo. No séc. XVIII,  o fenômeno generalizado em toda a

Europa: a repressão sistemática do feminino, conhecido como a “caça às bruxas” cessa o

saber  feminino  popular,  cai  na  clandestinidade  e  o  poder  médico  masculino  se  solidifica

desqualificando o conhecimento das parteiras tradicionais colocando-as na invisibilidade por

um longo período (MURARO, 1998, p. 16).

Barroso (2001) demonstra que a desqualificação do saber da parteira culmina com

um discurso higienista e a institucionalização progressiva do parto, onde o saber médico se

sobrepôs àquele saber  tradicional  da parteira  ocasionando sua ausência no cenário social.

Configura-se assim, a monocultura do saber médico, que se afina com o pensamento de que
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“[...]  a  sociedade  capitalista  moderna  caracteriza-se  por  fornecer  as  práticas  nas  quais

predominam as formas de conhecimento científico.” (SANTOS, 2006, p. 106).

Tomo  como  exemplo  a  institucionalização  progressiva  do  parto  no  Brasil  no

Século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, as parteiras continuam ignoradas

pelo  poder  público,  exercem  suas  práticas  no  anonimato.  Desde  a  década  de  1940  são

oferecidas capacitações, mas, somente na década de 1990, é que ganham impulso com os

programas do Ministério da Saúde. Assim, as parteiras retornam ao cenário público, através

de um discurso de “troca de experiência” entre médicos e parteiras, momento em que são

oferecidos cursos e treinamentos para “melhor desenvolver suas práticas” e assim, elas vão

incorporando  as  inovações  tecnológicas  do  mundo  contemporâneo.  Na  predominância  do

saber  científico  sobre  o  tradicional,  ficou  visível  no  projeto  de  inclusão  de  parteiras  do

governo  estadual  do  Amapá  intitulado  Resgate  e  Valorização  de  parteiras  Tradicionais

(1995), que entre seus objetivos consta, “dar visibilidade as parteiras”. Saliento, porém, que as

atividades das parteiras recebem orientação médica, o que caracteriza a subalternidade de seu

saber a hegemônica médica, assim, não há dialogo e sim imposição de saber.

A segunda  lógica  da  sociologia  das  ausências  se  assenta  na  “monocultura  do

tempo linear”. Nela situam-se as instituições e as formas de sociabilidade dominante. Nela

assume forma de residualidade,  o  tradicional  é  uma das  formas da ausência,  é  ai  que se

encontra a experiência e a prática da parteira. O diálogo entre médico e parteira resulta em

que o primeiro, assume a forma hegemônica e a segunda o assujeitamento, a subalternidade.

A Sociologia das Emergências, Santos (2006), se propõe a substituir o vazio do

futuro,  segundo  o  tempo  linear,  por  um  futuro  de  possibilidades  plurais  e  concretas,

simultaneamente  utópicas  e  realistas,  que  vão  se  construindo  no  presente  através  das

atividades de cuidado. Seu conceito é presidido pela idéia do Ainda-não (Not-Yet), como uma

categoria  complexa  e  processual  porque  exprime  uma  tendência  ainda  latente,  ainda  em

manifestação, permeada pelo princípio da incerteza.

Sobre o Ainda -Não, Santos expressa de forma objetiva:

O  Ainda-Não é,  por  um  lado,  capacidade  (potência)  e,  por  outro,  possibilidade
(potencialidade). Esta possibilidade tem um componente de escuridão que reside na
origem dessa possibilidade no momento vivido, que nunca é inteiramente visível
para si próprio, e tem também uma componente de incerteza que resulta de uma
dupla carência: o conhecimento apenas parcial das condições que podem concretizar
a possibilidade; o fato dessas condições só existirem parcialmente (2006, p. 820).

Baseio-me nessa lógica da Sociologia das Emergências, em que a investigação das

alternativas cabe no horizonte das possibilidades concretas. Como referencial desta lógica,
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transponho-me para a busca das possibilidades e realidades do cuidado da parteira com o

parto e nascimento, por meio da ampliação concreta dos saberes e das práticas de partejar. A

emergência  desse  cuidado  ressalta  tanto  suas  possibilidades  (potencialidades),  quanto  sua

capacidade (realidade). 

Comparando o tempo de partejar das parteiras como o tempo de parto feito por

profissionais  da  obstetrícia,  me  conduzo  a  apontar  a  temporalidade  das  primeiras,  como

emergência das potencialidades desse tempo. Essa premissa qualifica politicamente o saber

das  parteiras,  permitindo  a  sua  apreciação  na  formulação  da  política  de  saúde.  Para  as

parteiras, o respeito ao tempo do processo fisiológico constitui o grande diferencial entre o

modo  de  cuidar  delas  e  o  dos  médicos.  O  relato  de  dona  Estrela  é  um exemplo  dessa

temporalidade linear:

Nós assistimo parto muito diferente dos médicos. A gente não tem hora pra pegar
menino, a  gente espera a  hora dele vim que é mandado por Deus.  Enquanto os
médicos têm pressa, eles força a natureza, não deixam a placenta nascer sozinha. Se
demorar, eles corta a mulher (Estrela, Ilha Redonda-AP). 

O fragmento  desse  relato  mostra  que  a  monocultura  do  tempo  linear,  quando

confrontada com outras lógicas, é apenas uma dentre outras tantas concepções de tempo. E

nesse sentido, Pode-se afirmar que, na perspectiva do parto fisiológico, ela se mostra ineficaz

e violenta a mulher. 

Concordo  com  Borges  (2008),  quando  enfatiza  a  questão  do  cuidado  nessa

temporalidade:

[...]  pode-se  inferir  que  quanto  maior  for  a  multiplicidade  e  a  diversidade  das
experiências  disponíveis  e  possíveis  (conhecimentos  e  agentes),  maior  será  a
desaceleração do presente e a integralidade do cuidado. Portanto, se faz necessário
reintegrar o fluxo contínuo entre a realidade e as distintas formas de lidar com ela.
Esse aspecto exige um diálogo constante,  uma tradução possível  entre diferentes
saberes  e  práticas,  fato  que  requer  vigilância  ética  e  epistemológica  (BORGES,
2008, p. 326).

A “ecologia da temporalidade”, proposta por Santos (2006), confronta a lógica da

monocultura do tempo linear. Esse tempo e temporalidade são marcados pela modernidade

ocidental e se manifesta de várias formas em cada cultura. O autor chama esta monocultura de

“má cultura do tempo linear, é a ideia de que o tempo vai para frente, que tem sentido, tem

direção” (SANTOS, 2006, p. 791). Acrescenta ainda, que essa lógica do tempo é a maneira de

“criar uma ausência e chamar atrasado residual algo que não pode competir com o que é

avançado”. É nesse atraso residual, que a biomedicina repousa para definir o saber e a prática

da parteira tradicional como atrasada em relação ao saber médico.
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Nesta concepção, a sociologia das ausências visa libertar as práticas sociais do seu

estatuto de resíduo, restituindo-lhes a sua temporalidade própria e, assim, a possibilidade de

desenvolvimento autônomo. Assim afirma o referido autor:

Ao  libertar  as  realidades  alternativas  do  estatuto  de  resíduo,  a  sociologia  das
ausências substitui a monocultura do tempo linear pela ecologia das temporalidades,
a ideia de que as sociedades são constituídas por várias temporalidades e de que a
desqualificação,  supressão  ou  ininteligibilidade  de  muitas  práticas  resulta  de  se
pautarem por temporalidades que extravasam do cânone temporal da modernidade
ocidental capitalista. (SANTOS, 2006, p. 781).

Neste sentido, tento situar as parteiras que, livres do tempo linear, apresenta outra

forma de viver a contemporaneidade. No que se refere ao tempo da parteira, em relação ao

tempo médico nas instituições, percebe-se que o conhecimento médico privilegia o tempo-

horário e  a concepção de pontualidade imposta  pela  modernidade,  com a vida apressada,

correria nos hospitais com horas marcadas, falta de tempo do profissional, etc., é determinado

pelo capital; enquanto a parteira tradicional, não trabalha com hora marcada nem tem pressa

para atender suas parturientes, atende a qualquer hora do dia ou da noite, não é funcionária de

nenhuma instituição, por isso não tem hora marcada, nem tem salário fixo para exercer suas

práticas. Seu tempo é o tempo da gestação.

A partir da ecologia da temporalidade é possível analisar a relação entre tempo-

horário de médicos(as) e de parteira, esse tempo é visto na contemporaneidade como uma

questão  que  se  avulta.  A prática  de  partejar  tradicional  se  perde  na  modernidade  e  aos

profissionais  da  medicina  sujeito  ao  horário,  lhe  falta  tempo  para  acompanhamento  das

parturientes  no  trabalho  de  parto,  mas  nesta  relação  temporal  se  encontra  a  hegemonia

médica. 

E ainda, Importa destacar que a forma de cuidar tradicional de base solidária não

pretende se converter em nova teoria,  mas,  sobretudo, configurar uma forma de tradução.

Nesse caso, a tradução deve levar em conta o ponto de vista epistemológico desses diferentes

modos de partejar buscando a melhor forma de articulá-los. Isso não é uma tarefa fácil, pois a

forma desse cuidado independente de sua racionalidade, ela é finito e incompleto; portanto,

deverá ser tecido em rede. Configura-se aí, um convite à responsabilidade epistemológica e

um compromisso com a vida.

Na terceira “lógica da monocultura da classificação social” (idem, p. 787-788), há

naturalização das diferenças como, hierarquização, raça, sexo. Aqui se percebe as oligarquias

que  se  apoderam do  poder  para  inferiorizarem grupos  sociais  e  a  desqualificação  incide

prioritariamente os agentes, e só age sobre a experiência social (práticas e saberes) de que eles
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são protagonistas. A classificação social se firma em atributos que negam a intencionalidade

da hierarquia social. É nesta lógica que Santos enfatiza:

A colonialidade do poder capitalista  moderno e ocidental  consiste  em identificar
diferença  com desigualdade,  ao  mesmo tempo em que se arroga  o privilégio de
determinar quem é igual e quem é diferente. Importante frisar que a sociologia das
ausências  confronta-se  com a  colônia  e  abrindo  espaço  para  a  possibilidade  de
diferenças iguais – uma ecologia de diferenças feitas de reconhecimentos recíprocos,
procurando uma nova articulação entre o princípio da igualdade e o princípio da
diferença (SANTOS 2009, 111).

Nessa nova articulação entre o princípio, da igualdade e princípio da diferença,

vejo a necessidade real de aproximação e dialogo entre o saber da parteira e o saber médico

para  produzir  uma ecologia  de  saberes.  Mas  enquanto  prevalecer  a  hegemonia  médica  o

reconhecimento recíproco estar por vir.

Na ecologia  do  reconhecimento proposta  pelo  autor  acima,  a  Sociologia  das

Ausências  confronta-se  com  a  colonialidade,  procurando  uma  nova  articulação  entre  o

princípio de igualdade e o princípio da diferença e abrindo espaço para a possibilidade de

diferenças iguais - uma ecologia de diferenças feitas de reconhecimento recíproco.

Acredito  ser  possível  situar  esta  colonialidade  quando,  no  discurso  médico,

preconiza-se a necessidade de instrumentalizar as parteiras para o exercício contemporâneo da

prática de partejar de acordo com as diretrizes estabelecidas pela OMS. Resta aqui indagar,

será  possível  apontar  na  contemporaneidade,  o  reconhecimento,  a  oficialização  e

regulamentação  do  ofício  de  partejar  de  parteiras,  como  desconstrução  das  diferenças  e

hierarquias?  Partindo dessa  lógica,  pode-se  dizer  que,  a  inferioridade  cultural  atribuída  a

parteira  tradicional  é  evidente,  sobretudo,  quando  ao  utilizar  técnicas  e  instrumentos

rudimentares no parto domiciliar, surgem os cursos de capacitação para desqualificar essas

práticas  da  tradição  oral  e  substituí-las  por  inovações  tecnológicas,  orientadas  pela

biomedicina que contribuem para a incorporação gradativa de saber médico pela parteira.

A quarta lógica é a Monocultura da Inexistência ou “lógica da escala dominante”.

Trata-se da escala que privilegia as entidades ou realidades que alargam o seu âmbito a todo o

globo. No domínio desta lógica, a não-existência é produzida sob a forma do particular e do

local, sendo que estas estão aprisionadas em escalas que as incapacitam de serem alternativas

credíveis  ao  que  existe  de  modo  universal  ou  global.  A “ecologia  das  trans-escalas”  se

confronta com a monocultura da escala dominante pela sociologia das ausências através da

recuperação do que no local seja conceptualmente desglobalizado a fim de identificar o que

nele  não  foi  integrado  na  globalização  hegemônica  e  assim  detectar  as  articulações

locais/globais (SANTOS, 2006, 2007). As entidades ou realidades definidas como particulares
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ou locais estão aprisionadas em escalas que as incapacitam de serem alternativas credíveis ao

que existe de modo universal ou global.

Nesta lógica da escala dominante, focalizo o saber local das parteiras tradicionais

do Amapá que através do Projeto implantado em 1995, Resgate e Valorização das Parteiras

Tradicionais do Amapá, integra o Programa Nacional das Parteiras Tradicionais do Ministério

da Saúde, sob as orientações da OMS. O referido projeto visa a valorização da cultura local e

tem como meta “dar visibilidade as parteiras,  capacitando-as e profissionalizando-as,  sem

modificar o estilo”  (RULLAN, 2000, p. 14). Para tanto,  o governo do Estado do Amapá,

promoveu encontros locais e dois internacionais, sendo o primeiro em 1998 e o segundo em

2012. A intenção era discutir as práticas de partejar e divulgar o conhecimento das parteiras

para um mundo globalizado. No entanto, ao que parece, a tentativa é dar uma conotação de

credibilidade  para  apaziguar  possíveis  tensões  entre  o  saber  médico  hegemônico  e  a

subalternidade da parteira.

A quinta  lógica  de  não-existência  é  a  “lógica  produtivista”  e  se  assenta  na

monocultura dos critérios de produtividade capitalista cuja a racionalidade é inquestionável.

Segundo essa lógica a ausência é produzida sobre a forma do improdutivo quando aplicado à

natureza. É esterilidade e, aplicada ao trabalho ou desqualificação profissional.  A sociologia

das ausências consiste na recuperação e valorização dos sistemas alternativos de produção

econômicas  populares  que  a  ortodoxia  produtivista  capitalista  ocultou  ou  descredibilizou

(SANTOS, 2009, p.113). É importante ressaltar nesta ecologia, que:

A  invisibilidade  e  desqualificação  de  sociabilidades  e  lógicas  da  produção
alternativas  é  altamente  provável,  sobretudo,  por  não  comportarem  qualquer
semelhança  com  únicas  alternativas  ao  capitalismo  verdadeiramente  testadas  ao
longo do século XX. (SANTOS, 2009, p.114).

Ancorada nesta  lógica,  tenho a preocupação de tornar  visível  o que se tornou

invisível,  desqualificado  aos  olhos  médicos,  e  pelas  desconfianças  não  reconhecem  a

capacidade  de  partejar,  sublinham  a  suposta  “inferioridade  cultural  das  parteiras”

(TORNQUIST,  2004,  p.  92). Entre  os  saberes  tradicionais  de  parteiras,  tido  como  não-

existente, estão utilização dos produtos da natureza, como as ervas e plantas medicinais que

servem  para  cuidar  das  gestantes,  parturientes,  pós-parto  e  do  bebê,  num  gesto  de

solidariedade,  cuidam  da  mulher  sem  receber  remuneração  por  esse  trabalho.  Além  das

crenças,  rezas,  etc.,  utilizados pelas parteiras,  toda essa tradição,  cria  ausências,  maneiras

desqualificadas de existir. Isso é, a não-existência, é improdutivo para o mundo capitalista.

Nesse processo de produção, nos debates sobre a humanização do parto do século XX, as
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parteiras são vistas como as primeiras humanizadoras do parto, faz como que essas parteiras

criem  e  recriem  espaços  culturais,  se  tornaram  visíveis,  mais  não  reconhecidas  pela

biomedicina.

Nas  cinco  lógicas  da  razão  metonímicas  supramencionadas,  percebe-se  que  a

sociologia das ausências é  conta-factual e tem lugar  através de uma confrontação com o

científico e o tradicional. A desconstrução assume cinco formas, correspondentes à crítica das

cinco  lógicas  da  razão  metonímica,  ou  seja,  despensar,  desresidualizar,  desracionalizar,

deslocalizar e  desproduzir. A reconstrução se dá pelas cinco ecologias de saberes propostas

por  Boaventura  Santos,  uma  vez  que  a  ecologia  de  saberes  na  forma  em  que  tenta  a

coexistência  de  diferentes  conhecimentos,  é  a  ideia  de  que  conhecimentos  heterogêneos

podem coexistir.  Daí o saber ecológico se opor a monocultura. Segundo Santos (2011), O

diálogo e o confronto entre os saberes científicos  e não científicos é um confronto e um

diálogo entre diferentes processos através dos quais práticas diferentemente,  ignorantes se

transformam em práticas diferentemente sábias.

Em se tratar da monocultura dominante dos saberes (médico e parteira), a ecologia

dos saberes só seria possível, na medida em que nessa relação de saberes não se descredibilize

ou desqualifique o saber do outro, no caso, a parteira tradicionais, cuja hegemonia foi criado

através de situações e posições hierárquica que lhes são conferidas pela monocultura do saber

científico.

3.2 Perspectivas críticas do Feminismo 

A emergência de uma epistemologia pós-colonial permitiu dar mais um passo na

problematização da oposição entre  culturas,  de lado,  a  das  humanidades  e  de outro,  a  da

ciência. A ciência se constitui enquanto artefato da tradição acadêmica ocidental, fruto dos

parâmetros específicos através dos quais ocorre o processo de diferenciação e hierarquia dos

saberes (SANTOS; MENESES; NUNES, 2005). Nestes termos, a perspectiva de considerar as

mulheres livres de ações discriminatória, excludente e subalternizada pela modernidade, tem

revelado um palco de possibilidades entre algumas autoras vinculadas ao campo da crítica

feminista aos favores científicos hegemônicos, tem contribuído para meu estudo. Assim, tomo

a concepção de alguma dessas autoras feministas, Sandra Harding (1987, 1998); Judith Butler

(2003); Donna Haraway (1995); Schienbinger (2001); Guacira Louro (1993); Margareth Rago

(1995); Santos (2012) entre outras.
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Na linha da crítica epistemológica e teórica do feminismo, encontro autoras como

Sandra  Harding  (1998)  que  concebe  a  própria  ciência  moderna  como  uma  etnociência,

profundamente  marcada  por  convenções  particulares,  técnicas  de  demarcação  de  valores

próprios. As comparações interculturais entre ciência ocidental e os sistemas de conhecimento

indígena  (local,  tradicional,  nativo)  trouxeram  nova  informação  ao  debate,  mostrando

continuidades e disjunções entre eles.

Autora como Haraway (1995) menos convencida da rigidez macroestrutural da

sociedade ocidental  localizado no caráter  cada vez mais  “científico”,  mantêm uma crítica

cerrada às práticas científicas modernas e aos efeitos destrutivos sobre os objetos da ciência,

como é o caso da natureza, bem como para os sujeitos excluídos das profissões científicas,

como acontecia até recentemente com as mulheres. A réplica de Haraway (1995, p.10), “[...]

quem tem interesses políticos não pode permitir que o construcionismo social se desintegre

nas emanações radiantes do cinismo.” Com efeito, reconhecendo que o relativismo radical,

que antes ela própria abraçara, tem implicações políticas perigosas para o feminismo, a autora

propõe uma posição intermediária nesse debate. A assim explica a autora:

Eu, e outras, começamos querendo um instrumento afiado para a desconstrução das
alegações  de  verdade  de  uma  ciência  hostil,  através  da  demonstração  da
especificidade histórica radical e, portanto, contestabilidades, de todas as camadas
de cebola das construções científicas e tecnológicas, e terminamos com uma espécie
de terapia de eletrochoque epistemológica que, longe de nos conduzir às questões
importantes do jogo de contestação das verdades públicas, nos derrubou vítimas do
mal da personalidade múltipla auto-induzida. (HARAWAY, 1995, p.13). 

Sustenta ainda a referida autora,  assim, em “Saberes localizados: a questão da

ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”, responde tanto à Harding

quanto ao feminismo pós-moderno mais extremado, oferecendo uma metateoria da ciência

que procura transcender os debates sobre relativismo/construcionismo social. No particular,

Haraway aceita e quer levar adiante a proposta de Harding (1987) quanto à necessidade de um

critério  do  “real”  e,  assim,  de  objetividade  “mais  robusto”,  que  escape  das  tendências

‘essencialistas’ que permeiam as teorias do impulso modernista (SANDENBERG, 2001).

Na epistemologia  feminista  ancorada em novos campos e  enunciações  emerge

uma  linguagem  especificamente  feminista  suficientemente  inovadora  em  suas

problematizações e conceituações, para apreender as diferenças. Rago (2003) argumenta os

passos que constituíram o movimento de mulheres e seus desdobramentos que serviram de

base para a formação do movimento e do pensamento feminista e também de suas linhas

teóricas.  Assim  percebe-se  o  esforço  do  movimento  feminista  rumo  a  uma  crítica  do
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comportamento das elites. Nessa direção Haraway (1995, p. 17) comenta: “A elite que produz

o saber, começando pelo cientista, não presta contas à sociedade que a sustenta.”

Autoras  feministas  como  Judith  Buther  (2003)  e  Carolle  Pateman  (1993)

denunciam que o poder continua sendo predominantemente masculino, cujo objetivo sempre

foi a dominação das mulheres, especialmente de seus corpos. Diante do pensamento destas

autoras  o  processo  de  expansão  do  feminismo  e  da  crise  dos  paradigmas  científicos  da

modernidade destacam-se os seguintes pontos de vista sobre a perspectiva pós-moderna e pós-

estruturalista que desalojou a pessoa que atua como pesquisador(a), como intelectual do seu

lugar de “fonte” de autoridade e sabedoria do lugar de intérprete esclarecido(a) dos interesses

de grupos oprimidos, para colocá-lo(a) na mesma probabilidade de parcialidade dos outros

atores  sociais,  onde a  análise  do  seu  discurso  não é  tomada  como autoridade  dada,  mas

igualmente  questionado,  tornando  possível  indagar  sobre  quem e  para  que  se  constrói  o

conhecimento.

Produzir e disseminar saberes que não sejam apenas sobre ou por mulheres, mas

também de relevância para as  mulheres  e  suas  (nossas)  lutas  –  este  o  objetivo  maior  do

projeto feminista nas ciências e na academia. Ele se formula a partir da constatação de que,

historicamente,  a Ciência Moderna objetificou a nós, mulheres,  negou-nos a capacidade e

autoridade do saber, e vem produzindo conhecimentos que não atendem de todo aos nossos

interesses emancipatórios. Não por acaso, a crítica à ciência tem figurado, desde há muito,

como um dos principais pontos nas agendas feministas. E vem se ampliando e aprofundando,

dramaticamente, nos últimos quinze anos, de sorte a destacar-se hoje como uma das análises

mais  contundentes  dos  dogmas,  práticas  e  instituições  da  ciência  (HARDING,  1987;

SANDENBERG, 2001; SCHIENBINGER, 2001).

Em análise  sobre a  mulher  na produção da Ciência,  destaco o pensamento de

Santos (2012) ao estudar a trajetória de mulheres cientistas no Estado do Ceará e assim se

refere:

Tentar compreender a - ciência no feminino é em si um trabalho árduo, já que seria
necessário um mergulho profundo em todas as fontes possíveis de informação acerca
da participação feminina nas ciências. O trabalho realizado no sentido de fazer uma
espécie  de levantamento  de  nomes de  mulheres  que  conseguiram construir  suas
carreiras no campo científico cearense,  poderia  ser penoso,  todavia,  defendo que
seria insuficiente apesar do esforço. (SANTOS, 2012, p. 72). 

Não estudo mulheres da ciência, e sim estudo mulheres que tem uma trajetória de

vida comunitária, e por não terem ocupado o banco das Universidades, são alicerçadas e, após

realizarem a capacitação são chamadas a intervir em diferentes esferas da promoção da saúde
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comunitária, porém sem reconhecimento profissional como trabalhadora da saúde, sendo, em

alguns casos, explicitamente impedidas de prestarem seus serviços, entre eles acompanhar as

gestantes que elas acompanharam em casa e depois foram para a maternidade.

Nessa mesma linha de entendimento, Guaciara Louro (1993), a partir dos aspectos

filosóficos do feminismo, percebe a diversidade das experiências vividas pelas mulheres e,

portanto, diz que é necessário reivindicar atenção e tratamento às diferenças, denunciando os

privilégios concedidos às experiências e a predominância do poder masculino, em detrimento

da  negligência  e  desvalorização  das  vivências  das  mulheres,  perpassando  a  história.  A

contribuição  do  feminismo  é  a  base  que  me  permite  compreender  a  construção  e  a

desconstrução de uma visão médica que se apropriou do saber das parteiras tradicionais. Visão

esta, marcada pelo controle do corpo da mulher, pela hierarquia, pela invisibilidade da mulher

no ofício de partejar.

Segundo o pensamento de Rago (2001, p. 60) por “[...] adoção de mecanismos

sutis de desqualificação e de humilhação social que operam em nossa cultura, em relação às

mulheres e à cultura feminina”, as parteiras tradicionais foram desconsideradas e excluídas,

relacionados às perspectivas de gênero que hierarquizam femininos e masculinos, sob a égide

do sexismo. Independentemente da representação social atribuída, as parteiras sempre estão

disponíveis para mulheres que necessitam de seus cuidados, principalmente nos rincões do

País onde o sistema de saúde ainda não está estruturado ou não existe.

Os estudos feministas se propõem a denunciar e contribuir com a readequação dos

saberes, destacando as incertezas presentes na objetividade científica e suas práticas, como

fundamento para as mudanças necessárias a outra visão de sociedade que contemple “[...] as

relações sociais de sexo no centro de sua elaboração conceitual e fazendo da transformação

destes últimos um objetivo estratégico.” (SANTOS, 2010, p. 78).

Tais concepções  feministas  abrem espaços que nos permite  dialogar  e  discutir

questões sobre as parteiras tradicionais. Importante estudo sobre parteira de Silvéria Santos

(2010) nos fala de parteira enquanto categoria e nos diz que é:

[...]  uma  categoria  que  se  construiu  a  partir  das  necessidades  e  experiências
femininas  de  parir  e  de  partejar,  que  perdurou  por  estar  vinculada  a  valores
patriarcais. Assim, chamam a atenção por ter insistido e resistido silenciosamente
nas brechas e interstícios da cultura dominante. (SANTOS, 2010, p.75).

No Brasil e em outros países, quando o movimento feminista se organizou a partir

da década de 1970 passou por uma fase em que era mais importante afirmar o direito de

decidir não ter filhos. Era urgente questionar a maternidade obrigatória, considerada até então



95

o destino biológico da mulher “normal”. Nessa época, em um ambiente de discussão sobre o

crescimento populacional do Brasil, além de uma perspectiva crítica ao controle da natalidade

–  originária  de  segmentos  progressistas  –  havia  duas  correntes,  ambas  autoritárias,  que

disputavam a cena do debate demográfico. Os antenatalistas defendiam a tese de que o planeta

estava  ameaçado pela  explosão populacional  e,  portanto,  as  mulheres  deveriam reduzir  o

número de filhos. Já os natalistas lutavam para que as mulheres pudessem ter quantos filhos

que a natureza lhes desse. Segundo esta corrente, regular a fertilidade, além de pecado, seria

contrário  aos  interesses  nacionais.  O uso  de  contraceptivos  ou  a  interrupção da  gravidez

indesejada  deveriam ser  proibidos.  Os  dois  pontos  de  vista  tratavam a  mulher  como um

objeto, um meio para alcançar objetivos alheios a ela. A mulher não era vista como sujeito de

sua vida, como cidadã capaz de fazer escolhas conscientes em relação à sua fertilidade (REDE

NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE, 2002).

A perspectiva do feminismo afirma que a maternidade deve ser voluntária, uma

escolha da mulher, jamais uma condição imposta pela sociedade, por um relacionamento ou

“pela natureza”.  Para isso,  deve ser garantido às mulheres livre acesso à informação, aos

métodos contraceptivos e ao aborto. Por voluntária, o feminismo entende que a maternidade é

um  direito  e  não  um  dever.  Como  um  direito,  pode  ser  exercido  fora  do  casamento  e

independentemente  de  orientação  sexual.  As  feministas  repudiam  qualquer  forma  de

discriminação contra as mulheres e reivindicam para solteiras e lésbicas que desejem ter filhos

os mesmos direitos das que desejam ser mães em relações conjugais formais e heterossexuais.

Defendem ainda o direito à adoção e o acesso ao apoio social da maternidade, aos bancos de

sêmen  e  a  eventuais  tratamentos  de  infertilidade  (REDE  NACIONAL FEMINISTA DE

SAÚDE, 2002).

Ainda na mesma década, o movimento feminista constatava que a maternidade era

vivida em condições de opressão, mesmo quando havia uma escolha consciente. As mulheres

se sentiam tratadas não como pessoas com novas necessidades, mas como embalagens para o

feto,  como  uma  pélvis  assexuada,  vigiada  e  submetida  a  intervenções  institucionais  –

especialmente no campo da medicina. Desde meados da década de 1980, muitas intervenções

adotadas durante o parto eram reconhecidas por alguns cientistas e formuladores de políticas

da área de saúde como irracionais, arriscadas, violentas e de eficácia duvidosa. As feministas

afirmam que esse modelo suprime e ignora as dimensões sexuais, sociais e espirituais do parto

e do nascimento. Denunciam a perda de autonomia e de autoridade das mulheres sobre a

reprodução  imposta  pelas  instituições  de  saúde,  além do  caráter  desumano  da  tecnologia

utilizada (REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE, 2002).
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Os direitos da maternidade na agenda feminista no Brasil24,  desde a década de

1980 uma das frentes de luta do movimento de mulheres, é a assistência ao parto. Para isso,

esse movimento produz material educativo em que propõe políticas públicas e utiliza o termo

“humanização da assistência à gravidez e ao parto”. Reivindica as dimensões emocionais e

sociais  da maternidade,  afirmando que “a gravidez não acontece só na barriga da gente”.

Questiona  o  modelo  médico  centrado  em  uma  concepção  do  corpo  feminino  como

“defeituoso”, que trata o parto como um acontecimento patológico e arriscado, que utiliza

tecnologia  agressiva,  invasiva  e  potencialmente  perigosa.  A maternidade  defendida  pelas

feministas brasileiras envolvidas com a humanização do parto é uma maternidade “voluntária,

prazerosa,  segura  e  socialmente  amparada”,  em vez  de  uma experiência  de  sofrimento  e

vitimização (idem).

Essas  concepções  feministas  acima  mencionadas,  veem  contribuir  para  meu

estudo na medida em que tento compreender a hegemonia médica no controle, na submissão

e/ou na subalternidade da atuação das atividades de parteiras, por ser considerado um saber

não científico e, por isso, para qualificá-las é necessário segundo a ótica médica, promover

treinamento  e  oficinas  de  capacitação  para  que  possam  exercer  um  trabalho  “seguro  e

higiênico” a saúde da mulher, nos cuidados com a gravidez, parto e pós-parto.

3.2.1 Experiência de mulheres: mulher e visibilidade

Nesse  contexto,  para  falar  de  experiência  de  mulheres,  busco  uma  primeira

definição  de  experiência  sistematizada  pela  Sociologia  francesa,  nos  anos  de  1990,  para

designar a heterogeneidade de lógicas, regras e valores, a distância subjetiva entre os atores

sociais e o sistema, e a dissolução da ação e da cultura comunitária na contemporaneidade.

Destaco em François Dubet (1994), a experiência social, construída “pelos próprios atores”,

que passa a dar unidade às significações da vida social e por isso se torna um dos objetos

essenciais da área. Contudo, é na História que essa noção adquire amplo uso para demonstrar

a  produção  do  conhecimento  e/ou  da  consciência  a  partir  de  vivências,  construídas

subjetivamente e conformadas por condições sociais.

É no contexto da experiência social que situo a experiência vivida pelas parteiras

tradicionais.  Experiência essa que se inicia com os primeiros partos realizados e perpassa

pelas rezas, garrafadas, chás, massagens e puxações. Um arsenal de experiências narradas

pelas próprias parteiras, como já visto na apresentação das parteiras no capítulo II. De acordo

24 Consta no Dossiê Humanização do Parto, Rede Nacional Feminista de Saúde (2002, p. 23).
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com o que propõe Scott (1999) a experiência de mulheres é “historicizada” uma experiência

percebida como um – evento linguístico, que reforça a necessária compreensão de que os

sujeitos são construídos historicamente pelo discurso. Assim, vê-se também a experiência das

parteiras como uma experiência historicizada.

Para Scott (1999), a experiência entre mulheres é descrita como um grande eco

contra a opressão vivida no passado, dai, o “ecofeminismo da experiência” ser um processo

contra a dominação masculina que subjugou a capacidade da mulher. É neste sentido, que sigo

para tratar das experiências de parteiras tradicionais do Amapá nos ditames que lhes foram

impostos para os cuidados com a gravidez, no parto e pós-parto e a forma como o saber delas

é subalternizado ao poder médico contemporâneo.

Esta autora, demonstra em seus ensaios a preocupação em tratar as relações entre

mulheres e homens a partir de uma ótica que faça com que estes sujeitos não sejam vistos em

separado, daí, por exemplo, ter lançado sérias críticas quanto ao modo como foi estudada a

“história das mulheres” por volta da década de 1970, e mostrar porque tal abordagem teve tão

pouco impacto. Para a historiadora o caminho que se estava seguindo, ou seja, o de mostrar

novas informações sobre as mulheres no passado, pensando que com isso ia de certo modo

“equilibrar a balança”, não estava ajudando neste projeto, tendo em vista, não modificar a

importância atribuída às atividades femininas, mas, pelo contrário, o que se estava fazendo era

colocá-las como em separado, estava dando a elas um lugar marginal em relação aos temas

masculinos dominantes e universais (SCOTT, 1994, p. 14).

A questão  era  simples,  escrevia  a  respeito  das  mulheres  trabalhadoras,  dava

visibilidade a elas no processo de industrialização, falava de seu cotidiano, de sua inserção ao

mundo do trabalho etc. Porém, não se tratava de questões que esclarecia porque aqueles que

escreveram sobre a história do trabalho ignoraram evidências a respeito das mulheres, ou seja,

não explicava a ausência de atenção às mulheres no passado e assim esse tipo de abordagem

não alterava as definições estabelecidas dessas categorias (SCOTT, 1994).

Em  O  problema  da  invisibilidade,  Scott  (1992)  faz  referência  à  questão  das

limitações da proposta da história das mulheres, enfatizando que o propósito “compensatório”

desse  tipo  de  iniciativa,  não  avançou  no  que  diz  respeito  a  certas  questões  teóricas  e

metodológicas fundamentais a esse tipo de estudo e que estas questões só começaram a ser

estudadas quando as (os) historiadoras (es) passaram a perguntar por que e como as mulheres

se  tornaram  invisíveis  na  história  (p.46).  Segundo  a  autora,  o  discurso  histórico  negou

visibilidade e promoveu uma a imagem subordinada das mulheres, e uma imagem sobre estas

de passivas em relação aos movimentos históricos. A história seguiu estas interpretações como
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parte de uma política do sistema de gênero, portanto escrever a história das mulheres também

consiste em assumir uma estratégia política.

Scott (1994) fala que a repercussão do movimento feminista levou a formulação

do conceito de gênero, e os vários campos do saber têm incorporado este como uma teia de

relações de poder que se estabelecem entre as mulheres e os homens. Na realidade, deve-se

repensar a família, não mais como um conjunto homogêneo, mas uma situação de convivência

entre  indivíduos  de  sexos  diferentes  que  realizam  atividades  produtivas  e  reprodutivas,

compartilhando um projeto de sobrevivência.

Esta  autora,  afirma ainda  que  a  história  das  mulheres  tem uma força  política

potencialmente  crítica,  uma  força  que  desafia  e  desestabiliza  as  premissas  disciplinares

estabelecidas, principalmente, porque este tipo de história questiona a prioridade relativa dada

à  “história  do  homem”,  em oposição  à  “história  da  mulher”  e  desafia  a  competência  de

qualquer  reivindicação  da  história  de  fazer  um  relato  completo  quanto  à  perfeição  e  à

presença  intrínseca  do  objeto  desta  ciência  –  o  Homem  Universal.  Sua  força  ecoou  e

contribuiu  para  o  discurso  da  identidade  coletiva  que  tornou  possível  o  movimento  de

mulheres da década de 1970 (SCOTT, 1994, p. 81-83).

Por um longo período partejar foi uma atividade exclusiva de mulheres. Reporto-

me ao século XVI quando essa tradição começa a sofrer regulamentações governamentais do

Estado  ou  da  Igreja,  submetendo  as  parteiras,  às  regulamentações  que  se  relacionam às

garantias  do  Estado  emergente  acusando-as  de  cometerem  aborto  e  infanticídio.  Essa

regulamentação coincide como o processo de “perseguição das feiticeiras”, entre elas muitas

parteiras. Essa prática de “caça as bruxas” é descrita por Ehrnenreich e English (1976) como

extinção de parteiras, e, portanto, faz parte da exclusão de mulheres das práticas médicas,

como estratégia do Estado e da Igreja para monopolizar o saber acerca da cura das doenças e

legitimá-los  por  meios  das  Universidades  da  Renascença.  A medicina  transformou-se  em

atividade reservada aos homens já que só eles tinham acesso às universidades e a situação

dessas  mulheres  ameaçava o  monopólio  desse  saber.  Embora  essa  perseguição não tenha

banido a atividade da parteira, deixou-a na invisibilidade como prática de atividade suspeita.

Até o século XVIII, o parto foi um período mortal para as mulheres na Europa. A

medicina do Século XIX desenvolve técnicas cirúrgicas, anestésicos e o uso da assepsia, para

efetivamente dominar essa prática.  O processo de hospitalização do parto foi fundamental

para apropriação do saber nessa área e  para o desenvolvimento do ensino médico.  Nessa

época  o  corpo  da  mulher  é  submetido  à  intensa  medicalização  aliado  ao  discurso  da

maternidade, isso muda a valorização da vida feminina na sociedade ocidental, na medida em
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que permitiu o desenvolvimento da técnica que aumentou a sobrevida materna (SHORTER,

1982; VIEIRA, 2002).  As tendências de medicalização excessivas e abusivas que excluíram

as mulheres de suas práticas tradicionais de partejar é tema que retorna hoje com a questão da

humanização do parto e desmedicalização do corpo. Ratifica-se através da ciência, o feminino

no contexto do desenvolvimento tecnológico que se constrói como estratégia da modernidade,

excluindo modelos menos medicalizados que dão prioridade à saúde a aos direitos humanos

(VIEIRA, 2002).

Desde a década de 1980, abriu-se uma discussão sobre a construção de gênero na

medicina e sua articulação com a medicalização. Termos estes, que marcam o retorno das

parteiras e a inclusão delas em programas governamentais do Ministério de Saúde na década

de 1990, no sentido de tirá-las da invisibilidade e do anonimato e torná-las visíveis ao poder

público como “serviços alternativos” a saúde da mulher.

Essa questão da invisibilidade da mulher na história, me leva a uma discussão

contemporânea sobre as parteiras, pois é com base nesta invisibilidade que surge o Projeto do

Governo  Estadual  intitulado  Resgate  e  Valorização  de  Parteiras  Tradicionais  do  Amapá

(1995). Esse projeto, traz em suas metas tornar visível o trabalho das parteiras, articulando os

conhecimentos  tradicionais  com  o  conhecimento  científico.  Nesse  sentido,  o  discurso  é

promover, cursos, oficinas e treinamentos com vistas a dotar as parteiras de conhecimentos

teóricos e melhorar suas práticas no atendimento a mulher.

Para falar  da experiência  de parteiras  como processo de produção de saberes,

“processos pelos quais sujeitos são criados”.  Recorri  à definição de “experiência forjada”

proposta  por  Scott  (1999),  porque  considero  que  os  sujeitos  “[...]  não  são  indivíduos

unificados,  autônomos,  que  exercem o  livre  arbítrio,  mas,  ao  contrário,  são  sujeitos  cujo

agenciamento é criado através de situações e posições que lhes são conferidas.” (SCOTT,

1999, p. 42).

Nesse contexto, percebo, o partejar se produz nas experiências de parteiras e elas

são  necessariamente  tensionadas  pelas  condições  materiais  e  subjetivas  que  remetem aos

modos coletivos de entender e validar as mudanças incorporando tecnologias impostas pelo

capitalismo em que a configuram nas suas mais variadas dimensões, entre elas. A experiência

coletiva de parteiras é constituída na cultura local, na organização de parteiras, e, sobretudo,

na convivência cotidiana com outras parteiras e comunidade.

3.3 O parto e a mulher à luz da Crítica Universalista e Etnocêntrica dos Saberes
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Neste  tópico  faço  uma  abordagem sobre  o  parto  feito  em hospital  e  o  parto

domiciliar  realizado  seja  por  médicos  ou  em domicílios  por  parteiras  tradicionais.  Nesse

contexto tento perceber se existe uma relação de ambivalência. Adoto autores brasileiros e

estrangeiros para estabelecer um contraste dessa visão universalista e etnocêntrica dos saberes

sobre o parto. 

3.3.1 Saberes sobre o parto natural e domiciliar: relação ambivalente

O parto normal e natural até o fim do século XIX no Ocidente, era uma atividade

desempenhada  predominantemente  por  mulheres.  Porém,  desde  o  século  XIII  com  a

organização das corporações de cirurgiões barbeiros, a medicina clássica vai assumindo um

papel mais ativo no campo da saúde e inicia-se um processo de licenciamento e de tentativa

de controle e monopólio das práticas curativas. As parteiras, por sua vez, exerciam atividades

que  eram  sustentadas  pelo  conhecimento  adquirido  na  prática  e  na  transmissão  oral

compartilhado nas redes de sociabilidade. 

No cotidiano, eram procuradas não somente para assistirem ao parto, mas também

para aconselharem e tratarem outros males, já que conheciam plantas e magias capazes de

auxiliar nos abortos e curar algumas doenças (BRENES, 1991; MOTT, 2001). A obstetrícia

ocidental moderna teve sua origem no conhecimento acumulado pelas parteiras e ainda, na

história da maioria dos povos do mundo, há registros do predomínio da participação feminina

no parto (REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE, 2002). 

Acker  et al. (2006) ao descrever sobre os rituais que envolviam o processo de

nascer  no  passado,  diz  que  estes  foram sendo modificados  ao  longo dos  anos  devido as

influências do desenvolvimento científico. O nascimento que antes era marcado por grande

envolvimento  afetivo  familiar,  atualmente  está  cercado  de  procedimentos  técnicos

desenvolvidos  para  aumentar  a  segurança  do  parto,  porém  está  afastando  a  família,  do

componente humano e afetivo. O resgate histórico das práticas e relações que envolviam o ato

de parir na antiguidade nos permite compreender a origem do processo de cuidar, o vínculo

que se estabelecia entre o cuidador e a parturiente antes do alvorecer da ciência, e a mudança

no padrão cultural  do nascimento.  O processo de nascimento sempre tocou a curiosidade

humana, envolvendo em sentimentos como a simpatia, o medo e a alegria sobre os fenômenos

que envolvem esse processo. Acreditam as autoras, que no princípio a mulher paria em um

ambiente isolado, uma vez que a gravidez e a capacidade reprodutora feminina ainda não

eram fenômenos de interesse da coletividade.
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Enfatizo no contexto do parto, os estudos de Salem (2007), sobre o movimento de

revisão do parto, a autora fala que a década de 1950 deste último século, é assinalada com um

marco divisor de águas na forma de se conceber e lidar com o parto na cultura ocidental.

Relembra que desde os anos 1930, o obstetra Dick-ride já anunciava no seu childbirth wihou

fear,  o  papel  desempenhado  pelas  imagens  nefastas  do  sofrimento  no  parto.  Refere-se  à

difusão da técnica do “parto sem dor”, concebida por duas correntes que embora contenham

similitudes, apresentam origens distintas: o método psicoprofilático e o “parto sem medo”

também denominado “parto natural”. A questão comum às duas correntes reside na releitura

das dores do parto e na intenção de debelá-las por meios não-medicamentosos. A rigor, suas

conclusões  não  são  muito  distintas:  ambas  sustentam que  a  dor  não  constitui  fenômeno

inerente à parição, mas sim expressão de distorções socioculturais. E acrescenta a autora:

A  ignorância  da  mulher  como  respeito  à  própria  fisiologia  engendra  sua
“passividade” no parto, daí advindo o sofrimento. A terapêutica proposta, apoiada
em uma redução física e psíquica da gestante,  visa suprimir todos esses “males”
simultaneamente. (SALEM, 2007, p. 54). 

Em  seus  estudos  a  autora  fala  que  nas  três  últimas  décadas  do  séc.  XX,

paralelamente a difusão do parto sem dor dentro e fora da Europa, surgiram várias outras

abordagens pretendendo se mostrar como “revolucionárias”. Tais abordagens extrapolam o

tema do sofrimento. Entre essas abordagens a autora toma como ilustrativa o “nascimento

sem violência” de Leboyer (SALEM, 2007), seu pensamento repercute no Brasil em manuais

de gravidez e revistas. As teses de Michel Odent implantado em meados dos anos 1970 na

maternidade pública de Pitchiviers (França) sendo em sua equipe composta por seis parteiras

e além dele, sua postura é uma crítica à medicalização da gravidez e da parição. Também o

método psicossexual da antropóloga inglesa Sheila Kitzinger que se especializou no tema

gravidez e  do parto em diferentes culturas.  Lançou seu  Pregnancy and chiltbirth,  manual

dedicado a casais grávidos escritos em 1980 e traduzido para o Brasil em 1981 (SALEM,

2007). 

Salem (2007) neste estudo utiliza como recurso a aproximação das cinco teses dos

autores  citados.  Aborda-as  focalizando as inflexões  ou radicalizações discursivas  que elas

empreendem com relação  aos  mentores  do  parto  sem dor.  O  que  a  autora  enseja  não  é

construir  uma história do movimento,  mas clarear a especificidade  moral do ideário mais

recente. A primeira tese abordada por Salem consta que Dick-Read (2007), foi o primeiro a

sustentar uma relação entre as dores do parto e o estado emocional da mulher. Sua teoria se

resume  em  “síndrome  medo-tensão-dor”  que  associa  o  parir  e  sofrimento  a  fatores
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socioculturais  reproduzidos  milenarmente  pela  tradição  escrita  e  oral,  que  imprime-se  na

mulher engendrando o temor do parto e não de injunções fisiológicas. Esclarece o obstetra

que o medo produz a tensão mental e muscular que, por sua vez,  leva à interpretação de

contração  uterina  como  dor.  Outra  preocupação  do  médico  é  a  interferência  médica

desnecessária,  interpretada  como responsável  por  um grande número de  complicações  no

parto, inclusive a mortalidade materno-infantil (SALEM, 2007).

A segunda tese apresentada pela autora, é de Lamaze (2007). Apresenta o método

psicoprofilático já divulgada no meio acadêmico soviético em 1949 na obra de Velvoski.

Destaca Lamaze que nos seus primórdios o método do parto sem dor recorria à hipnose para

debelar o sofrimento. Esses obstetras buscam como Dick-Read, as causas para o sofrimento

do parto e as formas de como preveni-las por meios psicofísicos e defendem a mesma tese de

que as dores do parto são condicionantes culturais que se perpetuam no cérebro da mulher e

da população pela palavra escrita e oral. A palavra é a do médico que, através de “aulas”,

incita a reorganização da atividade cerebral da mulher, convertendo-a em “participante ativa”

no evento (LAMAZE, 2007).

Segundo a autora, Lamaze acredita que os procedimentos por eles adotados no

parto, deixa o reino da fantasmagoria para se transformar em “uma realidade fisiológica de

fácil compreensão”. Assim, propiciam não só a domesticação das emoções nefastas (medo do

parto), como também a internalização de atitudes positivas, como “controle”, “disciplina”,

“atenção vigilante”, “consciência”, “atividade”, garantindo, assim, a “realização racional do

parto” (idem, p.60).

Frédérick Leboyer  (2007),  obstetra  francês,  que publicou,  em 1974,  Pour une

Naissance sans  Violence,  é  a  terceira  tese abordada por  Salem (2007).  Leboyer  resgata  a

discussão do recém-nascido como um ser sensível e sobre a importância de propiciar um

ambiente físico e emocional  acolhedor ao nascimento.  Esse obstetra  lançou uma crítica à

forma violenta  com que o bebê era recebido:  pendurado de cabeça para baixo e levando

palmadas para respirar, numa sala com intensa iluminação e barulhenta. Ele sustentou que o

parto  é  um processo  simples  e  natural  e  que  o bebê  deveria  ser  recebido num ambiente

acolhedor,  colocado  sobre  o  peito  da  mãe  para  ser  acariciado  e  sentir-se  protegido.

Recomendou o corte do cordão umbilical depois do contato pele a pele do bebê com a mãe,

quando ele já estivesse respirando por si mesmo, sem palmadas. O momento do nascimento é

muito importante para o estabelecimento do vínculo mãe-filho-pai (BRASIL, 2011a; SALEM,

2007).
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Segundo  Salem  (2007,  p.  61),  Leboyer  critica  a  “tecnologização”,  a

“desafetivação” e a “perda do gosto pela simplicidade” que caracterizam a vida do homem

moderno e que imiscuem no próprio evento do nascimento.  Ele propõe que,  no lugar  de

“orçamentos caros e recursos eletrônicos”, imponham-se “a paciência, a modéstia, o amor e o

silêncio”, visto como a única linguagem adequada para o bem do bebê.

A  tese  de  Michel  Odent,  médico  obstetra  francês  (1984),  tende  para

desmedicalizar a gestante e o parto. É também uma “crítica politica da técnica”. Com ele

minimiza-se  a  interferência  médica  no  decorrer  da  gravidez:  ultra-sonografia,  exames  de

líquido amniótico, entre outros, não fazem parte da rotina de Pithiviers onde as consultas pré-

natais  mensais  de  praxe  são  reduzidas  a  duas.  É  no  evento  do  parto  que  o  projeto  de

desmedicalização se manifesta de modo mais radical. Odent adverte que, no evento do parto a

atuação da equipe médica se transfigura e se retrai. A presença do médico e parteira nesse

“acontecimento familiar” é minorada ou ocultada, estes cumprem o papel afetivo e de apoio

psicológico  do que  propriamente  técnico  e  a  intervenção médica  neste  evento  só quando

necessário (SALEM, 2007).

Nesse tempo a maternidade confere proeminência às parteiras em detrimento dos

médicos,  sob  a  alegação  de  que  as  mulheres  são  “naturalmente”  dotadas  de  um tipo  de

sensibilidade mais próxima do instintual e do afetivo, que sintoniza com o estado da gestante

em  trabalho  de  parto.  Essa  e  outras  questões  levantadas  como  a  participação  do  pai,

experiência entre mulheres e reconhecimento do parto como “assunto de família”, segundo

Salem, não foram desenvolvidas por Odent. No entanto, é importante ressaltar sua proposta

contraria a posição convencional das mulheres no parto em que ela é passiva frente ao “poder

médico”. Ele propõe em troca, à possibilidade da gestante movimentar-se livremente durante

o trabalho de parto e ela  própria escolhe a posição que seja mais conveniente a ela para

expulsar o bebê.

O obstetra francês25 descreveu a fisiologia do parto, enfatizando que os momentos

do parto e do nascimento são fundamentais para o estabelecimento de vínculos amorosos e

para os alicerces da saúde humana. Importante observação feita por Salem (2007), é que tal

como  Dick-Read  e  Lamaze,  Odent  defende  a  substituição  da  figura  materna  pelos

especialistas: “Esse hiato entre experiência e conhecimento da avó, pode ser suprido, de modo

eficaz, pela companhia de uma parteira experiente e empática.” (SALEM, 2007, p. 63). O
25 É conhecido como o obstetra que introduziu, num hospital público francês, o conceito de salas de parto à

semelhança de lares  e  de piscinas  de parto.  É  o fundador  do Centro  de  Pesquisas  em Saúde Primal,  em
Londres, cujo objetivo é estudar as correlações entre o que acontece no “período primal” (da concepção até o
primeiro aniversário) e a saúde e comportamento mais tarde na vida. Odent influencia a campanha mundial
pela humanização do parto (BRASIL, 2011a).
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autor  segundo  Salem,  enfatiza  a  singularidade  de  cada  parto,  pois  as  experiências  das

mulheres são diferentes, portanto, cada parto é diferente (SALEM, 2007).

A  quinta  tese  abordada  por  Salem  é  de  Kitzinger  (1978)  e  seu  método

psicossexual.  As  obras  desta  autora  são  manuais  que  fornecem  material  prático  de

informações  e  conselhos  para  que o casal  atravesse a  gravidez,  o  parto e  o  pós-parto  da

melhor  maneira  possível.  Também  descreve  dilemas  psicológicos  envolvidos  e  sugere

maneiras de contorná-los. Frisa a autora que seu trabalho não tem nenhum intuito prescritivo.

Insurge-se  tal  como  Odent  contra,  a  rigidez  disciplinar  imposta  pelo  parto  sem  dor,

recriminando-o por treinar  as mulheres para reagir  o evento “sem pensar e sem sentir” e

desconsidera suas idiossincrasias e dificuldades específicas. Segundo Salem, a referida autora

afirma que seu método caracteriza-se,  em contraste,  pela  “flexibilidade” e pelo respeito à

unicidade de caso. Contraria também como Odent, a preceitos normalizadores em nome da

plena expressão, na hora do parto, e assim expressa a própria autora: “[...] a preparação para o

parto não deveria impor técnicas ou respostas condicionadas à parturiente, mas deve, sim,

reconhecer que o parto pode ser um ato verdadeiramente criativo, no qual ela expressa a si

própria e o tipo de pessoa que ela é.” (KITZINGER, 1978, p .5-6).

Kitzinger ancorada no indivíduo e no individual, percebe dois sentidos nestas duas

categorias: o primeiro,  elas se vinculam ao “direito de escolha” e o segundo, refere-se às

instâncias subjetivas, com as quais se confundem. Gravidez e parto são apresentados como

experiências psicológicas extremamente delicadas. Salem descreve que todos os manuais de

Kitzinger, esmiúçam os aspectos afetivos e subjetivos aí implicados. Ela aborda a questão

focalizando não apenas a mulher e suas ambiguidades com relação ao bebê, dificuldades de

assumir o papel materno, ansiedades, temores, fantasias, relacionados ao parto, como também

especificamente,  o  homem  como  auxiliar  da  sua  companheira  (SALEM,  2007).  Ao  se

contrapor aos mentores do parto sem dor que delegam ao próprio médico a função de preparar

o corpo e a mente da mulher para parir, Kitzinger explica que “[...] tendo em vista que a

preparação para o parto implica trabalhar sentimentos, ela é uma nova profissão que difere da

do médico, do fisioterapeuta e da parteira” (SALEM, 2007, p. 69).

Percebe-se  que  à  medida  que  a  obstetrícia  amplia  o  seu  campo de  estudos  e

pesquisa,  a  discussão sobre parto como um evento,  seja ele,  parto sem dor,  permeado de

subjetividade, ou seja, arriscado ou perigoso, assume um papel central nessa discussão. Os

efeitos “avanços da medicina” na vida das mulheres e na sociedade ao longo do século XX

podem ser observados, principalmente, naquelas de classe mais alta que incorporaram essa

ideologia e passaram a propagar as noções de que, para as mulheres, o parto ideal seria o parto
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sem dor.  A assistência  de um médico no parto assegurava não somente a eliminação dos

riscos, mas garantia às mulheres o status advindo do uso das novas tecnologias e dos serviços

médicos.  Assim,  a  disseminação  da  noção  do  parto  como  um  evento  médico  leva  a

institucionalização/hospitalização do parto e ao uso indiscriminado de tecnologias.

No Brasil,  o processo de institucionalização do parto,  isto  é,  a ocorrência  dos

partos dentro de instituições hospitalares deu-se, ao longo da década de 1940, com o advento

da medicina preventiva, cujo objetivo principal era reduzir a mortalidade infantil. Somente

mais tarde, a partir da década de 1980, passou-se a justificar o processo de medicalização do

parto, por meio da recorrência das cesarianas, para reduzir a mortalidade materna. O parto

passou, então, a ser visto como um ato cirúrgico, e a parturiente, sendo tratada como enferma,

ela foi impedida de seguir seus instintos e de adotar a posição mais cômoda e fisiológica. Com

a mulher privada do direito básico de escolha e autonomia no nascimento do próprio filho

deu-se início à  era  do parto medicalizado,  no qual  a mãe deixa de ser a  protagonista  do

processo, cedendo seu lugar à equipe médica, que passa a ser o centro da cena (BRASIL,

2001).

À medida que este modelo medicalizado da obstetrícia torna-se hegemônico e que

os efeitos do mesmo passam a ser questionados, surge no Brasil  o movimento pelo parto

humanizado. Este movimento é definido por Tornquist (2002) como aquele que:

[...] propõe mudanças no modelo de atendimento ao parto hospitalar/ medicalizado
no Brasil, tendo como base consensual a proposta da Organização Mundial de Saúde
(OMS), de 1985, e que inclui: incentivo ao parto vaginal, ao aleitamento materno no
pós-parto imediato, ao alojamento conjunto (mãe e recém-nascido), à presença do
pai  ou  outra/o  acompanhante  no  processo  do  parto,  à  atuação  de  enfermeiras
obstétricas na atenção aos partos normais, e também à inclusão de parteiras leigas no
sistema  de  saúde  nas  regiões  nas  quais  a  rede  hospitalar  não  se  faz  presente.
(TORNQUIST, 2004, p. 483-484).

A autora  prossegue,  apontando  para  o  paradoxo  presente  nas  proposições  do

movimento:  se  por  um lado  indicam  que  o  parto  é  visto  como  um evento  social  cujas

especificidades culturais têm de ser respeitadas, por outro, fazem recomendações de resgatar a

dimensão natural e biológica das mulheres. Ou seja, o reconhecimento das mulheres como

autônomas, capazes de gerir a própria sexualidade, gestar e parir os filhos é evidentemente um

modo de empoderar as mulheres.

Diniz (2005) explicando que o movimento de humanização do parto está ancorado

nos ideais do parto sem dor nos anos de 1950 e nos ideais libertários e individualistas dos

anos de 1960, em que há uma grande valorização de um retorno à natureza. Ela aponta que,

mais recentemente, o movimento tem utilizado os saberes advindos da Medicina Baseada em
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Evidencias (MBE) para garantir a cientificidade do movimento e demonstrar que é possível

questionar  as  práticas  exercidas  no  modelo  medicalizado.  A  MBE  busca  realizar  uma

redescrição de noções sobre o corpo da mulher, parto e risco no nascimento.

Assim  sendo,  à  medida  que  os  corpos  das  mulheres  tornam-se  um  lugar

privilegiado de exercício do poder-saber da medicina e, gradativamente, são aprimoradas e

desenvolvidas intervenções e tecnologias oriundas do saber biomédico, que no cotidiano das

práticas em saúde, configuram-se como estratégias de exercício do poder dos profissionais de

saúde e de controle e sujeição das mulheres por parte destes. Torna-se evidente a necessidade

de rever esses conhecimentos e de buscar a superação deste paradigma. Porém, há que se ter

cuidado para que as alternativas adotadas não estejam baseadas em premissas essencializantes

e  naturalizantes  sobre  os  corpos  das  mulheres.  Parece  que  a  principal  contribuição  do

movimento de humanização advém das desconstruções do modelo biomédico, possibilitadas

pelos estudos da MBE. Salienta a autora acima, que esta posição está baseada no exercício do

poder-saber-médico. No atual momento a MBE configura-se como um argumento consistente

na  busca  para  garantir  os  direitos  das  mulheres  a  uma assistência  no  parto  pautada  pelo

respeito às diferenças individuais e à autonomia da mulher sobre o próprio corpo.

O reconhecimento  das  mulheres  como autônomas,  capazes  de  gerir  a  própria

sexualidade, gestar e parir os filhos é evidentemente um modo de empoderar as mulheres.

Porém, o argumento do resgate a supostos instintos femininos leva ao aprisionamento das

mulheres em seus corpos biológicos e a crença nas supostas funções fisiológicas destes corpos

estão  na  contramão  de  uma  perspectiva  feminista  crítica  que  busca  romper  com noções

essencializantes  de  homens  e  mulheres  e  enfatiza  os  aspectos  socialmente  construídos

(SOIHET; PEDRO, 2007).

No que concerne às práticas em obstetrícia, no início do século XXI, nos partos

realizados no Brasil, em mulheres entre 10 e 49 anos, 14 milhões, ou seja, correspondem a

82% são cesarianas na rede privada de saúde. No Sistema Único de Saúde (SUS), que atende

uma média de 60 milhões de mulheres em idade reprodutiva, o índice de cesarianas é de 30%

(ZORZETTO, 2006). Esses dados configuram-se como o exemplo mais discutido e visível de

como o paradigma biomédico na assistência ao parto orienta a maioria das práticas no Brasil.

Aponta-se, nesta perspectiva, que há outras tecnologias que, embora não sejam tão discutidas

como os partos cirúrgicos, também são invasivas e, na maioria das vezes, desnecessárias, já

que estão pautadas em leituras reducionistas sobre o corpo das mulheres e sobre o processo de

parto. Seibert, Santos e Vargens (2005) afirmam que:
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Nesse modelo, a mulher perde sua autonomia, deixando o profissional escolher qual
conduta seguir. Inúmeros procedimentos tecnocráticos são incorporados como rotina
na  assistência  ao  parto  constituindo  uma  prática  mecanizada,  como  o  são  os
procedimentos  de  tricotomia  da  região  genital,  a  enteróclise,  a  episiotomia  e  a
anestesia [...] O modelo de assistência obstétrica que encontramos, hoje, no Brasil, é
caracterizado  por  um  alto  grau  de  medicalização  e  pelo  uso  abusivo  de
procedimentos invasivos. (SEIBERT; SANTOS; VARGENS, 2005, p. 248-249).

Para ilustrar essa dimensão das tecnologias invasivas que passaram a fazer parte

do  cotidiano  da  assistência  em  obstetrícia  no  Brasil  e  que,  de  certo  modo,  tornaram-se

naturalizadas e muitas vezes são entendidas como “necessárias” tanto por profissionais quanto

pelas  mulheres/parturientes,  neste  texto  discutimos  o  uso  de  duas  práticas  comuns  na

assistência  obstétrica  institucional:  a  episiotomia26 e  o  uso  de  ocitocina  para  a

indução/condução do trabalho de parto.

Estas são práticas que são exercidas não somente por médicos, mas também foram

assimiladas pelas enfermeiras obstétricas que, apesar de constituírem um grupo profissional

cujo perfil se apresenta como promotor das práticas propostas pelo modelo de humanização

do parto, muitas vezes, contribuem para a consolidação dos dispositivos de poder-saber do

modelo biomédico.

Desde meados da década de 1980 já existe evidencia científica que contra-indica o

seu  uso  rotineiro.  Aponta-se  que  as  lacerações  perineais  podem  ocorrer  mesmo  com  a

realização de uma episiotomia e seu uso está relacionado à dor e ao desconforto, sendo as

consequências negativas maiores que as associadas às lacerações perineais espontâneas. Além

do que, estudos indicam que esta intensifica a perda sanguínea, assim como o edema, além de

poder causar disfunção sexual (PREVIATTI; SOUZA, 2007). Desta forma, trata-se de um

procedimento cujo uso deveria ser criteriosamente avaliado.

Santos  et  al. (2008)  mostra  que tem  ocorrido  um  uso  indiscriminado  deste

procedimento.  No  Brasil  e  na  América  Latina,  a  recomendação  do  uso  restrito  do

procedimento da episiotomia é desconsiderada. Este procedimento é realizado em mais de

90% dos partos vaginais ocorridos na América Latina e no Brasil, sendo efetuada em 94,2%

das primíparas que tiveram parto vaginal. Isso significa que milhões de mulheres, ao serem

atendidas  em instituições  de  saúde  para  dar  à  luz,  têm sua  vulva  e  vagina  “cortadas”  e

“costuradas”, sem qualquer indicação médica.

Outro aspecto associado ao uso da episiotomia é a noção de imperfeição do corpo

da mulher para o parto e da necessidade de usar saberes médicos para intervir e melhorar as

condições  do  parto.  Ressalta-se  que  a  insistência  na  prática  rotineira  da  episiotomia  sem

26A episiotomia é uma incisão feita na região perineal que inclui o corte de camadas musculares, pele e mucosa
vaginal, feita com a finalidade de poupar a integridade genital da mulher e facilitar o parto. 
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indicação  precisa,  pode  representar  falta  de  conhecimento/atualização  teórica  e,

consequentemente, pouca adesão dos profissionais que atuam na assistência ao parto normal

às recomendações da OMS. Isso nos leva a concluir  que o que prevalece no dia-a-dia do

trabalho desses profissionais são as referências do modelo biomédico formador e a falta de

respeito à autonomia das mulheres, uma vez que, na maioria das vezes, o corte perineal é

realizado sem que a mulher ao menos saiba sobre sua indicação e efeitos sobre sua saúde

(PREVIATTI; SOUZA, 2007).

Estudo recente realizado sobre o delineamento das competências de profissionais

não médicos na assistência à maternidade (gestação, parto e pós-parto) apontou que 53% dos

entrevistados faziam uso sempre ou quase sempre da prescrição e controle da aceleração do

parto  por  ocitocina27.  A maioria  desses  profissionais  possuía  muito  tempo  de  atuação  na

atenção ao parto e não conseguia complementar sua formação e manter-se atualizada para

acompanhar os avanços e transformações na atenção ao parto que ocorreram nas duas últimas

décadas, principalmente quanto às recomendações para a maternidade segura e as práticas

baseadas nas evidências científicas (NARCHI, 2010).

Brigagão e Gonçalves (2010) ressaltam que é comum nos relatos de profissionais

envolvidos  na  assistência  direta  à  mulher  que  a  aceleração  do  parto  por  meio  da

indução/condução com ocitocina aumenta a rotatividade dos leitos obstétricos e aumenta a

produção  dos  serviços  de  saúde.  Esta  estratégia  assistencial  reflete  o  modo  como  está

organizado o faturamento dos procedimentos técnicos institucionais que se baseiam na busca

continuada  pelo  incremento  da  “produtividade”  em  saúde.  Esta  constatação  deve  ser

considerada quando se propõe reflexões acerca da organização do cuidado em saúde cujo foco

deve estar na qualidade e não na quantidade das ações. Especificamente na assistência ao

parto,  percebe-se  que,  mesmo  em  modelos  institucionais  cuja  filosofia  é  regida  pelos

pressupostos da humanização, muitas vezes as condutas implementadas buscam responder às

necessidades institucionais de liberação de vagas e realização do máximo de partos possíveis

em um curto intervalo de tempo.

Ainda  na  concepção  destas  autoras  acima  mencionadas,  o  uso  rotineiro  de

ocitocina  durante  a  assistência  ao  parto,  para  além dos  riscos  materno-fetais  envolvidos,

também constitui um grupo de intervenções aplicadas no corpo da mulher durante o trabalho

de  parto  cuja  tomada  de  decisão  pelo  seu  uso,  na  maioria  das  vezes,  não  inclui  a  sua
27 É uma droga sintética (ocitócina), utilizada para a indução/condução do trabalho de parto nos hospitais para

acelerar as dores do parto. O corpo da mulher usualmente produz a quantidade necessária deste hormônio para
cada fase da gestação, parto e puerpério. O uso da ocitocina sintética implica no desencadeamento de respostas
orgânicas que repercutem sobre o corpo da mulher e, consequentemente, desencadeiam respostas fetais, na
medida em que aumentam o tonus muscular uterino (BRIGAGÃO; GONÇALVES, 2010, p. 6).
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participação além de limitar a sua mobilidade dado o aparato tecnológico necessário para sua

utilização. Na experiência das referidas autoras, a crença nos poderes da ocitocina está tão

disseminada que, em muitas situações, a mulher pede pelo “soro que dá dor” e afirma que sem

ele não será capaz de dar à luz.

Na  perspectiva  dos  estudos  realizados  pelas  referidas  autoras,  o  uso

indiscriminado  da  ocitocina  reforça  a  crença  na  incapacidade  do  corpo  da  mulher  em

responder espontaneamente às demandas do trabalho de parto e no poder da mulher sobre o

próprio corpo. Assim, a problematização do uso da episiotomia e da ocitocina na assistência

ao parto normal encontra motivações na preocupação das autoras em aprofundar as reflexões

acerca das tecnologias invasivas no corpo da mulher que, se por um lado, pelos argumentos

biomédicos, têm o poder de garantir “bons resultados perinatais” e possibilitarem o controle

do tempo em que os eventos se sucedem, por outro lado objetifica o corpo da mulher quando

o considera como mero trajeto (útero, pelve) por onde o objeto (feto ou móvel) deve passar.

A história  do  parto  do  século  XX,  nos  fala  das  suas  implicações  práticas  no

processo de partejar, para contrapor esse modelo de partejar biomédico, tem-se - o  Parto e

nascimento domiciliar -  em que o primeiro contato entre mãe e bebê me leva a melhorar a

compreensão dos  fatores  que  facilitam o  nascimento  em domicílio  assistido  por  parteiras

tradicionais. Nesse sentido, é preciso redescobrir as necessidades básicas de partejar em um

contexto cultural moderno em que as parteiras estão presentes em todas as sociedades, onde

há interferência biomédica no processo fisiológico do parto.

Osava (1997),  ao estudar  o parto domiciliar  feito  por  médico,  vê que há uma

relação entre médico e a mulher que vai dar a luz, pois essa relação se estabelece em níveis

diferentes dos hospitais. Segundo esta autora, nos partos hospitalares é retirada os direitos que

lhes eram assegurados pela natureza, de parir seus filhos e ficar perto dele. As imposições de

regras  comuns  nas  instituições  de  saúde  transformaram  a  cena  do  parto  e  as  mulheres

passaram a ser coadjuvante nesse processo e em consequência disso, tanto os profissionais da

saúde, quanto o modelo atual de parturização, é,  portanto,  marcado por uma produção de

assistência tecnicista.

Em  um  contraponto  da  concepção  desta  autora,  está  o  ofício  de  parteiras

tradicionais, posto que o parto domiciliar feito por elas, difere do parto realizado por médicos

e em hospitais. Tem um papel importante, elas atuam como agentes sociais que, se afirmam

em suas experiências cotidianamente de cuidar da mulher na gestação, no parto e pós-parto.

Além  de  assumirem  em  múltiplas  funções  que  desenvolvem  nas  comunidades  rurais,

ribeirinhas  e  periferias  urbanas.  Somente  através  do  acesso  à  sua  história,  é  possível
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compreender esse processo de saberes e práticas tradicionais que asseguram estratégias atuais

de reconhecimento social, que culmina com programas de “resgate” e de “valorização” de

forma institucionalizada.

Numa perspectiva histórica, tomo como ponto crucial da afirmativa de Barbaut

(1990, p. 141):

Desde  sempre,  as  mulheres  em trabalho  de  parto  tem sido  ajudadas  por  outras
mulheres – quer venham do seu ambiente mais próximo (vizinhas ou amigas), quer
sejam reconhecidas pela experiência ou competência (parteiras escolhidas ou eleitas
pela comunidade, que transmitiam oralmente o seu saber, de geração em geração, às
vezes de mãe para filha). 

Essa afirmativa histórica de Barbaut,  me leva a  um questionamento a respeito

desse “resgate e valorização” que os programas governamentais  se propõem a reconstruir.

Visto que, pelas narrativas das parteiras sempre existiu um reconhecimento pela comunidade

onde elas atuam. O anonimato na sociedade contemporânea, se deu pela expropriação de seu

saber  pelo  poder  médico,  que  hoje  se  tenta  resgatar,  pelo  que  foi  lhe  tirado.  Qual  é  a

verdadeira intenção que está por trás desse resgate?

Também destaco  a  concepção  de  Odent  (2003),  em sua  obra  A parteira  e  o

Camponês, ao fazer uma analogia da entrada em trabalho de parto com o adormecer, diz que

“sabemos como é difícil  adormecer quando nos sentimos ameaçados por qualquer tipo de

perigo e liberamos hormônios da família da adrenalina”. O mesmo ocorre com uma mulher

em trabalho de parto, ela precisa se sentir segura (grifos do autor). Os fisiologistas, segundo o

autor,  “nos ajudam a redescobrir  as  necessidades  básicas  em tais  circunstâncias,  mas não

podem dar receitas para fazer uma pessoa se sentir segura”. Referente às mulheres que sempre

tiveram a tendência a parir próximas as suas mães, ou alguém que possa assumir o papel de

mãe, normalmente uma mãe ou avó experiente da comunidade. Esta é para o autor, a raiz do

saber e prática da parteira e assim se expressa:

Uma parteira é originalmente uma figura materna, e a nossa mãe é o protótipo da
pessoa com quem nos sentimos segura sem nos sentirmos observados nem julgados.
Não podemos  deixar  de  lembrar  das  crianças  que precisam sentir  a  presença  da
mamãe na hora de dormir. (ODENT, 2003, p. 112).

Para o autor, essa analogia com o adormecer,  nos ajuda a resgatar o saber e a

prática autênticos da parteira (frase do autor, grifos meus). Ressalta o mesmo autor, que em

determinados países,  particularmente na América Latina,  as parteiras desapareceram quase

que por completo. Enquanto, na América do Norte há ressurgimento do saber e da prática da

parteira após um eclipse. Em outros países ainda há muitas parteiras, mas a industrialização
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do  parto  alterou  dramaticamente  o  papel  delas.  Em  toda  parte  há  uma  profunda

incompreensão da própria  natureza do saber e  da prática da parteira,  que equivale  àquela

sobre a fisiologia do parto (ODENT, 2003, p. 113).

No Brasil, a questão da melhoria da assistência ao parto domiciliar realizado por

parteiras tradicionais, vem sendo amplamente discutida desde a década de 1970. Em várias

regiões  do  País  foram desenvolvidas  atividades  com parteiras  tradicionais,  com  vistas  à

melhoria da qualidade dessa assistência, seja por parte do setor público ou de organizações da

sociedade  civil  (BRASIL,  2012b).  Várias  discussões  vêm  sendo  realizadas  por  autores

preocupados com o tipo de parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais e se reportam a

situação de exclusão e isolamento, desarticulado do SUS. Nesse sentido, autoras estudiosas da

questão,  dizem que a  grande maioria  das  parteiras  não  recebe  nenhuma capacitação,  não

dispõe de materiais básicos para a assistência ao parto domiciliar e não são remuneradas pelo

seu trabalho (ABREU, 2005; MASCELANI, 2002).

A história das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em relação ao parto e

nascimento assistidos por parteiras tradicionais, correspondente ao período de 1943 a 1994

tem-se  como  principal  fonte  as  informações  contidas  no  manual  Diretrizes  Básicas  de

Assistência ao Parto Domiciliar por Parteiras Tradicionais, do Ministério da Saúde de 1994.

Referente a  essas  diretrizes  gerais,  destaca-se a  possibilidade  de incorporar  essa força de

trabalho existente na comunidade. Em destaque uma delas: “A parteira tradicional precisa ser

reconhecida  como  recurso  de  ‘conhecimento  técnico  limitado’,  mas  ainda  necessária  à

complementariedade do sistema formal de saúde”  (BRSIL, 2012b, p. 22). O Ministério da

Saúde  através  do  SUS  vem  se  preocupando  em  cadastrar  as  parteiras  atuantes  nas

comunidades brasileiras.

O quadro abaixo,  embora não espelhe a  real  situação da quantidade de partos

realizados em domicílios por parteiras tradicionais, já apresenta alguns dados significativos

sobre os partos domiciliares que já notificados ao SUS.

Quadros 3 – Partos domiciliares realizados por parteiras tradicionais notificados ao SUS, por 
região do Brasil28

REGIÃO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Norte    17.166 1 5.520 18.016  17.521 17.642 18.246 18.526 17.508 15.797 14.289 13.850

Nordeste  24.487 22.932 21.601 18.262 16.988 14.582 12.963 11.111 10.271 8.254 7.661

Sudeste  3943 3.380 3.352 2.584 2.688 2.442 2.553 2.330 2.447 2.386 2.520

Sul  2.088 1.734 1.423 1.205 1.067 944 830 794 717 728 700

28 Não encontrei registros mais atualizados, referente as notificações de partos domiciliares no SUS, feito por
parteiras nas regiões brasileiras. Os dados apresentados servem como parâmetros para minha análise.
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Centro-
Oeste

  867   812 618 1.135 1.025 786 916 1.001 854 990 1.266

TOTAL 8.551 34.378 45.010 40.707 39.410 37.000 35.788 32.744 30.086 26.647 25.997

Fonte: SINASC/SVS/DASIS-Ministério da Saúde (BRASIL, 2011b).

Esse  quadro  demonstra  o  decréscimo  de  quantidade  de  partos  domiciliares

realizados  por  parteiras  tradicionais  nas  regiões  do  Brasil,  mais  precisamente  na  região

sudeste.  Entretanto,  o  Ministério  da  Saúde  estima  que  existe  um  número  expressivo  de

parteiras  tradicionais,  principalmente  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  que  ainda  não  foram

notificados.  Por  essa  razão,  o  Ministério  não  dispõe  de  dados  que  expressem  o  real

quantitativo das parteiras, pois os cadastramentos do quadro abaixo são insuficiente. Segundo

o Ministério essa deficiência é por parte das secretarias estaduais e municipais de saúde, visto

que ainda é predominante a situação de não articulação do trabalho das parteiras tradicionais

com o sistema de saúde formal (BRASIL, 2012b). 

Viana (2002) assim se expressa a respeito da assistência ao parto domiciliar:

A assistência ao parto domiciliar deve ser entendida como atividade complementar
no  elenco  das  demais  ações  que  compõem  o  PAISM  (Programa  de  Assistência
Integral  à  Saúde  da  Mulher),  que  deve  ser  assumido  amplamente.  Incluída  no
Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/ SUS), a assistência de parteira
ao parto sem complicação precisa ser assegurada com qualidade e respeito à mulher,
ao bebê e à parteira que os assiste. A ausência de um comprometimento efetivo de
cada gestor  e profissional do SUS, vinculada à falta  de uma decisão política de
oferecer cobertura adequada à sua realização, principalmente no nível municipal, vai
mantendo esta prática em inaceitáveis níveis de insegurança para as mulheres que
optam e  para as  que não podem escolher  o  tipo de  assistência  que  desejam em
momentos  tão  cruciais  de  suas  vidas  sexuais  e  reprodutivas.  É  urgente  que  se
estabeleça  o  reconhecimento  político,  que  se  invista  na  profissionalização  e  na
valorização da parteira tradicional como elo importante entre comunidade e rede de
saúde oficial. (VIANA, 2002, p. 30).

Por  outro  lado,  Abreu  (2005),  faz  uma  afirmativa  de  que  é  fato,  as  parteiras

tradicionais possuem limitados “conhecimentos técnico-científicos”, principalmente por seu

trabalho  encontrar-se  isolado  do serviço  de  saúde  local,  realizando-se  em meio  a  muitas

dificuldades. É igualmente notório que, em sua grande maioria, as parteiras possuem muitas

habilidades, que lhes auxiliam na resolução de partos difíceis e recursos, principalmente no

campo relacional, fundamentais para um cuidado baseado no respeito e no empoderamento da

mulher para vivenciar o seu parto. Acrescenta ainda a autora, que as parteiras preocupam-se

com o bem-estar e o conforto da mulher que assistem. Diferente do parto em hospital, elas

assumem as tarefas domésticas, prestam, em geral, uma assistência marcada pelo afeto, pelo

calor  humano,  companheirismo,  infundindo  confiança  e  segurança  que  contribuem  para
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potencializar a força da mulher para conduzir o seu parto, criando um ambiente que favorece

uma evolução positiva do trabalho de parto e uma recepção acolhedora para o recém-nascido. 

Ainda sobre o pensamento da autora acima, ela diz que apesar de ser visível na

prática  da  parteira  tradicional,  vários  dos  princípios  atualmente  preconizados  para  a

humanização do parto e do nascimento – como a formação de vínculos solidários, o apoio

emocional, práticas não intervencionistas, o respeito à mulher e à fisiologia do parto – sendo

que no pensamento dominante, essa prática tem sido associada às ideias da falta de higiene, da

ignorância e do subdesenvolvimento. Esse pensamento só legitima o conhecimento produzido

de acordo com a racionalidade científica.

Essa questão colocada pela autora de “conhecimento técnico limitado”, “falta de

higiene” e “ignorância”, tem levado o Ministério da Saúde em parceria com os Estados da

federação na promoção de cursos de “capacitação” de parteiras, mais estes cursos, não tem

ampliado o saber tradicional, vez que são inseridos nessas capacitações, os conhecimentos da

biomedicina  por  considerar  o  saber  da  parteira  “inferior”.  Pelo  que  já  foi  verificado,  as

parteiras passam a associar os saberes médicos aos seus saberes, impactando a realidade e

produzindo  de  certa  forma,  o  esquecimento  daquilo  que  adquiriu  pela  oralidade.  O

pensamento da referida autora, assim como do Ministério que vem adotando essa postura. Me

levar a reflexão sobre a não-existência/ausência quando assume a forma de ignorância ou

inculta  se  referindo  as  parteiras.  Nesse  sentido,  o  saber  da  parteira  se  caracteriza  com

ignorante, restos arqueológicos de um saber assentado fora da construção da ciência moderna

em nome do desenvolvimento29.

Quanto  ao  processo  de  higienização  do  parto  e  nascimento  domiciliar  na

concepção moderna, o Manual de Guia Prático da OMS diz:

Onde quer que ocorram o trabalho de parto e o parto, a higiene é um requisito básico
e importantíssimo. Não há necessidade do tipo de esterilização comumente utilizado
num bloco cirúrgico,  mas as  unhas devem ser  não apenas limpas como também
curtas, e as mãos devem ser cuidadosamente lavadas com água e sabão. Deve-se dar
atenção à higiene pessoal da parturiente e das pessoas que realizam o parto, bem
como à  higiene  do ambiente e  de todos os  materiais  utilizados durante o parto.
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006, p. 39). 

Crowther  et  al.  (1989)  relata  que  em alguns  países,  usam-se  tradicionalmente

máscaras e aventais estéreis, a fim de proteger a parturiente de infecções. Para este propósito,

elas  são  inúteis.  Entretanto,  em regiões  com altas  prevalências  de  HIV e  dos  vírus  das

hepatites B e C, vestimentas de proteção são úteis para proteger a parteira do contato com

sangue e outros materiais contaminados.

29 Estou me referindo a Sociologia das Ausências preconizada por Santos (2006, p. 777-821).
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A OMS estabeleceu o conteúdo de um kit de parto e as condições para seu uso

correto e eficaz. Os programas já implantados advogam o efeito positivo do uso das “quatro

áreas  limpas”  (mãos,  períneo,  cordão  umbilical)  devem  ser  mantidos  ou  expandidos.  O

conteúdo do kit de parto pode variar de país para país, mas deve satisfazer as necessidades

específicas das parturientes e ser de fácil obtenção em qualquer esquina e em todas as regiões

de difícil acesso de um país. Esse kit simples, porém eficaz, pode até ser montado em casa, e

inclui uma lâmina nova e estéril para cortar o cordão umbilical. O próprio kit de parto e seu

conteúdo devem ser limpos, mas não precisa ser esterilizado. Os materiais descartáveis do kit

não devem ser reutilizados.

Os  instrumentos  destinados  a  serem  reutilizados,  devem  ser  adequadamente

descontaminados,  segundo  as  diretrizes  fornecidas  pela  Organização  Mundial  da  Saúde.

Equipamentos que entram em contato com a pele intacta podem ser lavados meticulosamente,

instrumentos  que  entram em contato  com mucosas  ou  pele  não  intacta  (com solução  de

continuidade)  devem  ser  sempre  esterilizados,  fervidos  ou  desinfetados  quimicamente,  e

instrumentos  que  penetram na  pele  devem ser  esterilizados.  Esses  métodos  servem para

impedir a contaminação de mulheres e prestadores de serviços.

Algumas medidas devem ser tomadas em todos os partos,  a fim de impedir a

possível infecção da mulher e/ou da parteira. Essas medidas incluem evitar o contato direto da

parteira com sangue e outros líquidos corporais, por meio do uso de luvas durante o exame

vaginal, durante o desprendimento do bebê, e no manejo da placenta. Sobre adquirir infecção

de parteira,  dona Sol,  uma parteira interlocutora de meu estudo relata que conheceu duas

parteiras ribeirinhas no Município de Oiapoque-AP, que tiveram os olhos contaminadas com o

líquido amniótico e ficaram cegas.

Alerta a OMS, é importante reduzir o potencial de infecção, limitando as técnicas

invasivas,  como  a  episiotomia30,  aos  casos  estritamente  necessários  e  tendo  cuidados

adicionais com o uso e descarte de instrumentos afiados (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA

SAÚDE, 2006).

O guia prático (maternidade segura/OMS) orienta  treinamentos com diferentes

programas de treinamentos para capacitar as parteiras leigas e enfermeiras-parteiras. Autores

como Kwast (1995), Peters (1995) e Treffers (1995) dizem que é vital assegurar que todos os

programas de treinamento de enfermeiras-parteiras protejam e promovam a capacidade dessas

profissionais de realizar a maioria dos partos, avaliar os riscos e, quando a necessidade local o

30 O uso liberal da episiotomia está associado a maiores taxas de traumatismo ao períneo e a menores taxas de
mulheres com um períneo intacto (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006, p. 59). 
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exigir, manejar complicações do parto à medida que forem surgindo (OMS, 2006, p. 12-14).

Mais importante do que o tipo de preparação para a prática oferecida por qualquer governo é a

competência e capacidade da parteira para agir de modo decidido e independente se quer tal

capacitação.  Por  essas  razões,  tenta-se  promover  a  ampliação  do  papel  das  enfermeiras-

parteiras, incluindo treinamento para salvar vidas (KWAST, 1995; O´HEIR, 1996).

Ibrahim, Omer e Rushwan (1992) e Alisjahbana et al. (1995) comentam que em

países em desenvolvimento onde existe uma escassez de pessoal de saúde bem treinado, a

assistência em povoados e centros de saúde frequentemente está a cargo de pessoal auxiliar,

como auxiliares de enfermagem/parteiras, parteiras tradicionais ou parteiras leigas treinadas

(PLs). Em certas circunstâncias, isso pode ser inevitável. Estas pessoas receberam pelo menos

algum grau de treinamento,  fornecem a  maior  parte  dos  serviços  obstétricos  na periferia.

Utilizando seus serviços, especialmente se forem supervisionados por enfermeiras-parteiras

bem treinadas, pode se melhorar o resultado da gestação e do parto (KWAST, 1995).

Trago o estudo de Okafor e Rizzuto (1994), Jaffre e Prual (1994), para mostra que

ao estudaram as parteiras nigerianas,  perceberam que a frequência do nível educacional é

insuficiente para que executem todas as tarefas acima descritas do prestador de serviços, e

seus  antecedentes  podem fazer  com que sua  prática  seja  condicionada  por  fortes  normas

culturais e tradicionais, que podem bloquear a eficácia de seu treinamento. Entretanto, deve-se

reconhecer que é precisamente está identificação cultural que frequentemente faz com que

muitas mulheres, especialmente em áreas rurais, prefiram seus serviços no momento do parto.

Este é um caso similar ao discurso do Ministério da Saúde no Brasil, sobretudo, quando se

refere as parteiras rurais e ribeirinhas que não possuem nenhum grau de estudo.

A base consensual proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde

1985, vem sendo seguida no Brasil nas suas principais recomendações, pois apontam para

uma  relativa  desmedicalização  do  parto,  em  que  se  propõem  mudanças  no  modelo  de

atendimento ao parto hospitalar/medicalizado incentivando o parto normal, o aleitamento e a

promoção de treinamentos para parteiras tradicionais, como forma alternativa de saúde das

mulheres  e  crianças,  sem acesso  a  serviços  modernos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE

SAÚDE, 1992, p. 6).

Recorro ao Manual de parteiras leigas da Organização Mundial da Saúde (OMS),

que enfatiza:

Enquanto as mulheres continuarem a dar á luz sem assistência de pessoas treinadas,
o treinamento de parteiras leigas ou tradicionais fornecerá o potencial para diminuir
a taxa de mortalidade  materno-infantil,  ao dissipar  a  ignorância,  reduzir  práticas
nocivas e promover práticas seguras e a utilização do moderno sistema de saúde a
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mulher. Por quanto tempo este recurso provisório de treinar parteiras continuará a
ser  benefício,  dependerá  das  percepções  e  do  comportamento  da  demanda  da
comunidade por serviço de saúde, bem como da capacidade do moderno sistema de
saúde  de  oferecer  cuidados  profissionais.  Esses  fatores  variarão  de  país  a  país
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1992, p. 22).

As  organizações  acima  referem-se  a  alguns  programas  que  tem  como  metas

promover uma integração completa (treinamento permanente e alfabetização de parteiras),

pois neste caso, seria impossível se concretizar, visto que essas parteiras, poderiam se tornar

assalariadas, cuja a função assumiria uma natureza mais técnica e, portanto, mais distante de

seu contexto cultural.  As parteiras não podem ser rejeitadas pela suposta ignorância,  mais

também não devem ser transformadas em uma nova categoria de agentes de saúde.

Para tanto, menciono a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.067, de 4 de julho de

2005,  publicada no Diário  Oficial  da União em 6 de julho de 2005,  que institui  Política

Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, em seu anexo II,  Termo de Referência para o

Processo de Contratualização de Metas para a Atenção Obstétrica e Neonatal, no item 1.7

desta portaria, define como uma das metas “Promover a capacitação de parteiras tradicionais e

doulas comunitárias para atenção humanizada ao parto e nascimento” (BRASIL, 2005). 

Menciono também, as informações contidas no Manual Guia Prático/MS, anexo

II, da nota técnica, diz 

[…] a melhoria da assistência ao parto domiciliar realizado por parteiras tradicionais
é fundamental, a articulação do trabalho da parteira tradicional com o sistema formal
de saúde, na perspectiva da produção de saúde e de sujeitos, de resgate e valorização
dos saberes tradicionais, com a compreensão de que a interação desses saberes com
o  conhecimento  técnico-científico  contribui  para  a  produção  de  novos
conhecimentos e tecnologias. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006, p.
87-88).

A interação desses saberes tradicionais com o conhecimento técnico – científico

de  que  consta  essa  nota  técnica,  me  transporta  para  a  análise  do  Projeto  de  Resgate  e

Valorização de parteiras Tradicionais do Amapá,  embora não seja o objeto de estudo, se

constitui em peça fundamental para perceber as incorporações de saberes e portanto, permeia

todos os capítulos desde estudo e discutido mais detalhadamente no IV capítulo desta tese.

3.3.2 O parto e a relação com o corpo da mulher 

No contexto do parto normal e domiciliar, tem se tecido uma discussão em torno

do parto no Brasil. Brenes (1991) e Tornquist (2004) mostram que a partir da década de 1950

o parto foi institucionalizado e medicalizado, como regra. Esse processo tem levantado muitas

discussões sobre as novas formas de intervenções e as técnicas de manipulação do corpo. O
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corpo da mulher aqui é analisado em relação ao parto e com a humanização do parto, um

contraponto é a monopolização médica que ostenta o saber sobre corpo e saúde. Por ser o

corpo humano a interface entre a natureza e a cultura e também o local de inscrição dos

sistemas simbólicos, constitui-se em objeto privilegiado à pesquisa nas ciências sociais31. No

entanto, deve-se ponderar que o corpo foi objeto de múltiplos significados e simbolizações,

sua intangibilidade não excluiu o fato de ser considerado também o cárcere da alma e o alvo

de punições. Com o advento da anatomia, o corpo foi invadido, nenhum segredo sobre ele

seria guardado,  obedecendo aos ditames da racionalidade científica.  A partir  disso,  a área

médica tem se especializado, utilizando-se do repertório tecnológico, no exame do corpo em

nível atômico, não deixando nada escapar desta constante vigilância.

Cito a obra do clássico Luc Boltanski (1984),  As classes sociais e o corpo, que

nos capítulos iniciais,  reserva uma parte para a compreensão de como a medicina se coloca

como detentora de um conhecimento e de técnicas específicas que se impõe mais do que sobre

a doença, mas sobre o próprio corpo que a carrega, sobre uma pessoa, diferente de outros

conhecimentos que na maioria das vezes se insere sobre objetos, coisas. Assim sendo, ela

precisa  constantemente  reafirmar  a  sua  condição enquanto  especialista,  em detrimento  de

outros  possíveis  conhecimentos  que  possam existir.  Discutindo  as  questões  de  higiene  e

saúde, o autor analisa a relação entre cuidados médicos e níveis de instrução. A visão utilitária

do corpo é fruto da força física nas ocupações desempenhadas. Segundo o autor à medida que

se sobe na hierarquia social, cresce o nível de instrução e decresce correlativamente o volume

de trabalho manual, em favor de um trabalho intelectual e o sistema de regras que regem a

relação dos indivíduos com o corpo também se modifica. As percepções do corpo nas classes

sociais  mais  favorecidas  são  percepções  estéticas  no  consumo  alimentar  e  nas  práticas

corporais, mas nas classes menos favorecidas segundo o autor, as percepções são funcionais e

sofrem interferências de ditames sócio-econômicos.

Em outros períodos históricos, a função informadora do corpo estava vinculada ao

pertencimento familiar, comunitário e a valores integrativos que ofereciam ao indivíduo um

locus social e um suporte de pertencimento. Assim destaca Boltanski: 

[...] o corpo é: como um objeto cuja posse marca o lugar do indivíduo na hierarquia
das classes, pela sua cor (descorada ou bronzeada), textura (flácida e mole ou firme
e  musculosa),  pelo  volume  (gordo  ou  magro,  rechonchudo  ou  esbelto),  pela
amplidão, forma ou velocidade de seus deslocamentos no espaço (desajeitado ou
gracioso) é um sinal de status – talvez o mais íntimo e daí o mais importante – cujo

31  Nas teorias sociológicas clássicas e contemporâneas o corpo assume papel secundário, Chris Schilling (1993)
afirma que este sempre esteve na sociologia como uma “presença ausente”. 
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resultado simbólico é tão maior, pois, como tal, nunca é dissociado da pessoa que o
habita (BOLTANSKI, 984, p. 183).

A preocupação da ciência médica, não só para a saúde, mas para com a vida e o

corpo,  ocorre  como  pari  passu às  condições  da  instituição  médica,  envolve  a

profissionalização da atividade médica e um conjunto de conhecimentos e práticas que no

dizer  de  Boltanski  (1984,  p.  24),  “constituem a  legalidade  médica”.  Assim a  história  da

instituição médica revela o esforço de reafirmar à autoridade do médico, conferindo-lhe o

monopólio dos atos terapêuticos e da desapropriação do saber popular sobre a saúde. Em

outros  termos,  a  medicina  sob  a  influência  da  ciência,  da  técnica,  industrialização,

urbanização,  transforma-se  em  uma  instituição  normativa  dotada  de  racionalidade  e  da

burocracia típica da sociedade capitalista moderna (BOLTANSKI, 1984).  Nos termos deste

autor,  podemos relacionar ao saber médico na linha dos hospitais,  considerado superior a

qualquer outro profissional da saúde, gerando um âmbito de trabalho egocêntrico, onde a sua

opinião é a única que vale pelo conhecimento que possui. Tal fato é aceito pela sociedade,

reforçando mais ainda a ideia de superioridade do médico, no caso o obstetra na hierarquia

hospitalar  e  fora  deste  sobre  outros  agentes  com saberes  comunitários  que  atuam como

alternativos à saúde. Com uma formação extremamente técnica, o profissional formado em

medicina, é bombardeado de conceitos técnicos e neste sentido, o corpo e o parto são vistos

como processo patológico que deve ser tratado e curado fisicamente e as intervenções é algo

necessário.

Foucault  (1980) analisa  essas  mudanças  ocorridas  a partir  do século XVIII.  A

nova estrutura do saber médico consiste numa nova maneira de olhar e falar sobre os corpos e

seu funcionamento.  O que muda fundamentalmente é a relação que se estabelece entre  o

visível e o invisível. A construção do olhar médico se contextualiza na inauguração de uma

nova racionalidade científica que rompe com a visão renascentista e instala definitivamente a

medicina como saber científico. Aquele foi o século do disciplinamento dos saberes. É neste

século que ocorre uma organização interna de cada saber como uma disciplina, com critérios

de seleção para descartar o que era considerado um falso saber e o que era considerado um

não saber. Aparecem também as formas de normalização e de homogeneização dos conteúdos,

além da hierarquização e organização interna da centralização dos saberes.

Segundo  as  hipóteses  de  Foucault  (1998),  a  consolidação  do  capitalismo,

socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força produtiva, a força do trabalho.

O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou

pela ideologia,  mas começa pelo corpo,  com o corpo.  Foi no biológico,  no somático,  no
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corporal que antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. “O corpo é uma realidade bio-

política. A medicina é uma estratégia bio-política.” (FOUCAULT, 1998, p. 80). A biopolítica,

por meio dos bio-poderes locais, ocupar-se-á da gestão da saúde, da higiene, da alimentação,

da sexualidade, da natalidade, etc., que se tornam desafios políticos.

Os  conceitos  foucaultianos  de  biopolítica  e  biopoder  surgiram como  o  ponto

terminal de sua genealogia dos micro-poderes disciplinares, iniciada nos anos de 1970. O que

passa a lhe interessar agora é o poder enquanto elemento capaz de explicar como se produzem

os saberes e, na mesma medida, como nos constituímos na conexão entre ambos (ser-poder).

O  poder  pode  apropriar-se  dos  processos  biológicos  para  controlá-los  e  eventualmente

modificá-los.

Com efeito, diz Foucault (1988, p. 134),

Se  pudéssemos  chamar  de  ‘bio-história’  as  pressões  por  meio  das  quais  os
movimentos da vida e os processos da história interferem entre si, deveríamos falar
de ‘biopolítica’ para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entrem
no  domínio  dos  cálculos  explícitos,  e  faz  do  poder-saber  um  agente  de
transformação da vida humana. 

 
Foucault trata de uma biopolítica porque os novos objetos de saber, que se criam

“a serviço” do novo poder, destinam-se ao controle da própria espécie; e a população é o novo

conceito que se constrói para dar conta de uma dimensão coletiva que até então não havia sido

uma problemática no campo dos saberes (FOUCAULT, 2008).

Foucault  (1998)  relaciona  esse  processo  a  uma  nova  apreensão  e  tratamento

disciplinar do corpo. Mais do que isso, ele localiza na história do Ocidente uma passagem

fundamental  associada  à  invenção  de  uma  sexualidade  passível,  a  um  só  tempo,  de

“repressão” e de “liberação”. O sujeito é percebido como capaz de descortinar a sua verdade a

partir daquilo que é dito ou não dito, repreendido, quanto ao sexo. É na passagem de um

“dispositivo de aliança” calcado no gerenciamento dos laços  pela família e  outros grupos

sociais  para  o  “dispositivo  da  sexualidade”  centrado  na  disciplinarização  do  corpo,  na

produção  da  sexualidade,  que  o  indivíduo  moderno  é  dotado  de  singularidade.  Uma

singularidade principalmente definida pela ordem psicológica, pela possibilidade de exame e

confissão do sujeito a respeito de si mesmo.

A era vitoriana representa para Foucault, o ápice de uma época em que muito mais

do que a ausência, a multiplicidade crescente de discursos sobre o sexo sugere uma investida

na  normatização  dos  corpos  e  sujeitos.  Uma  normatização  que  teve  como  um  de  seus

principais  agentes  o  médico,  definidor  de  padrões  normais  e  patológicos.  A medicina  se

dedica a falar sobre as aberrações sexuais, definidas, antes de tudo, por critérios morais. Os
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médicos do final do século XIX propuseram classificações sociais baseadas nos princípios da

higiene e em um projeto de pureza moral e física da sociedade, eliminando e excluindo os

portadores de caracteres nocivos. Para o autor, o sexo ao longo do século passado é percebido

através de duas abordagens: uma biologia da reprodução que seguia as normas científicas em

voga e uma medicina do sexo,  muito mais  vinculada a  orientações  morais,  políticas,  etc.

Enquanto a primeira significaria uma “vontade de saber”, instituidora do discurso científico

ocidental, a segunda representaria uma vontade obstinada do “não-saber” (FOUCAULT, 1998,

p. 83). Ao fazer uma análise sobre a medicina ele aponta que, a partir do século XVIII, há

uma significativa ampliação do poder–saber desta ciência, antes centrada nos indivíduos e na

busca de cuidar dos doentes, passa a incluir também a população (FOUCAULT, 1998).

Assim, tanto as ideias de Foucault como de Boltanski contribuem uma análise

sobre o  corpo  da  mulher,  especialmente  no  período  grávico-puerperal32,  com  um  corpo

medicalizado e  higienizado na  linha  dos  hospitais.  Também nos  chama a  atenção para  o

controle no chamado “parto sem dor” ou parto normal envolto na disciplina,  no parir  em

hospitais com normas, códigos e com uma equipe de profissionais de saúde treinada para tal.

A dor, pelo seu caráter subjetivo, é um sintoma de difícil avaliação. Independentemente de

influências sócio-culturais, ela pode ser considerada insuportável para um grande número de

mulheres (BRASIL, 2001, p. 68).

Vale  lembrar  que  nas  primeiras  décadas  do  século  XX,  acontece  a

institucionalização do parto, este passou a ser visto como um processo patológico que merecia

o controle a fim de evitar a morte materna e perinatal. Com isso a parteira tradicional passa a

ser criticada por suas práticas consideradas anti-higiênicas e perdem a essência de partejar

como autonomia (PROGIANTI; BARREIRA, 2001). A argumentação da biomedicina é de ser

o corpo feminino frágil e incapaz de gestar e parir de forma saudável, as mulheres absorveram

as assertivas do processo hegemônico que respaldou a institucionalização do parto e depois as

práticas de medicalização e tecnificadas do corpo da mulher tornando o parto um ato médico e

dependente desse processo (OSAVA, 1997).

Sendo o  corpo  o  local  de  inscrição  dos  códigos  simbólicos  vigentes  em uma

determinada sociedade me remete a concepção clássica de Mauss (1974) propõe que cada

época, cada sociedade – e cada cultura – age sobre o corpo modelando-o. A cultura age sobre

corpo utilizando-o como “molde” para impressão dos valores existentes. O corpo sempre foi

alvo de manipulações físicas e simbólicas no interior das sociedades. Partindo-se da premissa

32 Esta é uma linguagem técnica utilizada pelos médicos, para se referirem ao período que vai da gravidez ao
puerpério ou (pós-parto).
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que a sociedade age sobre o corpo, é necessário considerar alguns elementos da sociedade

pós-moderna. É indispensável entender como se organiza a vida do homem moderno, pois,

sem esta contextualização, a análise seria incompleta. Apreender a conjuntura que vivemos

pressupõe perceber as mudanças pelas quais passa nossa sociedade.

Mauss (1974, p. 407) argumenta que “[...] o corpo é o primeiro e o mais natural

instrumento do homem.” Nesse sentido, o corpo é, a um só tempo, objeto e meio técnico:

antes  mesmo  das  técnicas  de  instrumentos,  os  seres  humanos  fabricam e  colocam à  sua

disposição “técnicas do corpo”. Essas técnicas corporais são definidas pelo autor como “as

maneiras pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem

servir-se  de  seu  corpo”.  Ele  incluir  numa  lista  aquilo  que  denomina  de  “técnicas  do

nascimento e da obstetrícia”, assim diz o autor:

As formas  de  obstetrícia  são  muito variáveis.  No nascimento  do menino
Buda, sua mãe, Mâya, agarrou-se a um galho de árvore. Ela deu à luz em pé.
Uma  boa  parte  das  mulheres  da  Índia  ainda  fazem  assim.  Coisas  que
acreditamos normais como o parto na posição deitada de costas,  não são
mais que as outras, por exemplo a posição de quatro. Há técnicas do parto,
seja por parte da mãe, seja por parte de seus auxiliares; do modo de pegar a
criança, da ligadura e corte do cordão umbilical; cuidados com a mãe, com a
criança [...]. (MAUSS, 1974, p. 412). 

Para  o  autor,  seria  enganoso  reduzir  essa  variabilidade  a  fatores  unicamente

sociais.  Acrescenta  não  ser  possível  ter  uma  visão  clara  das  técnicas  do  corpo  caso  as

consideremos sob uma única perspectiva, seja ela exclusivamente sociológica, tanto quanto de

um ponto  de  vista  unicamente  físico-mecânico  (fisiológico-anatômico)  ou  exclusivamente

psicológico.

Percebe-se  que  Mauss  caminha  na  contramão  de  certo  aspecto  do  discurso

sociológico  da  modernidade  que,  é  francamente  problematizado  pelo  discurso  da

humanização do parto, a saber, a posição de exterioridade que o corpo, considerado em sua

dimensão biológica,  com muita  frequência ocupou nos diagnósticos acerca da experiência

social moderna.

Uma nova concepção de  parto  e  sua  relação com o corpo têm,  naturalmente,

alguns desdobramentos no tocante à própria prática do nascimento. O hospital deixa de ser

seu  lugar  privilegiado,  uma  vez  que  se  entende  ser  lá  também o  local  onde  o  corpo  é

cotidianamente submetido a práticas intervencionistas artificiais, por meio das quais o parto é

destituído de seu caráter fisiológico natural. Recomenda-se, assim, que o parto seja realizado

em  casas  de  parto  ou,  preferencialmente  em  sua  própria  casa,  onde  a  mulher  possa

movimentar-se livremente conforme as necessidades de seu corpo; em casa, a mulher poderá
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receber  carinho  e  afeto  de  sua  família,  e  encontrar,  enfim,  o  ambiente  acolhedor  de  que

necessita para ter tranquilidade e suportar a dor física. Assim, como que em resposta à soberba

médica identificada por Boltanski, as mulheres e casais que optam pelo parto humanizado

buscam  cada  vez  mais  retirar  do  conhecimento  médico  científico  a  autoridade  sobre  a

vivência do processo natural do nascimento, ao rechaçar suas instituições em favor do parto e

da assistência domiciliar. A própria dor do parto ganha outro significado: não deve mais ser

suprimida com analgésicos, mas sentida, como manifestação natural do corpo e administrada

também com recursos corpóreos como a respiração, relaxamento, o grito, o choro ou gemido. 

É esse também o entendimento das Amigas do Parto – um site organizado por

mulheres para oferecer informações sobre o parto entendido como processo natural –, para

quem o parto humanizado deve ser entendido como uma prática que, embora pautadas em

evidências  científicas,  privilegia  pessoas,  neste  caso,  especificamente  a  mulher  e  “suas

necessidades  físicas,  emocionais,  psicológicas  e  espirituais”,  sobre a  técnica.  Isso implica

numa série  de práticas  relativas  ao corpo que,  para além da questão do protagonismo da

mulher  no  parto,  garantem  ao  próprio  corpo  um  papel  ativo  e  preponderante.  Tais

procedimentos envolvem a realização do parto com o mínimo de intervenção possível ou um

tipo de assistência que mais do que administrar o corpo “de fora pra dentro”, deve estar atento

aos desígnios do próprio corpo; ouvi-lo,  senti-lo e tocá-lo conforme as suas necessidades.

Trata-se de se deixar instruir pela “sabedoria do corpo”. 

Isso implica, primeiramente, em retirar o corpo da instituição onde, conforme se

alega,  ele  tem sido  oficialmente  e  cotidianamente  submetido  a  práticas  intervencionistas

desnecessárias  e  “incorpóreas”:  o  hospital.  Propõe-se,  em  lugar  disso,  que  o  parto  seja

realizado em domicílio ou em uma casa de parto, onde, além de um ambiente acolhedor e

familiar,  todas  as condições estejam dadas para que a mulher  possa circular  livremente e

movimentar-se conforme as necessidades de seu corpo. 

Nesse ambiente, a mulher deve ter acesso irrestrito a métodos, técnicas corporais

(tais como massagens, uso de banheira ou chuveiro de água quente, para citar alguns) que a

proporcionem tranquilidade,  conforto  e  alívio  da  dor  (BRASIL,  2001,  p.  67).  Aqui,  vale

destacar, a concepção da dor do parto e as formas de lidar com ela envolvem uma relação com

o corpo que diverge substancialmente daquela vislumbrada pela abordagem tecnocrática, visto

em “Amigas do Parto”: 

O certo é que uma boa experiência de parto significa entre outras coisas, lidar com a
dor normal inerente ao processo de abertura do colo do útero e aliviar ou eliminar as
dores  desnecessárias,  provenientes  de  tensões,  medos,  ambientes  impróprios,
manobras médicas discutíveis ou presença de pessoas indesejadas. E embora essa
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dor seja tão peculiar, lidar com ela não é muito diferente do que lidar com outras
dores.  Os  recursos  que  podemos  usar  são  universais:  água  morna,  respiração,
distração, encorajamento, carinho, apoio, balanço ritmado, massagem, relaxamento,
meditação,  oração,  visualização,  pressão,  alongamento,  respiração,  vocalização,
movimentação  do corpo,  ouvir  música,  cantar,  gritar,  gemer,  chorar  (Amigas  do
parto, 2015). 

Acrescenta  as  “Amigas  do  Parto”  que  em  vez  de  suprimi-la  com  o  uso  de

analgésicos ou anestésicos, a dor, além de natural, não deve ser evitada com métodos que

deixam o corpo à deriva; ao contrário, a dor deve ser administrada com recursos do próprio

corpo – que vão desde a respiração, relaxamento, visualização do bebê descendo pela bacia

através do espelho, até o grito, o gemido e o choro. Entre os vários recursos cuidados com

massagens em determinadas regiões do corpo vão competir com as mensagens de dor que

estão sendo enviadas ao cérebro, reduzindo as sensações de dor.

Visualizei nos relatos e narrativas das parteiras tradicionais do Amapá, saberes

sobre as massagens que se constituem em recurso fundamental e uso constante para ajudar

num bom parto. As massagens com azeite de  andiroba e óleo de copaíba, tem efeito anti-

inflamatório e o óleo de amêndoa doce serve para massagear o períneo, segue um ritual, que

serve tanto para “endireitar o bebê” na barriga da mãe, como para tirar as dores da mulher.

Outra técnica citada pelas Amigas do Parto, também usada pelas parteiras refere-

se ao posicionamento – algumas posições servem para corrigir apresentações inadequadas do

bebê,  podem aumentar  o fluxo sanguíneo do útero ou podem dar  mais  conforto.  Embora

bastante óbvio, é comum médicos ou regras hospitalares restringirem a posição da parturiente,

deitada de lado durante o trabalho de parto ou de costas na hora da expulsão. A mobilidade da

parturiente, outro recurso importante é para auxiliar os ossos da bacia e diminui o tempo de

trabalho de parto. Mas da mesma forma é comum às mulheres terem que passar o trabalho de

parto deitada em macas em salas de pré-parto, ambiente desconfortável. Se comparado com o

ambiente  doméstico  é  diferente,  algumas  parteiras  relatam  que  orientam  as  mulheres  se

movimentarem para facilitar o parto.

A respiração é uma das técnicas que ajudam a aumentar a oxigenação durante as

contrações e o relaxamento durante os intervalos. Basicamente, entre contrações a respiração

deve ser calma e profunda, propiciando maior relaxamento. Durante a contração, usa-se uma

respiração  mais  acelerada,  começando  lenta  e  ficando  mais  curta  e  rápida  no  auge  da

contração (como cachorrinho), voltando aos poucos a ficar mais profunda e longa conforme a

contração vai se dissolvendo. Embora essas sejam orientações úteis para o parto, a adaptação

varia de mulher para mulher e ao longo do trabalho de parto. Não existem regras fixas, mas

muitas mulheres se sentem bem ao receber esse apoio.
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Também encontrei nos relatos das parteiras, muitas formas de apoio e técnicas,

por exemplo, na hora da dor, respirar fundo, caminhar livremente entre as contrações, entre

outros.  Segundo  as  parteiras,  embora,  elas  tenham  vários  saberes  herdados  de  suas

antepassadas, hoje “estão sendo aperfeiçoados nos cursos de capacitação oferecidos a elas”. O

que elas/ chamam de “aperfeiçoamento”, denomino de incorporação de saber, categoria que

desenvolvido no V capítulo desta tese para a compreensão das mudanças e permanências após

os cursos de capacitação.

Finalizo  este  capítulo,  afirmando  a  necessidade  da  realização  desta  incursão

metodológica para poder entender as dinâmicas e relação de poder, linguagem regulatórias,

práticas,  visão  de  mundo,  e  sobretudo,  as  capacitações  na  proposta  governamental  de

instrumentalização e higienização do parto seguro.
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4  “CAPACITAR  SEM  MODIFICAR  O  ESTILO  DE  PARTEJAR”  -  PARTEIRAS,

RECONHECIMENTO E ESTRATÉGIA DE RESISTÊNCIA

4.1 Análise sobre a concepção e efetivação de um Projeto de Resgate e Valorização das

Parteiras Tradicionais do Amapá

O Ministério da Saúde reconhecendo o trabalho de humanização do parto iniciado

pelas  parteiras tradicionais,  elas  representam hoje,  o elo entre  a  comunidade e  o Sistema

Único de Saúde (SUS), pelo trabalho de atenção integral à saúde da mulher e da criança, pois

acompanham toda a gravidez, conhecem a vida das famílias e representam o mesmo nível

social e econômico das parturientes, o que aproxima ainda mais a parteira da comunidade.

Isso é fundamental para o momento da gravides a capacidade de interagir  de forma mais

humana.  Nas  discussões  do  parto  humanizado  se  reconhece  o  trabalho  das  parteiras

tradicionais como “prática alternativa” da saúde, e por isso, elas chamadas a dialogar seus

saberes e são inseridas nas políticas públicas, nos projetos e programas governamentais, a

exemplo, as parteiras do Estado do Amapá.

Em 1990, o Ministério da Saúde oficializou o Programa de agentes comunitários e

criou também o Programa Nacional de Parteiras, prevendo o cadastramento, a capacitação e o

pagamento dessas mulheres, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Com esse programa,

na região o Norte inicia o movimento de organização das parteiras tradicionais, através da

criação de Associações de Parteiras, cuja articulação tem a ONG de Pernambuco Centro Ativo

de Integração do Ser (CAIS do Parto) criada em 1991 com objetivo de promover cursos de

capacitação e seminários para as parteiras.  É fundamental  destacar  que nos programas de

“parteiras leigas” oferecidas pela UNICEF, as decisões podem variar de país a pais, de região

a região, de acordo com os problemas locais, a cultura, os recursos disponíveis e a experiência

anterior da comunidade. Entre as discussões está a regulamentação do ofício de parteiras e

remuneração.

Esse programa foi elaborado considerando a diversidade socioeconômica, cultural

e geográfica do País, que exige a adoção de diferentes modelos de atenção obstétrica e ao

recém-nascido.  Esta  diversidade,  portanto,  coloca  a  necessidade  de  implementação  de

políticas públicas que atendam às especificidades de cada realidade, procurando-se resgatar a

dívida  histórica  das  políticas  de  saúde  em relação  às  mulheres  e  crianças  assistidas  por

parteiras tradicionais (BRASIL, 2012b).
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O Projeto Resgate e Valorização de Parteiras Tradicionais do Estado do Amapá

criado em 1995 pelo Governo Estadual do Amapá, “visa promover várias capacitações para as

parteiras  tradicionais  e  o  fortalecimento  da  autoestima  e  do  processo  de  organização das

parteiras”.  Em 2000,  as  parteiras  passaram então  a  receber  o  benefício  de  meio  salário-

mínimo  por  mês,  pelos  partos  realizados.  A prática  de  partejar  tradicional  no  Amapá  é

associada a uma prática de orientação biomédica contemporânea de técnica e instrumentos

obstétrica. Daí, minha discussão se pautar em torno desse modelo contemporâneo de partejar

das parteiras tradicionais.

No  Amapá,  o  Governo  do  Estadual,  inserido  na  linha  da  Eco-92,  lança

oficialmente  em agosto  de  1995, o  Programa de Desenvolvimento  Sustentável  do  Amapá

(PDSA)33 com uma preocupação básica, “a inter-relação do desenvolvimento sócio-econômico

e cultural do Amapá com a utilização sustentável de seus recursos naturais e humanos”. Sua

decisão nas políticas públicas  é  “promover  e  organizar  a  apropriação pelos cidadãos,  dos

conhecimentos  e  técnicas  que lhes  permitem a valorização durável,  ou seja,  da utilização

conservando,  a  grande  diversidade  de  recursos  naturais  do  Amapá”.  Uma de  suas  linhas

mestras é as comunidades locais como protagonistas políticas do processo de construção e

consolidação da cidadania. Dentre setores significativos para realização do PDSA, encontra-

se a saúde e as condições de trabalho. É justamente nessa discussão de sustentabilidade que é

incorporado a preocupação com as parteiras tradicionais e sua inserção em programas sociais

e reconhecimento profissional (BARROSO, 2001; RULLAN, 2000).

No  discurso  de  sustentabilidade  e  das  políticas  públicas,  encontra-se  a

preocupação com a inserção  de parteiras  pelo  SUS. A intenção seria  articular  os  saberes

tradicionais e saber científico em consonância com o Ministério da Saúde, considerando a

riqueza  cultural  e  a  biodiversidade.  Para  viabilização das  ações  do PDSA, foi  criado um

projeto sob o título de Resgate e Valorização das Parteiras Tradicionais do Amapá (1995),

com intuito de fortalecer as tradições locais. No mesmo ano, o Governo do Amapá, viabilizar

as  ações  do  seu  programa  governamental  e  cria  uma  Coordenadoria  de  Articulação  do

governo com a Sociedade Civil Organizada, a qual possibilitaria a implementação de projetos

que  nasçam no  seio  das  próprias  comunidades  e  cuja  execução  envolva  baixos  custos  e

soluções rápidas. Entre um conjunto de projetos criados,  estão os que mais  impactaram a

sociedade,  os voltados para a mulher como: “mulher cidadã” e “Parteiras Tradicionais do

Amapá”.

33 O PDSA, foi  criado pelo Decreto n.  2453 de 14 de agosto de 1995/GEA. The  Institucionalization SDPA
(AMAPÁ, 1999, p. 14).
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A Coordenadoria tem por objetivo a articulação entre governo e sociedade civil

para  viabilização  a  efetivação  de  suas  ações  (envolver  as  comunidades  na  execução  de

programas a curto prazo e com baixo custo). Assim, as parteiras são envolvidas através desse

Projeto cujo objetivo principal é: “O reconhecimento e valorização das parteiras tradicionais,

tirando-as do anonimato, profissionalizando-as e apoiando-as em seu trabalho”. Esse projeto

enfatiza a regulamentação da prática tradicional do parto,  sem modificar o estilo de fazer

parto (cf. Projeto original, 1995).

O  referido  Projeto foi  concebido  na  primeira  gestão  do  governador  João

Capiberibe, que vai de (1995-1998) e pela primeira dama Janete Capiberibe, que é dirigente

da  Coordenadoria  de  Articulação.  Em conjunto  com outros  órgãos  estaduais,  tais  como:

Secretaria de Estado e Cidadania (hoje, Secretaria de Inclusão e Mobilização Social - SIMS) e

Secretaria de Saúde, reuniram esforços para estabelecer políticas públicas que promovam a

participação da mulher no processo de desenvolvimento.

Esse  projeto  se  caracteriza  também,  por  está  articulado  com  outros  projetos

estaduais,  entre  eles estão:  Mulheres  nas Lutas  Ambientais -  programa que visa capacitar

lideranças femininas para a defesa do meio ambiente, mobilizando as mulheres na luta para

ajudar a compreender o conjunto de problemas que envolvem o meio ambiente, tais como o

lixo (incluindo mecanismos de tratamento para reciclagem); Mulher Cidadã - programa que

visa estimular o exercício da cidadania pelas mulheres. Ajuda a mulher a compreender sua

situação na sociedade e na família, e a participar de ações ligadas aos seus valores sociais.

Esse  programa  é  um  parceiro  fundamental  do  Projeto  de  Parteiras  para  que  haja  a

sensibilização  da  sociedade  com relação  à  necessidade  da  humanização  do  parto  natural

desenvolvido  pela  parteira.  Em  1996  ocorreu  uma  parceria  entre  o  governo  do  estado,

UNICEF, Projeto Movimentos de Mulheres Cidadãs, Associação de Parteiras do Oiapoque e

Associação de Parteiras do Mazagão para a construção de duas casas de parto nesses dois

municípios; Visão para Todos – atendimento e atenção ao idoso. Oferece várias modalidades

de atendimento, conforme a necessidade do idoso. As parteiras idosas também são amparadas

por esse projeto (SILVA, 1999). O Projeto deu continuidade na segunda gestão do referido

governador (1999-2002).

Como  as  parteiras  foram  envolvidas  no  projeto?  Em  novembro  de  1995,  a

Primeira-Dama do Estado e Deputada, Janete Capiberibe, fez um chamado através de um

veículo de comunicação local, Radio Difusora de Macapá, convidando todas as parteiras para

uma reunião. Na primeira reunião apareceram somente 62 parteiras. A Primeira-Dama expôs

seus interesses em trabalhar as necessidades e dificuldades das parteiras. Foi solicitado que as
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mesmas  enumerassem  suas  prioridades.  Entre  essas  prioridades,  as  parteiras  elegeram  a

realização de cursos de capacitação34.

Foi realizado uma parceria com a ONG Centro Ativo de Integração do Ser (Cais

do Parto), para realização de quatro cursos em quatro municípios. O primeiro curso aconteceu

no período de 09 a 13 de julho de 1996, onde foram capacitadas 327 parteiras. No final do

curso as parteiras receberam, uma bolsa parteira, certificado e crachá. Segundo o discurso

governamental, o apoio a cursos e treinamentos de parteiras, tem como resultado difundir os

conhecimentos da “arte de partejar” entre profissionais da saúde, contribuindo para ampliar a

prática  do  parto  e  nascimento  humanizado;  tornar  as  parteiras  mais  participativas  e  que

desenvolvam em suas práticas aconselhamentos e incentivo às mulheres do uso de medidas

preventivas que venham contribuir para a redução do índice de mortalidade materno-infantil.

Isso causa estranhamento, pois ao difundir os conhecimentos da parteira, parece reforçar o

assujeitamento ao saber médico, pois o diálogo entre saberes tradicionais e saber científico

parece distante da realidade da parteira.

A diretriz  central  do referido  projeto,  é  resgatar,  apoiar  e  valorizar  a  “arte  de

partejar” de parteiras em suas comunidades, com vistas a qualidade de assistência ao parto

domiciliar, elevando assim, a qualidade de vida, a humanização do nascimento e da redução

da mortalidade materna e perinatal. Isso é através de capacitação, supervisão e avaliação do

trabalho das parteiras e, ainda, possibilitando a sua organização em associações.

Segundo os idealizadores, o projeto propôs as seguintes metas (SILVA, 1999):

 realizar o censo das Parteiras Tradicionais, buscando identificá-las; 

 realizar cursos de capacitação para essas parteiras;

 distribuir  uma  bolsa  com o  material  necessário  para  a  realização  do  parto

domiciliar, esclarecendo a importância da utilização deste material;

 proporcionar  condições  para  que  as  Parteiras  Tradicionais  participem  de

movimentos sociais e governamentais, e se organizem em associações e redes,

tais como: Associação de Parteiras dos municípios, Rede Estadual de Parteiras

Tradicionais,  Rede  Nacional  de  Parteiras  Tradicionais,  Rede  Nacional

Feminista  de  Saúde  e  Direitos  Reprodutivos,  Rede  de  Humanização  de

Nascimento (REHUNA), Conselhos municipais e estaduais de saúde;

 difundir os conhecimentos da “arte de partejar” entre os profissionais de saúde

(convencionais  ou  não),  contribuindo  para  ampliar  a  prática  do  nascimento

34 Essas  informações  estão  baseadas  no  Relatório  das  Parteiras  Tradicionais  do  Amapá  para  a  UNICEF.
Elaborado pela SETRACI/GEA em novembro de 1998.
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humanizado.  Também,  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um sistema  de

referência para gravidez de risco e partos complicados; 

 reconhecimento profissional, com inserção das parteiras nos serviços locais de

saúde;

 assegurar seus direitos trabalhistas.

Com base nas diretrizes gerais do Ministério da Saúde o Projeto de Resgate e

valorização das Parteiras Tradicionais, visando o resgate das tradições culturais, promovendo

cursos de capacitação para essas mulheres, tirando-as do anonimato, profissionalizando-as e

regulamentando a prática tradicional de fazer parto, sem modificar seu estilo35. Sobre esse

anonimato  que  viveram  as  parteiras  tradicionais,  relata  Sol,  uma  parteira  tradicional  de

Macapá de 58 anos, parteja há 30 anos e participou de todos os cursos de capacitação desde

1996:

Nós vivemos muito tempo na clandestinidade, nós não era organizada porque nosso
trabalho era mal visto, chamavam a gente de bruxa e nós tinha medo de ser presa.
Quando veio o primeiro convite pra irmos no palácio do governo, muitas parteiras
não vieram porque tinha policial, elas pensavam que iam ser presas, nós que viemos
pra primeira reunião, só deu 62 parteiras e foi explicado pra gente não ter medo
porque iam ser feitos cursos de capacitação pra resgatar nossa cultura e usar material
certo  pra  fazer  parto  e  cuidar  dos  bebês.  E  a  partir  daí  fomos  criando  uma
perspectiva de vida de melhorar nosso trabalho (Sol, parteira tradicional).

Sobre o relato da parteira, busquei fundamento em Tornquist (2005a), que alerta

sobre o resgate – este teve continuidade com a criação do Programa Nacional de Parteiras

Tradicionais,  em 1991– tem consonância com a OMS, através da redução dos custos dos

serviços de saúde e da supressão de direitos sociais. Salienta-se, ainda, a forte legitimação da

hierarquia  de  funções  nas  recomendações  da  OMS,  onde  as  parteiras  populares  são

transferidas  de  uma  posição  de  prestígio  e  reconhecimento  nas  comunidades  para  uma

condição  subalterna  na  equipe  de  saúde.  No  entanto,  a  figura  da  parteira  ganha  nova

conotação no âmbito da humanização e do Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais,

de  2000,  existindo uma forte  tendência  de  romantização  das mesmas,  na  qual  se  tornam

símbolos anacrônicos “de um passado ao qual não se pretende retornar”, mas que ecoam na

resistência à medicalização do parto,  à mercantilização da saúde e à fragmentação do ser

humano.

A proposta  político-pedagógica  que  inspirou  o  projeto  foi  dar  visibilidade  as

atividades  da  parteira,  reconhecendo  nele,  um  aspecto  da  cultura  local.  Que  deve  ser

valorizada,  difundida  e  integrada  ao  sistema  de  Saúde  do  Estado,  a  fim  de  garantir  um

35 O referido  o  objetivo  foi  retirado  do  projeto  original  “Resgate  e  valorização  de  parteiras  tradicionais  do
Amapá” (AMAPÁ, 1998b).
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atendimento  “eficaz”  e  “continuo”.  Assim,  a Coordenadoria  de  Articulação  da  época  da

concepção  do  projeto  implantado  no  Amapá,  adotou  uma  iniciativa  para  incorporar  a

participação e formação de consciência de cidadania, voltada para o resgate e regularização da

prática de realizar partos no estilo tradicional. O público-alvo dessa iniciativa consiste em

uma categoria até então desconhecida e desprezada pelo poder público, sem receber nenhum

reconhecimento  e  apoio  à  sua  profissão:  as  parteiras  tradicionais  do  Amapá.  Os  desafios

iniciais eram grandes e exigiram uma pesquisa de campo nos 16 municípios que o estado

possui,  para  a  realização  de  um  censo  geral  de  parteiras,  levantando  suas  condições

socioeconômicas e alguns detalhes sobre o trabalho que realizavam (SILVA, 1999, p. 4).

Para  que  os  anseios  das  parteiras  fossem  atendidos,  os  gestores  do  projeto

incentivaram a sua organização de parteiras nas comunidades e no Estado. Assim, surgiram as

primeiras  associações  em municípios:  Associação das  Parteiras  Tradicionais  do  Oiapoque

(AMPARTO);  Associação das  Parteiras  Tradicionais  do Mazagão;  Associação de Parteiras

Tradicionais  de  Vitória  do  Jari;  Associação de  Parteiras  Tradicionais  de  Laranjal  do Jari;

Associação de Parteiras Tradicionais de Macapá. Estas associações deram origem à rede de

parteiras tradicionais Mãe Luzia (hoje a rede se denomina “Tia Vavá”).

A estratégia  de  implantação  do  projeto  culminou  com  o  estabelecimento  de

parcerias entre o poder público,  a sociedade civil,  ONG e UNICEF. O trabalho foi sendo

implantado  gradativamente,  o  que  possibilitou  avanços  com  a  ampliação  do  grau  de

participação das parteiras nos municípios.

O  quadro  a  seguir  mostra  como  foi  feito  a  divisão  a  região  delimitada  pelo

programa:

Quadro 4 – Municípios das regiões delimitadas pelo Programa de Parteira
REGIÃO MUNICÍPIOS

    I Amapari, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Macapá, Mazagão, Porto Grande, 
Santana, Serra do Navio.

     II Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho.

    III Calçoene, Oiapoque.

    IV Laranjal do Jari, Vitória do Jari.
Fonte: Coordenadoria de Articulação – “Projeto Parteiras Tradicionais do Amapá” (AMAPÁ, 2012b). 

A principal diretriz do projeto já mencionado é resgatar e valorizar a “arte de

partejar”, questão esta que muito tem despertado nas parteiras o interesse do reconhecimento

público, melhorar a qualidade de suas atividades no parto domiciliar, tende a diminuindo a
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morbidade e mortalidade materna. No entanto, para as parteiras não existe necessidade de

supervisão e avaliação de um ofício aprendido na experiência. Porém sem dúvida, segundo as

parteiras a meta de difundir os conhecimentos da “arte de partejar” entre os profissionais de

saúde oficial,  pode contribuir para ampliar a prática do nascimento humanizado. Também,

pode contribuir para o estabelecimento de um sistema de referência para gravidez de risco e

partos  complicados;  reconhecimento  profissional,  com inserção das  parteiras  nos  serviços

locais de saúde; assegurar seus direitos trabalhistas.

Sobre essa meta, tomo o relato de uma parteira interlocutora participante de curso

de capacitação: 

Sou parteira da tradição e não acredito no que dizem que nas nossas mãos morreram
muitas mulheres é difícil  acontecer uma morte de mãe ou do bebê com a gente.
Participo dos encontros e desde o primeiro momento foi prometido pra gente nossos
direitos trabalhistas, mas até agora nada, nem na maternidade a gente pode entrar,
inventaram  um  tal  crachá  pra  identificar  a  parteira  tradicional  e  ela  poder
acompanhar a parturiente, quando é preciso ir pro hospital, mas somo barradas! É
esse  nosso  reconhecimento,  é  assim  que  somo  valorizada?  (Estrela,  parteira
tradicional).

O crachá o qual a parteira se refere, seria não só para identificá-la, mais também

seria um documento que permitiria a entrada dela em maternidade pública, para acompanhar

as parturientes  em gestação de risco.  Essa questão do crachá foi muito polêmico para as

parteiras, pois segundo o relato de algumas parteiras,  nunca foi permitido sua entrada em

hospital para acompanhar a gestante.

Destaque para esse Projeto, é o reconhecimento nacional e internacional, pois o

Estado do Amapá sediou dois  encontros  internacionais.  Para  realização de  uma das  suas

metas, em julho de 1998, o governo do Amapá em parceria com o CAIS do Parto, promovem

em Macapá o I Encontro Internacional de Parteiras da Floresta, ocorrido no período de 18

a 21 de julho de 1998 (AMAPÁ, 1998c).

Esse  evento reuniu parteiras  das  regiões  do Brasil,  principalmente  do Norte  e

Nordeste,  esse  foi  o  momento  em que pela  primeira  vez,  elas  se  reuniram para  discutir,

reivindicar e mostrar a sociedade que seu ofício resiste aos avanços da modernidade.
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Figura 4 –  Logotipo do I Encontro Internacional
de Parteiras da Floresta - 1998

Fonte: Amapá (1998c).

Esse  encontro  teve  como  tema  “Vamos  dar  à  luz  à  nossa  profissão”  com

repercussão  nacional  e  internacional.  Estiveram  presentes  representantes  dos  Estados

Brasileiros como: Acre, Maranhão, Mato Grosso, Brasília, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de

Janeiro  e  Sã  Paulo;  Representantes  internacionais  como:  Canadá,  da  Costa  do  Marfim,

Alemanha, Cuba, União Europeia e França; Além de representantes do Programa Comunidade

Solidária  do  Brasil;  Coordenadores  de  Programa  de  Saúde  da  Mulher  de  vários  estados

brasileiros, e ainda, Secretários de Estado de Saúde de vários Estados (AMAPÁ, 1998c, p. 7)36.

Para os idealizadores do projeto, o objetivo do encontro foi de contribuir para o

fortalecimento do trabalho das parteiras e o repensar da importância histórica desse trabalho

humanitário. Dentre as discussões durante o evento, foram aprovadas: a regulamentação do

pagamento  do  parto  domiciliar  já  previsto  na  tabela  do  SUS;  alfabetização  de  parteiras;

capacitação  constante;  construção  de  casas  de  parto;  articulação  de  parteiras  com outros

profissionais  da  saúde;  realização de  fóruns  e  debates,  registros  de  parteiras  em todas  as

localidades do Estado (AMAPÁ, 1998c). 

No  último  dia  desse  encontro,  as  252  parteiras  do  Amapá  que  participaram,

puderam trocar experiências, discutir assuntos como a saúde da mulher, plantas medicinais,

entre outros. Nessa socialização de experiência, puderam conhecer um pouco a realidade das

parteiras  e  do  parto  de  outros  países  e  Estados  como:  Costa  do  Marfim,  Canadá,  Cuba,

36 Encontrado no Relatório do I Encontro Internacional de Parteiras da Floresta. Julho/1998 (Amapá, 1998, p. 7.
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Alemanha, França, Maranhão, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. O encontro foi finalizado

com carta  de  moção  reivindicatória.  A primeira  carta  é  reivindicação  à  Lei  nº  8861  de

25/03/2004, referente  ao  pagamento  do  auxílio-maternidade  às  mulheres  da  floresta,  e  a

segunda moção é sobre os direitos dos povos indígenas.

Quatorze anos depois, acontece o II Encontro Internacional sediado novamente

em Macapá/AP, no período de 21 a 26 de maio de 2012 com a participação de mais de 200

parteiras do Amapá e representantes de outros estados brasileiros, além de vários países. Esse

encontro teve com tema Memória, Identidade e Inclusão Social. Foi um evento, organizado

pelas secretarias de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS), da Saúde (SESA), pelo

Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) e pela Escola de

Administração Pública (EAP), reuniu centenas de parteiras dos 16 municípios de Amapá, do

Brasil e de toda a América Latina. Também estiveram presentes pesquisadores, representantes

de governos e de organizações da sociedade civil, além de imprensa local e nacional.

No decorrer do encontro 93 parteiras tradicionais do Amapá foram capacitadas em

oficinas pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde, que lhes entregaram o

kit parteira, pelo Programa Rede Cegonha37.

Figura 5 – II Encontro Internacional de Parteiras Tradicionais

Fonte: Amapá (2012c).

Desse encontro resultou a  Carta do Amapá, que expressa as dificuldades que as

parteiras passam na regulamentação de seu ofício. As principais reivindicações dessa carta

37 A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados que visa
assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério,  bem como  à  criança  o  direito  ao  nascimento  seguro  e  ao  crescimento  e  ao  desenvolvimento
saudável. É a instituição responsável desde 2012 pela entrega dos kit parteiras, a cada curso de capacitação de
parteiras.
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estão  centradas  na  tentativa  de  se  estabelecer  um  diálogo  entre  os  diferentes  saberes  e

experiência, na perspectiva de valorização de parteiras tradicionais que muitas vezes veem

seus saberes inviabilizados pelo saber biomédico. Ao que parece, nesse segundo encontro há

mais motivação para se estabelecer um dialogo entre os saberes formal e o não formal, o que

pode significar um grande avanço para esse projeto.

O Projeto Parteiras Tradicionais do Amapá,  ficou esquecido pelo poder público

no período de 2003 a 2010, ficando estagnado. Foi retomado na gestão do novo governador

Camilo Capiberibe (2011-2014). No percurso do projeto, já foram capacitadas 1240 parteiras

tradicionais no Amapá, na primeira e segunda fase do programa, ou seja, da década de 1990

até 201438.

Em análise a esse projeto, alerta Silva (2005, p. 110):

Sem  dúvida,  o  Programa  Parteiras  Tradicionais  do  Amapá  consubstancia  uma
dinâmica contraditória: por um lado reestrutura o perfil do segmento das parteiras,
introduzindo  alterações  nas  práticas  tradicionais  do  partejar;  e  por  outro,  não
viabiliza mudanças substantivas nas condições de trabalho, não efetivando direitos
trabalhistas  desse  segmento.  A  rigor,  o  Programa  propicia  visibilidade  e
reconhecimento social às parteiras, mas não consegue afirmá-las como profissionais
que exercem um trabalho peculiar e específico da saúde. (SILVA, 2005, p. 110).

É notório que existe nesse projeto uma forte influência política partidária, visto

que a responsável e idealizadora do mesmo, foi primeira Dama do Estado, que exerce forte

influência na organização de parteiras, (Isso foi percebido nas reuniões e nos encontros de

parteiras). Ela é Deputada Federal por várias legislaturas consecutivas que vai de 2003 até os

dias  atuais.  Daí  se  dizer  que  o  projeto  ter  uma conotação  política,  pois  em virtude  dos

confrontos e ideologias político-partidárias, o projeto fica a mercê dessa política e por isso,

sofre alternância em períodos, que depende quem será o novo governo. Esses confrontos vêm

inviabilizando a continuidade do programa em seus objetivos e suas metas proposta. 

4.1.2 O Projeto e a Bolsa Parteira vinculada ao Programa Família Cidadã

Dentre essas metas estabelecidas pelo Projeto Parteiras Tradicionais do Amapá

(1995),  era  necessário  alcançar  uma das  metas  prioritárias  relacionada ao  recebimento  de

salário  que  é  direito,  reivindicado  pelas  parteiras.  O  governo  do  Amapá  estabelece  a

remuneração  das  parteiras  tradicionais  para  os  anos  de  1995  a  2002.  Tal  meta  dependia

também do Ministério da Saúde,  da inclusão dessa categoria no Sistema Único de Saúde

38 Esses  dados  foram  fornecidos  pela  Agência  de  Valorização  de  Parteiras  Tradicionais  (AVPT/SIMS),  em
fevereiro de 2013. 
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(SUS).  Entretanto,  como o salário  das  parteiras  ainda não tinha sido regularizado a nível

nacional, o governo do estado do Amapá deu apoio às parteiras distribuindo mensalmente,

através de suas associações, uma cesta de complementação alimentar (SILVA, 1999, p. 7).

Esta é umas das estratégias políticas de recompensa financeira ao trabalho dessas mulheres

que prestam serviços de saúde em comunidades interioranas.

O  valor  da  bolsa  é  simbólico  e  advém  de  um  programa  de  renda  mínima:

Programa Família Cidadã. Dentre os critérios para receber a bolsa está, a participação em

curso de capacitação de parteira e ser membro de Associação de Parteiras Tradicionais. No

entanto, existe as queixas de algumas parteiras sobre a quantidade de bolsas, pois é inferior ao

número  de  parteiras,  mesmo  sendo  capacitadas,  elas  não  recebem  o  benefício.  Das  25

parteiras entrevistadas, cinco não tem acesso a essa bolsa, embora, preencham os requisitos do

programa realizando partos.

Na visão das parteiras que recebem o benefício, o pagamento da bolsa representa

um avanço muito importante,  pois para elas,  até  1998 nem se ouvia falar  em pagamento

mesmo que fosse um valor irrisório, assim o contentamento é visível na fala de cada parteira e

visto como uma grande ajuda, do ponto de vista desta parteira:

A  partir  desses  cursos  de  capacitações  a  gente  fomos  é  criando  assim  uma
expectativa de vida melhor, a partir desse momento, o governador decretou que cada
uma parteira, tinha que receber a bolsa parteira, nós não tinham beneficio nenhum,
então foi dado um salário-mínimo na época pra cada parteira que fizesse seus partos,
porque a gente não recebia nada a não ser um “muito obrigado” ou um pouco de
farinha ou uma cacho de banana, ou uma galinha caipira, até mesmo um porco era o
pagamento que as pessoas davam pras parteiras né? E o governador achando que
deveria dar uma ajuda aí criou uma bolsa cidadã que dava um salário-mínimo pra
cada parteira aí depois do governador Capiberibe sair, aí foi tirado né? Agora é só
meio  salário  pras  parteiras  e  até  hoje  muitas  delas  recebem  esse  meio  salário-
mínimo, como gratificação pelo seu trabalho, porque muitas vezes a parteira chega
na casa da grávida ela não tem nem se quer um café pra tomar, nem se quer um
cueiro, uma fralda uma coisa pra colocar a criança, então a parteira tendo, é ela que
ajuda a parturiente, daquele momento, que a parteira vai pra casa da grávida, ela é
responsável pelo marido, pelas crianças e pela casa, ela toma conta da casa durante
agora já é só três dias antes era oito dias, ela só entregava a mulher depois que ela
ganhava o bebê e o bebê depois de oito dias, hoje como, devido, já está mais fácil já
tem mais os hospitais os postos de saúde nos municípios, já tem o médico da família,
mas nós continua acompanhando os três dias e depois de três dias entregam a mulher
já com o bebê na mão do marido (Terra, parteira tradicional). 

Pelo depoimento acima, pude perceber que algumas parteiras veem no governo

que criou o Programa Família  Cidadã,  “gratidão” e  não exercício de cidadania.  Como a

parteira Terra, a positividade e agradecimento dessas mulheres são pelo benefício e também

pela  oportunidade  de  poder  participar  dos  cursos  e  “aprimorar  seus  conhecimentos”

(expressão das parteiras).
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Certamente  para  essas  mulheres  humildes,  a  bolsa  parteira  representa  um

incremento de renda importante, que via de regras, não possui outras fontes de rendas ou

recursos. Em muitas comunidades da região amazônica, a presença do dinheiro é restrita e

para algumas parteiras é oriunda de benefícios como pescadoras ou aposentadorias ou são

beneficiárias de programas de renda implementados pelo poder público.  Neste sentido,  as

parteiras reconhecem nesta bolsa uma grande ajuda, como se pode ver no relato da parteira:

A bolsa parteira contribui muito pra minha vida.  Muito principalmente,  pra mim
assim que eu sou uma mulher que agora só dependendo a base de remédio, negocio
de artrose, artrite, entendeu? Dantes a gente não ganhava nada, quinze anos que a
gente recebe essa bolsa há quinze anos eu me lembro bem o dia, já faz quinze anos e
a  gente  andou  bastante  pra  conseguir.  A  deputada  Janete,  o  Capi,  todos  se
interessavam, davam todo esses interior, elas orientava como era que a gente devia
fazer.  Daí levou, aí a gente ganha esse ajuda não é muito,  pelo menos aqui,  pra
comprar andiroba, pra cuidar da mulher e da criança. E aí que olha, um tempo desse,
teve uma mulher que teve neném aí que tava com problema duma coisa que tava
saindo aquela secreção preta e as vezes  a gente compra água inglesa, as vezes a
gente não tem condição, aí você já tendo na sua casa, ai você já leva, já sabe, pra
casa da parida né (Luz, parteira tradicional, grifos meus).

Sem dúvida o programa bolsa parteira interferiu na vida dessas mulheres como

vemos na narrativa de Luz e contribui de alguma forma para que elas se sintam valorizadas.

Embora esse benefício, não se configure de forma efetiva como direito trabalhista e também

seja seletivo, ao que parece tem conotação política que demarca a vigência de um governo no

poder. Importante perceber que a implantação desse programa modificou na reconfiguração

do perfil dessas protagonistas que ao receberem o que elas chamam de “ajuda”, muda também

suas vidas e se firmando os laços de solidariedade. Como se percebe na fala da interlocutora

acima com esse dinheiro ainda dá pra “comprar andiroba”39. Urge a necessidade de refletir

acerca dos acontecimentos ao longo desses 15 anos que as parteiras recebem essa bolsa do

programa.  As parteiras do Amapá estão cadastradas no Sistema Único de Saúde -  SUS e

recebem atualmente uma bolsa equivalente a meio salário-mínimo vigente no País, através de

um convênio entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde.

De certo modo, a instituição da chamada bolsa parteira produziu uma verdadeira

corrida de mulheres das localidades interioranas do Estado e, até mesmo, nas cidades com

maior índice populacional para inserir-se nesse programa social das parteiras. Ao possibilitar

reconhecimento e visibilidade pública, o Programa encorajou muitas mulheres a assumir a sua

condição de parteira. Entretanto, o pagamento da bolsa propiciou o ingresso nessa atividade,

39 Andiroba é um óleo retirado da andirobeira, uma árvore nativa da Amazônia. Esse óleo tem várias utilidades
para as parteiras, entre elas, serve para “afumentar baques” (massagear), curar umbigo de bebê e puxar mulher
grávida e no pós-parto. 
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de mulheres que, até aquele momento, não revelavam interesse em desenvolver essa prática,

constituindo-se mesmo uma estratégia de sobrevivência40.

Vale  ressaltar  que  os  dados  disponibilizados  no  setor  responsável  pela

coordenação  do  Programa  –  Agência  de  Valorização  de  Parteiras  Tradicionais  (AVPT)  –

revela aspectos importantes a serem destacados: das 1531 parteiras cadastradas no Programa,

1240 já são beneficiadas com a chamada bolsa parteira. Isso equivale dizer, que é um número

significativo quase o total de parteiras cadastradas.

4.2 Descrevendo etnograficamente os Cursos de Capacitação de Parteiras Tradicionais

Embora desde a década de 1940 já existisse curso para parteira no Brasil é em

1990 que os cursos são retomados com mais força, com uma política pública do Ministério da

Saúde e nela contida o Programa Nacional de Parteiras Tradicionais (PNPT).  A preocupação

com a escassez de parteiras profissionais, partos higiênicos e seguros faz com que organização

Mundial da Saúde (OMS), o Fundo de Populações das nações Unidas (FNUAP) e o Fundo

das nações Unidas para a Infância (UNICEF) promovam treinamentos para parteiras leigas

como forma alternativa de saúde de mulheres e crianças sem acesso a serviços modernos

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1992).

O Ministério da Saúde divulga as principais atividades do PNPT e, na maioria das

vezes, entra com o respaldo político, parte da logística material (os livros, a alimentação e a

hospedagem durante o evento) e os recursos humanos. As secretarias estaduais financiam as

bolsas de material obstétrico e os municípios, além de convidar as participantes e autoridades

sanitárias locais, devem disponibilizar o local e o transporte até os cursos e, depois do mesmo,

garantir  a reposição do material dos kits. A ONG Partejar está a cargo da organização da

ementa didática do curso e a definição da mão-de-obra técnica. Quer dizer, é necessária uma

articulação governamental em três níveis, regional, estadual e federal, e uma parceria com as

ONGs e movimentos sociais locais (TORNQUIST, 2004).

Ao analisar  a  OMS,  a  autora  diz  que  a  visão  desta  organização  referem-se  a

parteiras como figuras associadas à tradição, às sociedades rurais, excluídas dos modernos

serviços de saúde; e ainda, essas parteiras “leigas” são responsáveis por mais de 60% dos

partos  em  países  em  desenvolvimento,  segundo  a  própria  OMS  reconhece  em  seus

documentos. Também forçosamente  reconhece que nesta atuação constante em muitas áreas

40  Houve uma grande corrida de pessoas com intuito de ganhar o benefício, porém, as medidas tomadas para
cadastramento  fez  com  que  muitas  mulheres  que  não  eram  parteiras  recuassem,  por  medo  de  serem
descobertas. Maiores detalhes em Silva (2005, p. 108).
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rurais – nas quais o serviço de saúde é precário ou mesmo inexistente – elas precisam receber

um treinamento adequado. É assim que estas parteiras são vistas e descritas pela OMS, e é

partir desta concepção –  ’saberes’ não modernos – é defendida a necessidade de oferta de

cursos de capacitação para parteiras leigas ou tradicionais (TORNQUIST, 2004). 

Sobre essa visão da OMS, reflete Tornquist: 

Na  história  social  da  assistência  ao  parto,  vimos  o  lugar  a  que  foram  sendo
confinadas as parteiras, na medida em que avançava a medicalização e, com ela, os
conflitos e tensões que se desdobraram nos mais diversos atritos entre profissões.
Somente assim é possível entender como, na visão da OMS, a parteira é reconhecida
– enquanto prestadora de serviços de saúde e mesmo capaz de realizar intervenções
salvadoras – como elemento a mais (talvez remanescente de tempo antigo) em um
complexo  sistema  de  atenção  ao  parto  que  deve  ser  alvo  de  treinamentos  e  de
formação específica. Cabe destacar, nos documentos citados, o fato de as normas
culturais  e  tradicionais  serem  vistas  entre  bloqueadoras  de  seu  treinamento  e
provavelmente  ineficazes,  em uma clara  associação  entre  um determinado  nível
cultural que essas parteiras teriam e o resultado que alcançam (TORNQUIS, 2004, p.
224). 

É  neste  contexto  que  se  encontra  sentido  para  analisar  os  programas  de

capacitação de parteiras tradicionais, cujos objetivos proclamados são: reduzir a mortalidade

neonatal  e  materna  e  diminuir  os  custos  que  um programa de  atendimento  de  inspiração

universal  implica.  Desta  forma, recomenda-se a notificação e o registro dos atendimentos

domiciliares, uma espécie de caixa-preta da assistência no Terceiro Mundo.

O caso do Estado do Amapá é um dos exemplos desta questão: segundo dados da

OMS e do SINASC, o Amapá é o Estado com menor índice de cesarianas e de mortalidade

materna.  Estima-se  que  cerca  de  20  a  30%  são  partos  domiciliares feitos  por  parteiras

tradicionais  –  aquelas,  de  nível  educacional  insuficiente  e  com  fortes  normas  culturais

bloqueadoras dos treinamentos. Embora a precariedade dos registros seja notável no âmbito

de uma assistência tradicional, estas estimativas têm chamado a atenção de organismos como

a UNICEF, co-promotora dos programas de capacitação, cujo coordenador em Belém, em seu

prefácio ao livro Parindo um novo mundo, afirma: “O que sabemos é que o Amapá apresenta

a menor taxa de mortalidade infantil das regiões Norte e Nordeste e que esta taxa situa-se,

historicamente,  alguns  pontos  abaixo  da  média  brasileira,  contribuindo,  portanto,  para  a

melhoria da taxa nacional.” (CAPIBERIBE, 2002, p. 8).

O Ministério da Saúde sob a orientação da OMS, é bastante claro quanto aos

critérios de participação do programa: ser reconhecida pela  comunidade como parteira.  O

crescente interesse pela participação parece indicar a importância que os cursos levados ao

interior  conferem ao  ofício,  no  sentido  de  seu  reconhecimento  social  e  sua  legitimidade

governamental,  ou  até  mesmo,  como  reinvenção  de  uma  tradição,  como  sugerem  as



139

expectativas pelo curso e a sensação de ‘empoderamento’ que a identidade de parteira parece

vir adquirindo nas regiões onde o programa tem se institucionalizado, como o caso do Amapá

e do Pará (TORNQUIST, 2004. p. 234).

Fleischer (2006), em seu artigo Treinamentos de Deus e Treinamentos da Terra:

Parteiras e Cursos de Capacitação em Melgaço, Pará, relaciona os principais objetivos dos

cursos, em linhas gerais são: a)  conhecer o perfil das parteiras e do atendimento por elas

oferecido; b) anatomia reprodutiva do corpo feminino; c) importância do pré-natal; d) sinais

de complicação e risco na gravidez, parto e puerpério; e) mapeamento da infra-estrutura local

para traçar um plano de referência;  f) higiene pessoal (lavar unhas, dedos, mãos e braços e

calçar luvas); g) distribuição de kits, livros, camisetas, certificados, ajudas de custo e diárias;

h)  fomento  de  associações  de  parteiras  e  de  “identidade  de  classe”.  Ao  apreciar  esses

objetivos, a autora, constata que esta ementa é similar aos cursos para parteiras em outros

países, como por exemplo, Pigg (1997) no Nepal, Alto et Clt  (1991) na Papua Nova Guiné,

Greenberg (1982) na Guatemala, Mani (1980) na Índia, Beeman e Bhattacharyya (1978) no

Irã.  Essa  padronização  se  deve,  à  influência  e  autoridade  de  agências  como a  OMS e  a

UNICEF (FLEISCHER, 2006b, p. 230).

As  Antropólogas  Jordan  (1989)  e  Fleischer  (2006b),  etnografaram  cursos  de

parteiras. Para Jordan, que etnografou os cursos no interior do México, os treinamentos da

biomedicina  são um espaço privilegiado em que a  obstetrícia  biomédica e  cosmopolita  é

apresentada como um authoritative knowledge, quer dizer, “[...] o conhecimento que, em um

contexto  particular,  é  visto  como  importante,  relevante  e  consequente  para  a  tomada  de

decisões.”  (JORDAN,  1989,  p.  925).  Para  essa  autora,  esses  treinamentos  têm  intuito,

apropriações e desdobramentos muito mais simbólicos e políticos do que técnicos, tanto para

quem desenha e implementa quanto para quem recebe e reproduz os cursos. Fleischer, diz que

seus dados etnográficos pretenderam mostrar como as parteiras de Melgaço/PA, “aprendem”

muito mais do que identificar um parto “arriscado” ou esterilizar uma tesoura, e acrescenta:

Nos cursos, elas angariavam uma expertise do que, como, com quem e quando falar
sobre  partos.  Falar  e  circular  pareciam  ser  as  principais  estratégias  de  um
empoderamento  específico,  talvez  muito  mais  individual  e  familiar  do  que  as
expectativas  feministas  e  coletivistas  do  Instituto  Partejar;  talvez  muito  mais
políticas do que o investimento técnico-obstétrico feito pelo Ministério da Saúde e
pelas agências internacionais. (FLEISCHER, 2006, p. 239).

Semelhante ao que, Jordan encontrou entre parteiras no México e Fleischer, entre

as parteiras de Melgaço, as parteiras do Amapá também “reproduzem os cursos exatamente da

mesma forma como estes lhes foram apresentados”, sendo de uma forma discursiva peculiar

delas.
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No Estado do Amapá, o Programa de Capacitação de Parteiras foi um dos carros

chefes  do  governo  de  João  Capiberibe,  do  PSB,  no  período  de  1995  a  2002,  e,

declaradamente, através do empenho da primeira-dama Janete Capiberibe. Trata-se de uma

experiência na qual o estado assumiu as ações mas também buscou a parceria com as ONGs

ligadas à REHUNA e com as associações civis ali presentes. No primeiro momento rumo a

efetivação dos cursos, foi a realização de um seminário promovido pelo governo do Amapá

em  parceria  com  o  CAIS  do  Parto.  Teve  início  o  I  Seminário  Estadual  de  Parteiras

tradicionais com o tema:  Vamos trazer à luz os problemas da nossa profissão, realizado no

período de 29 a 30 de abril de 1996. Esse seminário teve por objetivo geral “articular a rede

local de parteiras com a rede nacional” (cf. folden da programação do evento, abril/1996). A

intenção  do  evento  foi  fortalecer  o  movimento  de  parteiras  por  melhores  condições  de

trabalho e, ainda, promover um intercambio cultural entre as parteiras de todo o país.

As parteiras  do Amapá,  “treinadas”  são na maioria  oriundas  de áreas  rurais  e

ribeirinhas,  são  chamadas  pelo  poder  público  para  comparecer  à  cidade  ou  em  suas

localidades para compartilharem seus saberes e também de forma articulada trocarem suas

experiências e assim socializam suas práticas com outras parteiras. É importante frisar que

esses treinamentos estão sob a vigilância e o controle do poder biomédico.

A figura a segui refere-se ao primeiro curso de capacitação de parteiras realizado

na cidade de Macapá-AP. A realização foi uma parceria entre o Governo do Estado do Amapá

e o CAIS do parto.

Figura 6 – I Curso de Capacitação em Macapá – AP

Fonte: Arquivo do CAIS do Parto – Curso de parteiras em Macapá (AMAPÁ1998a).

O primeiro curso de capacitação no Amapá, teve início no período de 09 a 13 de

julho  de  1996.  Neste  primeiro  contato,  parteiras  e  equipe  de  trabalho  das  Secretarias  de



141

Estado formam um grande círculo e são apresentadas, iniciam a dinâmica do despertar com

um “bom dia a todos e todas”. Houve apresentação das parteiras que moram na cidade e as

que moram na floresta e assim cada parteira fala sobre as características de suas comunidades.

Em seguida,  teve  uma dinâmica reflexiva  sobre linha da  vida.  Reflexão esta  que faz  um

passeio  interior,  revendo  atitudes  do  passado.  Foi  feito  também  uma  reflexão  sobre  o

nascimento,  1ª  menstruação,  1ª  relação  sexual,  1ª  parto,  aparelho  reprodutivo,  doenças

sexualmente transmissíveis e o partejar.

No final do primeiro curso, foi apresentado simbolicamente um caldeirão, o qual

foi inicialmente mexido pela Coordenadora do CAIS do Parto e Rede Nacional de Parteiras

Tradicionais – Olinda/PE e uma parteira tradicional, as quais mexiam dizendo que “o mesmo

estava bastante quente e que seu conteúdo era um suco mágico,  que absorvido por todas,

ajudaria  a  curar  as  tristezas  e  aperreios,  pois  está  cheio  de  energia  positiva  e  ingerido,

renovaria as forças”. Esta é uma forma simbólica que representa a união e reconhecimento por

tudo o que as parteiras fazem com sua arte de partejar.

Nesse primeiro curso de capacitação, participaram 698 parteiras identificadas no

censo  de  1999.  Nessa  capacitação,  foram  difundidas  medidas  preventivas  para  evitar

complicações  no  parto  e  a  noções  de  saúde  da  mulher.  Além  disso,  foram  realizados

treinamentos sobre cultivo e utilização de ervas e plantas da Amazônia para a promoção da

saúde. “A capacitação contribui também para que as parteiras compreendam seus direitos de

cidadania”.

Nas capacitações, empregou-se metodologia participativa nos cursos: as próprias

parteiras  descrevem o modo como realizam os  partos  e,  a  partir  destas  informações,  são

desenvolvidas  atividades  complementares  para  otimizar  o  conhecimento  e  associá-lo  ao

conhecimento científico. Os temas discutidos referem-se à saúde da mulher e do bebê, tais

como: aparelhos reprodutores; gravidez, seus sintomas e desenvolvimento; gravides de risco;

complicações  na  gravidez  e  no  parto;  contracepção  e  DST  (doenças  sexualmente

transmissíveis) / AIDS; encaminhamento da parturiente para o pré-natal realizando os exames

e vacinação de rotina; higiene do bebê; tétano neo-natal; amamentação; vacinação infantil.

Além desses temas diretamente relacionados às suas atividades, as parteiras refletem sobre a

profissão e o movimento organizacional delas e sobre o movimento político do Estado e do

País.  Incentiva-se  a  participação  das  parteiras  tradicionais  em  movimentos  sociais  e

governamentais e que se reúnam em associações e redes, inclusive para garantir a legalização

da profissão.
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Embora a metodologia baseada na roda de  conversa e na problematização seja

nova  nesse  tipo  de  capacitação,  ações  educativas,  especialmente  na  modalidade  de

treinamento  e  posterior  supervisão,  são  práticas  desenvolvidas  com parteiras  tradicionais

desde  1942  (SESP).  As  motivações,  em  cada  época,  não  parecem  ter-se  alterado

significativamente. A concepção da parteira como alguém influente na população, que pode

facilitar a interação entre a população e os profissionais de saúde ou gestores tem permeado

tais iniciativas. A leitura dos documentos do Ministério da Saúde sugere que as parteiras se

tornem agentes legitimados pelo Estado para suprir algumas de suas lacunas, embora poucas

alternativas  sejam  encontradas  e  discutidas  para  o  vínculo  formal  ou  empregatício  com

serviços de saúde (BRASIL,  2012).  Entretanto,  observei  nas  conversas  e  no decorrer  dos

cursos e treinamentos e até mesmo pelas narrativas das interlocutoras, que elas ainda não

tiveram a compreensão do seu papel de subalternidade a serviço da biomedicina.

Algumas entrevistas de parteiras que participaram desse primeiro curso, e assim

elas relatam:

Eu fiquei  maravilhada com esse curso, conheci outras parteiras e essas mulheres
lindas que vieram conversar com a gente e pudemos trocar experiências dos nossos
conhecimentos.  Aprendi  muita  coisa  nesse curso  e  quero  que  o  governo  possa
realizar muitos curso pra nós. A gente sabe muito, mais precisa melhorar(Riacho,
parteira tradicional/Macapá).
Eu pedi silêncio mesmo, pra gente que não tem leitura, poder ouvir e gravar tudo o
que foi dito, pra nós podermo fazer tudo que foi ensinado. Pois este curso é muito
importante  pra  todas.  Precisamo  de  silêncio  e  obediência  pra  poder  aprender
(Furacão, Parteira Tradicional/Macapá).

Essas parteiras ficaram envaidecidas com as novidades que lhes foram passados

através  das  instrutoras.  Entretanto,  houve  também aquelas  parteiras  que  durante  o  curso

falaram do descontentamento pelo aumento das responsabilidades que chegam a elas e o valor

do parto pago pelo SUS, por parto é um valor muito irrisório. 

É pouco  de  mais  esse  valor!  a  gente  precisa  desse  dinheiro,  pra  melhor  nossa
condição  e  poder  ajudar  mais  nossas  barrigudas  que  também  são  necessitadas.
Muitas vezes a gente vai com fome atender o chamado porque em casa não tem nada
pra comer. Mas a gente não pode se negar a ir (Nuvem, Ilha Redonda/AP).

Este posicionamento acima,  é de uma de minhas  interlocutoras  que participou

desse curso. Referente a sua posição, naquela época, uma técnica do CAIS do Parto instrutura,

também se posiciona a respeito dizendo que reconhece que esse valor pago pelo SUS é baixo,

no entanto,  é  um direito  que  foi  assegurado  pelas  conquistas.  É  salutar  que  as  parteiras

busquem  mais  garantias  e  lutem  por  um  pagamento  justo  por  suas  atividades  serem

consideradas como “alternativa” para o serviço de saúde.
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A ONG CAIS do Parto, acumula grande experiência em treinamentos de parteiras

tradicionais em vários Estado do Brasil (CARVALHO, 1998). Sua metodologia é capacitar

parteiras  tradicionais  e  ao  mesmo  tempo,  absorver  o  conhecimento  delas  sobre  plantas

medicinais, massagens e orientar quanto a possíveis problemas que possam ocorrer durante os

partos  domiciliares.  Essa  organização  “instrumentaliza”  as  parteiras  com intuito  que  elas

possam aprimorar suas práticas e façam parto mais higiênicos para contribuir com a saúde de

mãe e filho. Nessa metodologia está explícito que é a própria parteira envolvida produza seu

conhecimento, descrevendo o modo de realizar os partos e a partir dessas informações são

montadas as atividades complementares para otimizar o conhecimento e associá-lo ao saber

científico.

No decorrer dos treinamentos no curso, surgiram alguns questionamentos sobre

qual seria o interesse de uma organização não governamental como essa, contribuir com uma

proposta  idealizada  pelo  governo.  A Coordenadora  do  CAIS  do  Parto,  Suely  Carvalho,

explicou que a intenção primordial dessa ONG não é contribuir com o governo, ele é um

caminho para se chegar até as parteiras. E assim, se posiciona: “não podemos imaginar as

parteiras  distantes  do  sistema  oficial  da  saúde.  Isso  seria  um  caminho  paralelo  ao

desenvolvimento.  Não  é  interessante  dividir,  dividindo  todos  nós  seremos  prejudicados,

principalmente a população”41. Hoje, os questionamentos ainda persistem. Porque vincular as

parteiras ao sistema de saúde, vez que as até o momento, o governo não conseguiu dar um

salário digno a essas mulheres e seus saberes são subalternizados.

Ao final do curso foi realizado um processo avaliativo, o grupo foi dividido em 10

pequenos grupos com 12 parteiras cada grupo e feito uma avaliação do curso. Também foi

feito uma espécie de prova contendo questões sobre todos os assuntos estudados e finalmente

foi  feito  a  entrega  de  um  certificado  de  participação.  As  parteiras  interlocutoras  que

participaram desse primeiro curso e dos outros subsequentes, relataram que esse foi o mais

significativo de todos.

A figura a seguir mostra a exibição do certificado de uma parteira. Esta parteira

exibe seu certificado como se fosse um troféu:

41 Esta foi uma entrevista da Coordenadora do CAIS do Parto, na ocasião do primeiro curso de capacitação no
Amapá, concedida a um jornal local da época. Jornal Marco Zero, em 13/07/1996, p. 7.
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Figura 7 – Certificados de uma parteira - curso 1996 

  Fonte: Pesquisa de campo/2013.

Os cursos de capacitação tiveram continuidade nos anos subsequentes. Sendo que

passaram a acontecer por Municípios divididos em zonas. Em 1997, acontece o II Curso de

Capacitação abrangendo duas zonas. Na primeira zona, aconteceu em julho de 1997, com as

parteiras  dos  seguintes  Municípios:  Laranjal  do  Jari  (50  parteiras);  Vitória  do  Jari  (50

parteiras) e Oiapoque (90 parteiras). Temas discutidos: saúde, sexualidade e auto-estima. 

Uma  parteira  indígena  de  Oiapoque-AP,  interlocutora  de  minha  pesquisa,

participou desse curso e relata: 

Foi difícil pra mim índia, entender o que as mulher branca falava. Mais como elas
usam muitos gestos e riscam papel, mostram nos quadro. Eu consegui com ajuda das
outras  parteiras,  consegui  entender  o  curso.  Ganho  o  material  de  parto.  Uso  e
também uso o que aprendi aqui na aldeia (… Aldeia do Manga/Oiapoque-AP).
 

Desse curso colhi o relato acima de uma parteira e no decorrer dos relatos de

outras interlocutoras da minha pesquisa, pude perceber que oferecer cursos de capacitação

para parteiras indígenas e não indígenas, acarretam mudanças sociais, e na medida que os

cursos acontecem, elas passam a ter mais contato como as práticas biomédicas. Praticas estas

que podem suplantar as práticas tradicionais. 

Quanto a capacitação da segunda zona, aconteceu em novembro de 1997 e atingiu

as parteiras os Municípios de Tartarugalzinho, Calçoene, Amapá e Pracuúba. Participaram 100

parteiras. O conteúdo temático discutido foi o mesmo da primeira zona. 

De 18 a 22 de outubro de 1999, acontece o III curso de capacitação de parteiras,

não encontrei registros das temáticas discutidas nessa capacitação. Porém, algumas parteiras

interlocutoras participaram desse curso. No entanto, encontrei nos registros da AVPT/SIMS,
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sobre uma oficina que ocorreu em dezembro de 1999. Esta oficina teve por objetivo fazer

gravação de uma rádio novela com as parteiras tradicionais do Amapá, a qual faz parte do

Programa Amigas do Peito e do Parto, da Rádio Nacional de Brasília, com participação de 20

parteiras índias e não índias. 

 Figura 8 – Certificado de uma parteira - curso 1999
                               

                               

Fonte: Pesquisa de Campo/2013.

A partir de 2000, os Cursos de Capacitação passaram a adotar o livro da parteira,

lançado pelo Ministério da Saúde. No Amapá, o IV curso realizado em agosto do mesmo ano,

teve  parceria  com o  Ministério  da  Saúde e  o  Grupo  Curumim,  cujo  objetivo  foi  formar

multiplicadores  para  trabalharem  com  parteiras  e  a  apresentação  do  material  didático

elaborado pela ONG Curumim para o Ministério, para trabalhar com as parteiras tradicionais.

A programação do Curso de Capacitação de Parteiras tradicionais no Amapá, foi elaborada de

acordo com o conteúdo veiculado pelo Livro da Parteira (BRASIL, 2000a). 

Entre  os  conteúdos  do  livro  estão  os  temas:  Mulher,  Corpo  e  Diversidade;

Sexualidade,  Reprodução e  o Corpo da Mulher;  Planejamento  Reprodutivo,  Planejamento

Familiar;  Desenvolvimento  da  Gravidez;  Acompanhamento  da  Gravidez;  Exames  que  a

Parteira Pode e Deve Fazer; Complicações da Gravidez e Abortamento; Parto e Posições do

Parto; O Ambiente e o Material para um Parto em Casa; Experiência de um Parto em Casa;

Acompanhamento do Pós-Parto, Resguardo ou Puerpério; Complicações do Parto e do Pós-

Parto; Avaliando o Bebê; Amamentação; Acompanhando o Bebê; Problemas com o Bebê;

Transporte do Bebê; Plantas Medicinais (ver também esses conteúdos no Livro da parteira). 
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Figura 9 – Livro da parteira tradicional

Fonte: Brasil (2012a).

Esse  livro  contém  conhecimentos  baseados  no  saber  biomédico  acerca  dos

processos fisiológicos e anatômicos  relacionados à gestação e ao parto, bem como veicula

mensagens sobre procedimentos higiênicos a serem observados pelas parteiras ao assistir os

partos  e  ensina  como os  materiais  do  kit-parteira  devem ser  manipulados.  A perspectiva

transmitida pelo Livro da Parteira parte da premissa de que as parteiras tradicionais possuem

um conhecimento sobre o corpo feminino que precisa ser melhorado. Assim, ao intercalar

desenhos e texto, descreve os órgãos externos e internos do aparelho reprodutor feminino –

útero, trompas, ovário, vagina –, bem como o processo de desenvolvimento do feto durante a

gestação. 

Sobre os cursos de capacitação, narra uma parteira:

Então esses cursos que aconteceu a partir daquele momento, não foi pra ensinar a
fazer o parto, porque a parteira tradicional já diz é tradição, então é um dom que
passa de geração pra geração, de avó de mãe, e sim, o curso era pra ensinar como
pra se defender das doenças principalmente das DST. Porque a gente não sabia como
as mulheres podiam fazer o pré-natal, porque a dificuldade de transporte elas não
tinham dinheiro se deslocar pra fazer o pré-natal. Aí né a partir desse momento que
nós fomos capacitadas, a gente começou a usar luvas, a esterilizar o material, porque
muitas cortavam até com tala feita de galho, o umbigo do nenê. Essa tala eram bem
raspada, fazia tipo uma faquinha e na hora era cortado o umbigo. Depois do curso de
capacitação que a gente fez, nós fomos aprendendo que tinha que ser mais higiene
tratar esse material com mais higiene, saber esterilizar bem esterilizado, porque nos
cursos de capacitação, um dos materiais muito importante é a luva e a panela de
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pressão que vem no kit né? Que a panela de pressão é justamente pra esterilizar a
tesoura depois que cortava o umbigo da criança, pra guardar direitinho pra não usar
aquela tesoura pra outras coisas é por isso que vem duas tesouras no  kit, uma pra
cortar pano, cortar papel, cortar ate mesmo fio que era amarrado o umbigo e a outra
a  inox  é  só  mesmo  pra  aquele  corte  do  umbigo,  ai  a  partir  desses  cursos  de
capacitações a gente fomos é criando assim uma expectativa de vida melhor. A partir
desse momento, o governador decretou que cada uma parteira, com elas não tinham
beneficio nenhum, então foi dado um salário-mínimo na época pra cada parteira que
fizesse seus partos, porque a gente não recebia nada a não ser um “muito obrigado”
ou,  um pouco de  farinha  ou uma cacho de banana,  ou uma galinha caipira,  até
mesmo um porco era o pagamento que as pessoas davam pras parteiras né? E o
governador disse que deveria dar uma ajuda, aí criou uma bolsa cidadã que dava um
salário-mínimo pra cada parteira aí depois do governador Capi sair, aí foi tirado né?
E até hoje muitas delas recebem esse meio salário-mínimo pra, como gratificação
pelo seu trabalho, porque muitas vezes a parteira chega na casa da grávida, como eu
e ela não tem nem se quer um café pra tomar, nem se quer um cueiro, uma fralda
uma coisa pra colocar a criança, então a parteira tendo é ela que ajuda (Sol, Macapá-
AP.). 

Essa é uma narrativa de parteira em que se observa que ela perpassa por vários

momentos e várias discussões nos cursos de capacitação, que vão desde a formação de grupo

nos seminários, treinamentos, fornecimentos de  kits parteiras e pagamento de bolsa parteira

que ela intitula como “gratificação”. Esta parteira por sua participação ativa nos cursos, foi

incentivada pelos idealizadores do projeto para estudar e assim, concluiu o ensino médio.

Atualmente é funcionária do Estado, e portanto, não recebe a bolsa parteira. Entretanto, se

considera parteira tradicional, porque faz parto domiciliar e tem um vasto conhecimento sobre

ervas e plantas medicinais, herdados de sua avó e sua mãe. Ela possui certificado de todos os

cursos de capacitação já realizados.

Os cursos de capacitação durante 2003 a 2011 foram esquecidos  por questões

políticas  entre  o  governo  do  período  e  os  idealizadores  do  projeto.  Ficando  evidente  a

conotação  politico  partidária  impregnada  no  projeto.  As  parteiras  ficaram  a  mercê  dos

incentivos  como  a  bolsa  parteira,  o  kit  parteiras  entre  outros.  Mas,  durante  esse  tempo

passaram a se reunirem em suas associações para discutir seus direitos e trocar experiências,

embora, não com o mesmo entusiasmo de antes.

Relata uma parteira:

Durante oito anos ficamos de novo no anonimato, e o governo não olhou pra gente
porque era de outro partido. Agora, voltamos de novo e agente quer ficar e lutar pra
garantir nosso direito de parteira tradicional. Durante esse tempo ficamo só com a
nossa prática. Em 2012, nossa deputada olhou pra nós e fomo reconhecida de novo
(Terra, Ilha Redonda-AP).

Percepção de uma enfermeira sobre os cursos de capacitação de parteiras:

Já  acompanhei  um  treinamento  e  vejo  na  linguagem  simples  como  elas  são
conhecedoras do que acontece com as mulheres naquele momento sublime que é ser
mãe porque elas são mães. Essa iniciativa do MS, com a UNICEF, OPAS e as Ongs
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é louvável. Essas parteiras tradicionais são merecedoras, elas precisam acompanhar
as mudanças e se aperfeiçoar o aprendizado delas.  Sou favorável as iniciativas de
capacitação para parteiras tradicionais! Porque não seria! (L.P. R, Enfermeira).

Nos relatos dos profissionais da saúde entrevistados é  notório essa posição de

serem favoráveis a capacitação de parteiras, mais também é visível a posição de que o saber

médico deve orientar as parteiras, pois só assim, é possível instrumentalizá-las. Acrescenta

outro relato da enfermeira:

Nós não ocupamos o espaço uma da outra,  elas  atuam na comunidade e nós na
maternidade,  somos  parteiras  diplomadas.  Ambas  assumimos  grandes
responsabilidades  com  a  saúde  da  mulher  e  do  bebê.  Acredito  que  elas  estão
realmente  sendo  resgatadas,  ficaram  tanto  tempo  no  anonimato,  hoje  ganharam
visibilidade (L.P. R, Enfermeira). 

Em  2012,  o  projeto  foi  retomado  e  os  cursos  de  Capacitação  das  Parteiras

Tradicionais do Estado do Amapá, voltaram a ter continuidade em parceira com Ministério da

Saúde através do Programa Rede da Cegonha (Secretaria Estadual de Saúde – SESA). Nessa

segunda etapa, foram reunidas as parteiras da Região Rural da Capital Macapá incluindo os

Distritos de Macapá. No período de  10 a 14 de setembro daquele ano, acontece o curso de

Capacitação  das  Parteiras,  com o  tema:  cuidando  de  quem  recebe  a  vida.  O  Projeto  de

Valorização das Parteiras Tradicionais do Estado do Amapá, passa a ser visto como um elo

entre a Secretaria de Saúde do Estado/Programa Rede Cegonha (BRASIL, 2011a). 

O Curso de Capacitação das Parteiras Tradicionais do Amapá: cuidando de quem

recebe a vida, marca uma nova etapa do projeto, com um detalhe, houve uma parada de oito

anos sem formação de parteiras. As capacitações é um legado que foi recuperado e apoia as

parteiras tradicionais. Dessa nova face de capacitação, participaram as parteiras dos distritos

de São Joaquim do Pacuí  e a  Zona Rural  da Capital  Macapá (Maruanum, Ilha Redonda,

Torrão do Matapi e Região da Pedreira).

 Figura 10 – Treinamento de parteira tradicional do Amapá 
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Fonte:  Arquivo  da  Agência  de  Valorização  de  Parteiras  Tradicionais
(AMAPÁ, 2012a).

Nesse treinamento, as parteiras foram orientadas a acompanhar o estado de saúde

da mulher e do bebê, encaminhar casos urgentes para o serviço de saúde, além de orientar as

mulheres a tomar os medicamentos alopáticos e alimentação sem restrição. 

Algumas parteiras  que participam desses cursos contestam em parte,  o uso de

medicamentos alopáticos, assim como essa não restrição alimentar, visto que na tradição, tem

restrição a certos tipos de alimentos que para as parteiras, são prejudiciais a saúde da mulher.

Além disso, elas afirmaram a eficiência das ervas para curar a mulher e o bebê. Como se

observa na narrativa de uma interlocutora: 

Sou cadastrada no curso de parteira e desde o primeiro curso eu faço, fico escutando
o chamado pelo rádio, faço todos os cursos que eles convocam, mas eu prefiro ficar
com a minha técnica, que aprendi da minha mãe, eu faço os cursos, mais não copio o
jeito deles, faço do jeito que eu aprendi a fazer, no tradicional. Eu faço parte da
Associação das parteiras e a gente sempre se reúne pra trocar experiência, cada uma
tem sua ideia, somo gente que tem essa missão, conversamo com as outras colegas
sobre como estamos fazendo parto e cuidando da mulher e da criança. Mas não
posso negar  que eles  falam bonito e  os  cursos  me deu uma nova visão,  porque
agente  tem  conhecimento,  mais  agora  temo  o  conhecimento  das  doenças
transmitidas, e já podemos orientar nossas mulher, a minha visão era outra, minha
mente ficou mais aberta, a gente fazia as coisas um pouco errada, mais na nossa
visão táva certo. É verdade que nessas palestras tem várias informações mais não é
para extinguir as coisas que a gente usa é pra abrir mais a mente da gente.
Eu gosto das oficinas é lá que eu aprendi muitas coisas como medição e escutar com
o aparelho, eles  ensinam que quando a criança tá torta é  pra gente não forçar a
criança e quando a criança tá de pé é levar pro hospital. Eles pedem pra gente ter
muito cuidado quando a criança vai nascer,  mas nós só “apara”, é a natureza de
nascer, a gente só ajuda (Sol, parteira tradicional/ Macapá).

Essa  interlocutora  demonstra  motivação  para  participar  de  todos  os  cursos  de

capacitação. O primeiro curso do Programa “Resgate e Valorização de Parteiras” foi realizado

em 1996 e desde então, anualmente é realizada uma oficina. Dona Sol vem participando desde

o primeiro curso e de todos os treinamentos e oficinas. Escutar o rádio todos os dias é o meio
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de comunicação mais viável e para tal, as parteiras escutam o rádio todos os dias, na espera de

um chamado a qualquer momento. 

Percebi em sua narrativa uma grande vontade de interagir com outras parteiras no

sentido de troca de experiências formando uma rede comunitária de saberes compartilhada,

vez que essa interlocutora faz parte da Associação de Parteiras “Mãe Luzia”-AP, além das

discussões de seus direitos,  regulamentação de suas práticas nas associações.  As parteiras

discutem suas experiências cotidianas no cuidar do parto e nascimento. Percebi também em

sua fala que os cursos de capacitação parecem não ter efeito de mudar sua prática, e sim de

acrescentar conhecimento que se somar a sua experiência. Isso fica patente quando expressa

“os  cursos  de  capacitação  mudaram  minha  visão”,  “mas  eu  prefiro  ficar  com  a  minha

técnica”.  Embora  essa  parteira  apresente  certa  resistência  cultural,  deixa  escapar  seu

entusiasmo com o que esses cursos podem oferecer como orientação e discussões sobre suas

práticas. 

Na segunda etapa do Projeto, acontecem as oficinas com apoio da Secretaria de

Saúde do Estado e Rede Cegonha, no Município de Santana e em Macapá. Nessas oficinas

são  utilizadas  “metodologias  participativas”,  organizada  em  forma  de  palestras,  aulas

expositivas, dinâmicas de apresentação, simulação de parto, higienização, etc., enfatizando a

interação entre  o saber  empírico das parteiras e  o  conhecimento técnico obstétrico.  Essas

atividades são executadas por médicos, enfermeiras e psicólogos, com intuito a meu ver, de

tornar mais técnico o atendimento das parteiras, à mulher rural. Nesses cursos segue-se um

ritual  utilizando  o  livro  da  parteira, mostrando  cada  situação  do  processo  do  parto,

apresentam-se mais figuras e fotos do que texto escrito, vez que a maioria das participantes

dos  cursos  não  consegue  acompanhar  as  leituras.  Essa  metodologia  facilita  o

acompanhamento  pelas  parteiras.  Nesse  ritual,  encontra-se  o  trabalho  de  higienização  do

corpo da mulher (BRASIL, 2012b).

Nessa etapa, a primeira Oficina Troca de Saberes, foi realizada em 09 de setembro

de 2014, com Parteiras Tradicionais de Santana e zona rural. Nessa oficina foi apresentado a

Rede Cegonha e a Coordenadora estadual da rede em Macapá, que passou a ser responsável

pela distribuição dos kits parteiras. Essa coordenação passou a explicar as atribuições da rede

e as atribuições  delegadas  pelo Ministério  da Saúde.  Também apresentou um discurso de

aproximação entre médicos e parteiras e a necessidade das parteiras aconselharem as grávidas

a procurar o hospitalar para fazer o pré natal e, elas poderem acompanhar a gestante em suas

localidades. Um discurso que apresentou muitas contradições na relação saber médico e saber

de  parteira.  Ficou  evidenciado  que,  analisando  esse  discurso  a  luz  do  pensamento  de
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Boaventura  Santos  (2006),  os  saberes  e  práticas  da  parteira  na  racionalidade  científica,

constitui formas de ausências, porque escapam à lógica racional moderna.  

Figura 11 – Oficina troca de saber com as parteiras tradicionais do
Amapá

Fonte: pesquisa de campo/2014.

Em 12 de setembro de 2014, acontece uma oficina em Macapá. Observei nesta

oficina a presença de um número significativo de parteiras Macapá e zona rural. São parteiras

receptivas e participativas, que compartilham seus saberes e suas, experiências umas com as

outras. Nessa oficina uma das palestras que mais chamou a atenção das parteiras, foi sobre o

esforço de articular o trabalho delas com SUS para garantir um parto domiciliar seguro e

temas como: alimentação a grávida, riscos durante a gravidez, higiene no parto, cuidados com

o recém-nascido e algumas medidas de prevenção de doenças, e a importância do papel da

parteira na comunidade.

Entretanto, ouvi um diálogo entre duas parteiras onde elas comentavam que “no

curso tudo o que foi falado sobre partejar, elas já sabiam de tudo aquilo”. Presenciei outra

conversa uma enfermeira obstetra orientando as parteiras a ajudar e acompanhar o estado de

saúde da mulher e do bebê, encaminhando casos urgentes para o serviço de saúde, além de

que as parteiras devem orientar as parturientes a tomar os medicamentos alopáticos receitados

pelos médicos. Esse procedimento nos parece criar tensões na relação natureza e cultura. Isso

já  indica  uma predisposição  a  mudança no estilo  tradicional  de partejar  em que o saber

médico, começa de forma gradual, a ser incorporar nas práticas tradicionais de partejar.

As  parteiras  se  alvoroçavam  e  muito  interessadas  em  obter  o  certificado  de

participação na oficina, mas um fato me chamou a atenção, pois as parteiras com quem pude

conversar afirmaram que não sabiam ler e nem escrever, perguntei também se o certificado

traria algum beneficio e elas disseram que comprovam a participação delas nos cursos e pode

ser  útil  pra  receber  benefício.  Percebi  que  muito  se  falou  sobre  a  articulação  de  novos

conhecimentos com o conhecimento tradicional e que houve a valorização do conhecimento

das  parteiras  porque  é  garantido  a  elas  o  direito  de  se  expressarem  e  mostrarem  suas

experiências nas oficinas.  No entanto,  não se pode afirmar que está acontecendo troca de



152

experiência  entre  médicos  e  parteiras,  pois  esse  diálogo parece que ainda  está  por  vir.  A

oficina foi encerrada e as parteiras receberam camisas e os certificados, e com eles nas mãos

exibem como se fosse um tesouro. 

Figura 12 – Coletivo de Parteiras exibem os certificados 

Fonte: pesquisa de campo/2014.

O  livro  da  parteira,  é  seguido  nas  capacitações  por  isso,  têm  uma  proposta

metodológica, em que uma delas, as parteiras dramatizam situação do parto como atividade

do curso e muitas delas até se emocionam com as cenas que elas mesmas representam, numa

demonstração de que elas parecem ser as primeiras “humanizadoras do parto”. Percebi que

nessas  “capacitações”  existe  uma  diferença  de  concepções  e  percepções  tanto  dos

profissionais que ministram esses cursos e palestras, quanto das parteiras, demarcando assim,

diferenças  entre  seus  universos  culturais  e  simbólicos.  Esses  cursos  de  capacitação  de

parteiras são ancorados no Programa de Parteiras tradicionais e se desenvolvem em diferentes

eixos que desde as informações sobre o corpo e a saúde reprodutiva até a organização de

parteiras em associações e redes. Ao final de cada curso as parteiras recebem um certificado

de treinamento e capacitação que para elas tem um valor simbólico fundante.

Sobre os cursos de capacitação de parteiras realizados no Amapá, visualizado pela

autora Silva (2005) como “formação”, (grifos meus) na sua expressão é:

A rigor essa formação recebida pelas  parteiras  vem representando um elemento-
chave na reconstituição da identidade deste grupo, na medida em que confere a essas
mulheres  –  mestra  do  ofício  de  partejar  –  um  reconhecimento  social,  uma
legitimação institucional. De fato, esta ocupação não reconhecida, nos circuitos de
formação,  vai  ganhando  visibilidade  social  para  além  dos  espaços  restritos  das
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pequenas  comunidades  onde  tradicionalmente,  as  parteiras  são  reconhecidas  e
valorizadas. Os cursos, mais do que uma oportunidade de acesso a conhecimentos,
são um indicativo da existência social  das parteiras,  do seu reconhecimento pelo
aparato oficial. Após o curso, a parteira sente-se mais reconhecida, afirmando que,
doravante, não precisam negar sua profissão, perdem o medo de serem associadas a
bruxas ou catimbozeiras. (SILVA, 2005, p. 103).

Primeiro o medo,  depois  a auto-estima,  mas também um pouco de frustração,

como vemos no relato de uma parteira:

Quando fomo chamadas,  muitas parteiras não vieram, porque muitas delas tinham
medo porque nunca tinha sido chamada pro palácio e como elas viam que tinham
uns policiais lá no palácio elas pensavam que era pra prender elas né, então muitas
delas  não  se  compareceram na  primeira  reunião  por  esse  motivo  com medo até
porque, a profissão de parteira era uma profissão que não era reconhecida e elas
tinham medo e a partir  daquele momento, a gente,  nós que viemos pra primeira
reunião deu sessenta parteiras na primeira reunião que foi na casa do governador,
que  era  na  época  João  Alberto  Capiberibe  e  a  partir  daquele  momento  nós
retornamos né?  Eu me sinto valorizada  nosso trabalho,  principalmente com esse
curso, mas esse certificado não me dá direito de entrar no hospital pra acompanhar a
mulher que vai  ganhar nenê. Fiquei triste porque não é verdade o que falam pra
gente sobre a nossa liberdade de entrar no hospital (Raio, parteira tradicional).

Durante o tempo de convivência entrevistando as parteiras, pude perceber a auto-

estima das parteiras nesses cursos, quando elas exibem seus certificados de participação em

cursos  e  quando  mostram  suas  carteiras  de  parteiras,  como  nova  identidade.  Depois  do

primeiro curso veio o encanto, vislumbradas com a possibilidade de acompanhar os partos na

“maternidade da mulher” em Macapá,  única maternidade pública,  na verdade,  é instância

proibida para elas que pertencem à tradição. Porém, acompanhado desse entusiasmo, logo

veio o desencanto de algumas parteiras quando foram proibidas de entrar na maternidade para

acompanhar  as  parturientes.  Essa proibição  se deve  a  posição  dos  profissionais  da  saúde

(médicos(as) e enfermeiras(os), contra a atuação de parteiras tradicionais em maternidade. Diz

uma enfermeira, “lugar de parteira é na comunidade e não no hospital”. O ritual da parteira é

diferente dos hospitais que mantêm um esforço rotineiro, enquanto que a parteira é livre para

acompanhar as grávidas e o parto. Para tal situação, recorro a Santos (2006), para dizer que

nessa  relação,  a  incompletude  de  diferentes  modos  de  cuidar,  residindo  para  alguns

profissionais da saúde como a falta de credibilização nos saberes das parteiras. 

4.2.1 Os Kits Parteiras, Instrumentalização e Higienização no parto

O apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas

para  a  Infância  (UNICEF)  e  Fundo  de  Populações  das  Nações  Unidas  (FNUAP)  se  faz

presente nos países onde parteiras “leigas/tradicionais” fazem um número significativo de
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partos e seu ofício é consistente com as políticas de saúde em vigor.  Dentre os objetivos

empreendidos destacam-se: 

Apoiar  o  treinamento  de  parteiras  leigas  sempre  que  ela  puder  ter  um  efeito
significativo sobre a saúde da mulher e da criança; colaborar no desenvolvimento de
programas de treinamento de parteiras complementares ás estratégias de treinamento
adequadas à situação nacional; fornecer “kits simples” e descartáveis para o uso em
partos, para garantir partos higiênicos. As metas desses programas são: a redução da
mortalidade  e  morbidade  materna  e  infantil  e  melhorar  a  saúde  reprodutiva.
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1992, p. 25).

Em 1996, o Estado do Amapá firma parceria com essas organizações propiciando

recursos  financeiros  para  treinamento  e  aquisição  de  kits  de  material  de  trabalho  para

parteiras. Os kits são oferecidos às parteiras cadastradas e capacitadas pelo programa. Os Kits

parteira são utilizados como forma de ajudar no parto domiciliar e na assistência da saúde da

mulher e do bebê e  auxiliará a prática principalmente em áreas rurais e ribeirinhas. Os kits

contêm vários itens como:  capa de chuva, toalha, estetoscópio de pinard, tesoura, material

para  curativo,  guarda-chuva,  lanterna,  material  de  higiene  e  limpeza,  bacia e  outros

instrumentos. 

Figura 13 – Material que compõe o kit parteira

Fonte: Pesquisa de Campo/2014.

Esses  Kits  são oferecidos  às  parteiras  cadastradas  e  capacitadas  no projeto  de

Resgate e Valorização das Parteiras Tradicionais, contém materiais que até o surgimento dos

cursos no Amapá, eram desconhecidos pelas parteiras entre eles o estetoscópio de pinard, as

luvas  itens  antes  exclusivos  dos  médicos  em  hospitais,  além  do  uso  de  remédios

farmacêuticos que também compõe o kit. E ainda vem as fichas para notificação dos eventos

de parto assistidos por elas. O Kit de parto, deve conter materiais básicos para facilitar o parto

limpo e seguro. Se tudo estiver preparado facilitará o trabalho da parteira. 
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TALÃO DE REGISTRO DE PARTOS EM CASA

                   Mes: ___________________________________  Ano: ___________________

Nome e 
endereço da
mãe

Idade 
da mãe

Dia do 
parto

Hora 
do 
parto

Sexo Peso do 
bebê

Como foi o parto? 
Teve algum 
problema?

Houve morte?
Mae / bebê

Nome da Parteira: …………………………………………………………………….

Endereço: ………………………………………………………………………………

Importante ressaltar que as parteiras não alfabetizadas, tem apoio de suas netas ou 
filhas para o preenchimento dos talões.

Os materiais para o parto devem ser: 

 1 avental ou outro material plástico para proteger a sua roupa; 

 1 esteira limpa onde a parturiente será deitada; 

 3 capulanas lavadas e passadas: Uma capulana para colocar por cima da esteira onde a 

senhora vai deitar-se; outra capulana para embrulhar o bebé e a terceira para cobrir a mãe 

depois de ter tido o parto; 

1 material plástico: Para colocar por cima da capulana, debaixo da parturiente e evitar que 

haja contacto com o chão, mesmo quando o bebé nascer. 

Sabão: para lavar as mãos da parteira e também para que a parturiente lave os genitais antes 

do parto; 

1 lâmina de cortar nova: para cortar o cordão umbilical; 

1 pedaço de fio de nastro ou outro material (fita, cordinha, linha de capulana) mas muito bem 

limpa para amarrar o cordão umbilical; 

1 pedaço de pano ou capulana pequena para limpar o bebé; 

Umas luvas para a parteira usar 

Um saco plástico onde vai colocar a placenta para depois enterrar;

Bolsa para acondicionar os materiais

Tesoura curva em inox, ponta romba, para uso exclusivo no parto

Caixa em inox ou em alumínio, para guardar a tesoura de inox



156

Balança de tração com gancho e suporte "tipo cegonha"

Lanterna média a dínamo

Fraldas de algodão

Guarda-chuva e capa de chuva

Bacia de alumínio

Toalha para enxugar as mãos

Estetoscópio de Pinard de plástico

Fita métrica

Pacotes com gaze

Escova de unha

Sabão líquido

Álcool a 70% (Almontolia ou pinceta média, para acondicionar o álcool)

Tesoura comum para uso pessoal

Livro da Parteira

Lápis/caneta e borracha

Caderno pequeno para anotações

Balão auto-inflável com válvula reguladora

Máscaras para balão

Bulbo ou pêra de borracha

Gorro/toca capilar

Esse  kit  é  uma grande  novidade para  as  parteiras,  costumadas  com utensílios

simples, como bacia, um banco e rodilha e as mãos para receber vidas, além de palavras de

acalento para a mãe. E ainda traz a seguinte nota “nunca faça um parto com as mãos sem

proteção” (ver o manual do facilitador – programa de formação de parteiras tradicionais, 2011

e manual da rede cegonha, 2012). Outra orientação do manual é que o material não deve ficar

no chão, e deve ser tapado com um pano limpo até ao momento que vai ser usado. 

A seguir  uma parteira  tradicional  exibe seu material  de trabalho,  verifica-se o

cuidado dela com seu kit: 
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Figura 14 – A parteira exibe seu Kit de material de partejar

Fonte: Pesquisa de Campo/2014.

O mesmo material que compõe o kit é entregue tanto as parteiras índias quanto as

não índias. Esses instrumentos médicos se constituem em intervenção no modo de assistir o

parto domiciliar, hoje chega como encanto para as parteiras tradicionais e por elas utilizados.

Os  materiais  acima  mencionados  necessitam  de  constante  reposição,  são  instrumentos

médicos  que  se  constituem  em  intervenção  no  modo  de  assistir  o  parto  normal  que

tradicionalmente não são comuns na prática de partejar de parteiras.  O discurso do poder

público  é  de  “homogeneizar  o  saber/fazer”  dessas  mulheres  e  “tornar  os  partos  mais

higiênicos”.  Eles  são  entregues  geralmente,  após  os  cursos  de  capacitação,  ou  quando

necessário, solicitado pela parteira mediante as anotações de número de partos realizados.

É fato, encontrar nos relatos das parteiras, que os trâmites burocráticos causam

morosidade na entrega do material ou mesmo falta material e demora para ser reposto. As

parteiras de Macapá, argumentam: na ausência desse material, vem à medicina tradicional:

“azeite de andiroba para cura umbigo de bebê, não se tem luvas, então se lava bem as mãos e

apara as unhas, como sempre se fez, isso também é higiênico”. Afirma dona Rio: 

Às vezes a tesoura do kit esculhamba e nós não se tem tesoura pra cortar o imbigo
do nenê. Aí nós pega nosso material antigo, uma tala ou outra tesoura, a gente ferve
e pronto. Antes era esse nosso material de trabalho no interior e não dava ‘teto’ no
‘imbigo’ da criança, é Deus que protege. Mas quando acaba esse material do curso,
eu sinto falta (Rio, Ilha Redonda).

Para as parteiras tradicionais,  os kits  são válidos,  porém acabam muito rápido

então recorrem à natureza faz parte da vida dos ribeirinhos, pois nas comunidades que vivem

são pobres e em muitos locais não existe se quer um posto médico. Isso se verifica no relato
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de outra parteira: “Sem o material que nós recebe do governo, nós recorre ao alho assado,

sarro de cachimbo, não deixo de usar meu azeite de andiroba pra fazer massagem na mulher e

curar o ‘imbigo’ do bebê” (Lua, Ilha Redonda/Macapá-AP).

Contudo,  Argila,  uma  parteira  indígena  (Karipuna),  experiente  em  “pegar

menino”, diz que, depois de ter feito o curso, passou a usar a tesoura para cortar o cordão

umbilical, deixando de fazê-lo com faca feita de taboca ou bambu com era o costume de

antigamente.  Outra  afirma  que  depois  do  curso  deixou  de  “pegar  menino”  da  forma

tradicional e passou a usar luvas e esterilizar a tesoura como fazem os brancos. Nem sempre,

entretanto,  o destino de alguns dos materiais do  kit  é o preconizado durante os cursos de

parteiras. Entretanto,  diz outra parteira,  “esse material  caba e nem sempre tem como eles

repor, aí a gente continua como de costume, mas até estranho não usar a luva ”.

Entendo que essa tentativa de criar programas para a “homogeneização do parto e

nascimento”, articulando o saber científico e o tradicional em torno do parto é uma questão

ideológica, pois, nesse processo existem culturas e práticas diferenciadas. De um lado estão às

parteiras, com autoridade em suas comunidades local, no atendimento a gestante, ao parto e a

criança, dando apoio e aconselhamento às mulheres, do outro lado, o profissional da área

biomédica  com poder  de  controle  e,  neste  contexto,  as  primeiras  vivem um processo  de

subalternidade,  logo,  essa  questão  de  homogeneidade  é  questionável.  Esses  kits  são

incorporados  ao  saber  das  parteiras  e  assim,  é  possível  perceber  as  mudanças  e  as

permanências nessa relação, os componentes do kit representa a mudança (modernidade) e as

mão sem luvas, a faca ou talo de bambu, representam a permanência (tradição).

Nesse contexto de mudanças está o processo de higienização. Em consonância

com Aires (2006), o discurso higienista dos séculos XIX e XX foi propagado pela medicina

social  para  deslegitimar  a  atuação  das  parteiras  tradicionais  e  para  justificar  a

institucionalização  do  parto.  No  Brasil,  a  SESP desde  1948  já  distribuía  impressos  de

“Higiene da gravidez” e “Manual prático de ensino das parteiras” e capacitava parteiras. No

Amapá,  somente  na  década  de  1960,  o  discurso  de  “parir  em hospital  é  mais  seguro  e

higiênico”,  foi  incorporado  ao  senso  comum  (Barroso,  2001).  Isso  leva  as  parteiras  a

acreditarem que faziam partos sem higiene.  Agora,  os kits parteira,  passam a ser um dos

componentes básicos nesse processo, nos cursos de capacitação de parteiras. Elas recebem

instruções  de  higiene  como tratar  as  mãos,  higiene  no parto  e  no  pós-parto.  No que diz

respeito as mãos, as luvas são fundamentais em todas as fases dos cuidados com a mulher e

com  o  bebê.  Para  a  Organização  Pan-americana  (2008)  reconhecidamente,  a  prática  da

higienização das mãos reduz significativamente a transmissão de microrganismos e para o
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Ministério  da  Saúde,  consequentemente,  diminui  a  incidência  das  infecções  preveníveis,

reduzindo a morbi-mortalidade em serviços de saúde.

4.3 O Coletivo de Parteiras na luta para a Regulamentação do Ofício de Partejar

As parteiras tradicionais vêm se organizando em associações nas regiões Norte,

Nordeste e Centro-Oeste. A criação de associações, o perfil das associadas e os efeitos dessa

vinculação sobre a  atuação dessas mulheres apontam para a emergência de novos olhares

sobre parteiras tradicionais. A Marcha das Parteiras, e um evento que acontece na maioria

dos estados brasileiros.  É uma das manifestações que já se tornou tradicional,  em que as

parteiras reivindicam seus direitos e mostrar que resistem aos tempos. Esse evento é realizado

em 05 de maio, durante as comemorações do Dia Internacional da Parteira,  instituído pelo

Ministério da Saúde.

Suas  reivindicações  incluem reconhecimento  como  profissão  e  principalmente

seus direitos, sendo o mais candente a aposentadoria, pois ao envelhecer encontram-se sem

arrimo.  Iniciativa  importante  foi  do  Estado  do  Amapá,  que  passou  a  realizar  encontros

periódicos de parteiras e lhes garantiu subsídio de meio salário-mínimo de 1995 a 2002, por

questões políticas, esse programa cessou e só foi retomado em maio de 2012 (BRASIL, 2014;

JUCA; MOULIN, 2002).

A valorização  e  a  preservação  dos  saberes  e  práticas  passa  a  ser  a  maior

preocupação do movimento de parteiras e assim, há algumas iniciativas nesse sentido. Entre

elas, o Instituto Nômades, de Pernambuco, desenvolve projeto de inventário desses saberes e

práticas e já deu entrada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/PE)

de solicitação desse reconhecimento, em parceria com o Grupo Curumim, a Associação das

Parteiras Tradicionais de Caruaru e a Associação das Parteiras Tradicionais e Hospitalares de

Jaboatão dos Guararapes. Durante o XXII Congresso do Conasems de 2006, em Pernambuco,

foi realizada a Roda Temática A Medicina Tradicional e os Sistemas Municipais de Saúde:

Humanização  do  Parto  sob  o  Enfoque  do  Patrimônio  Cultural,  que  resultou  em  uma

publicação com esse  título  do  Conasems  (RATTNER;  TERRA FERRAZ,  2009).  No Dia

Internacional da III Conferência Internacional sobre Humanização do Parto e Nascimento, em

2010,  foi  compartilhada  essa  iniciativa  de  reconhecimento  e  valorização  dos  saberes  da

parteira tradicional com movimentos sociais internacionais. Destaque-se nessa Conferência a

mesa  redonda  A importância  da  atenção  à  interculturalidade  nos  sistemas  de  saúde,  que

abordou iniciativas de integração das diferentes culturas em vários países da América Latina
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o fortalecimento e valorização das Parteiras Tradicionais e a inserção no Sistema de Saúde

(BRASIL, 2014). 

Também  na  Universidade  de  Brasília  há  iniciativa  de  reconhecimento  da

sabedoria das parteiras do Centro-Oeste como patrimônio imaterial da humanidade. Em um

projeto em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o projeto Vidas Paralelas

da UnB, desenvolve proposta de que a ocupação das parteiras seja integrada na Rede Certific

do Ministério da Educação e Ciência (MEC). Esta linha de atuação do MEC se propõe a dar

reconhecimento a outros saberes que não os acadêmicos, por meio de certificação oficial por

instituição  de ensino.  “[…] serão  inventariadas  habilidades,  práticas  e  saberes  da parteira

tradicional, incluindo rezas e uso de raízes, para depois oferecer possibilidade de certificação

às parteiras tradicionais que estejam interessadas.” (BRASIL, 2014, p. 124). Ainda há muito a

fazer para que as parteiras recebam o devido reconhecimento, mas esses são alguns passos

importantes.

Carvalho42 relata que em setembro de 2004, foi realizada a Reunião Nacional e

Encontro  Internacional,  com  participação  de  300  (trezentas)  parteiras  tradicionais  de  16

(dezesseis)  estados  e  Distrito  Federal:  Distrito  Federal  (DF);  Amapá  (AP);  Pará  (PA);

Maranhão (MA); Rio de Janeiro (RJ); São Paulo (SP); Pernambuco (PE); Paraíba (PB); Acre

(AC); Amazonas (AM); Bahia (BA); Minas Gerais (MG); Espírito Santo (ES); Goiás (GO);

Paraná  (PR);  Santa  Catarina  (SC);  Sergipe  (SE).  Esse  encontro  contou  também  com  a

participação  de  três  representações  internacionais  de  parteiras  tradicionais  do  México,

Paraguai  e  Estados  Unidos.  O  evento  aconteceu  no  distrito  de  Oliveira  dos  Campinhos,

município de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia.

A Rede Nacional de Parteiras Tradicionais (RNPT) foi criada em 1996, no âmbito

da ONG CAIS do Parto (Centro Ativo de Integração do Ser) de Olinda, realizado em Nova

Jerusalém, (PE/BRASIL) durante o encontro de parteiras tradicionais. Essa rede reúne sete

mil parteiras em tono das seguintes diretrizes: facilitar a troca de experiências e interligar as

parteiras, estimular o processo educativo e a organização da classe em associações para lutar

pelo reconhecimento e regulamentação da profissão (SILVA, 1999).

A RNPT é um elo entre o antigo e o moderno. A marca da rede tem como símbolo

o  candeeiro, a  tesoura e a  antena parabólica e representa o desafio entre o tradicional e o

contemporâneo,  do  qual  as  parteiras  se  sentem  parte.  Pois  vivenciam  acontecimentos

simultâneos na cena do parto, ao mesmo tempo em que a alta tecnologia presta seu papel num

42Coordenadora da Rede Nacional de Parteiras Tradicionais (RNPT), também fundadora da ONG C.A.I.S. do
Parto (Centro Ativo de Integração do Ser) e Parteira Griô Aprendiz pelo programa nacional de patrimônio
imaterial do Ministério da Cultura (Ação Griô Nacional).  
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centro  urbano,  em  algum  lugar  distante  no  sertão  ou  em  áreas  ribeirinhas,  uma  luz  de

candeeiro ou lamparina ilumina um parto. A tesoura é o elo presente em ambos os universos e

corta  para  emancipar  vidas;  a  parabólica  representa  a  importância  da  comunicação  e  da

tecnologia  moderna.  Ao  mesmo  tempo,  significa  a  incorporação  de  aspectos  da  cultura

tradicional como referência para humanizar relações no mundo contemporâneo, na certeza

que dentro do moderno mora o tradicional (DAR À LUZ, 1979).

Segundo Carvalho (2009), a criação desta rede foi uma estratégia de organização e

articulação política entre  parteiras  tradicionais,  pessoas  aliadas  e  o  sistema de saúde e  já

realizou 5 (cinco) encontros nacionais, 3 (três) encontros internacionais, ajudou a organizar 54

(cinquenta e quatro) associações de parteiras tradicionais nas regiões Norte, Nordeste e no

estado de Minas Gerais. Esta Rede se organiza ainda mais para pressionar parlamentares para

que  reconheçam  o  direito  que  as  parteiras  brasileiras  têm  à  profissionalização  de  suas

atividades.

A Rede  Nacional  de  Parteiras  Tradicionais  está  representada  em  importantes

espaços políticos, como por exemplo, na Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação

da Implementação do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, uma

iniciativa  do  Ministério  da  Saúde com uma gama de organizações  do setor  público  e  da

sociedade civil, lançada em março de 2004.

No que se refere a regulamentação da profissão de parteira tradicional, existe no

Brasil  um Projeto  de  Lei  sob  o  título  “Parteiras  Tradicionais  Mães  da  Pátria”  -  PL nº.

2354/2003 –  que regulamenta o exercício da profissão de parteira  vem sendo discutido em

audiências na Câmara dos Deputados Federais desde sua apresentação naquela casa de leis43.

No entanto, até hoje essas metas ainda encontram-se no plano teórico, pois essas garantias

ainda não foram efetivadas, embora a existência da lei que regulamenta esse exercício ainda

tramita  no  Congresso  Nacional  e  complementada  pela  PL 7531/2006 e  a  PL 2145/2007.

Importante ressaltar que esses Projetos de Lei é um marco Legal no Brasil que respalda a

implantação de políticas nacionais de inclusão no âmbito da saúde envolvendo o trabalho de

parteiras tradicionais.

Importante enfatizar que as proposições do Projeto Nacional de regulamentação

do “ofício de partejar”  buscam caracterizar  a  atividade das parteiras  tradicionais,  dizendo

quais serão as suas funções, quais requisitos devem possuir e quais atividades não competem

43 Audiência  Pública  realizada  pela  Comissão  de  Legislação  Participativa  no dia  31 de  maio  de  2006,  para
debater  o  Projeto  de  Lei  nº  2.354,  de  2003.  Parteiras  Tradicionais  Mães  da  Pátria.  Câmara  dos
Deputados/Comissão  de  Legislação  Participativa.  Centro  de  Documentação  e  Informação Coordenação  de
Publicações, Brasília, 2008, http://bd.camara.gov.br.
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ao seu ofício. Colocam a exigência de que elas devem residir no local em que forem exercer a

atividade e a necessidade da obtenção de certificado de conclusão de curso de formação para

parteiras tradicionais e, ainda que o exercício da atividade fique sob supervisão médica. Os

referidos  projetos  coincidem  no  fato  de  indicarem  que  a  questão  da  regulamentação

profissional perpasse pela ordem de saúde da mulher – principalmente concepção do parto e

visões a respeito do corpo feminino – apontando também para uma questão concreta, do ponto

de vista legal, que é a retirada da clandestinidade. Os autores dos projetos insistem que as

parteiras  são  figuras  importantes  na melhoria  da  assistência  ao parto,  na  medida  em que

desempenham uma tarefa que, em parte, é de responsabilidade do poder público e, portanto, a

necessidade do reconhecimento de seus direitos sociais.

A compreensão desses projetos é que eles estão pautados na melhoria do parto

domiciliar e na busca da redução da morbimortalidade materna e neonatal, o que denota que

pelas  argumentações  dos  autores,  eles  estão afinados com as estratégias do Ministério  da

Saúde no desenvolvimento das políticas de assistência a saúde da mulher em que envolvem as

parteiras tradicionais.

A luta pela regulamentação do ofício de partejar inicia através da organização do

coletivo de parteiras  que ao pressionarem os deputados amapaenses no cenário federal,  a

Deputada Federal Janete Capiberibe bancada do Amapá, apresenta a proposta do projeto PL

nº. 2354/2003 e também PL 2145/2007. Autoras como Tornquit (2004), Fleischer (2007) e

Ferreira (2010), comentam a PL nº. 2354/2003 em seus trabalhos acadêmicos.

O Projeto complementar Lei nº 2.145/2007, visa a regulamentar o exercício de um

dos seus praticantes: as chamadas “parteiras tradicionais”. A deputada entende que a proposta

de regulamentação do ofício das parteiras se justifica pelo fato de este ser “tão antigo quanto a

própria humanidade”. Por outro lado, em muitas regiões do País há carência de profissionais

de  saúde  para  realizarem  os  procedimentos  do  pré-natal  e  assistência  ao  parto.  Nesses

contextos, em que o acesso aos serviços de saúde é escasso, as parteiras tradicionais são quem

assistem as gestantes. Segundo o entendimento da deputada Janete Capibaribe, as parteiras

tradicionais  vêm contribuindo  para  a  redução  dos  índices  de  morbimortalidade  materno-

infantil44.

44 O PL baseia-se em estimativas que há um grande número de parteiras atuantes nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste,  onde há escassez de profissionais de saúde. Das 60 mil  parteiras atuando no Brasil, 45 mil
encontram-se no Norte e Nordeste, realizando, aproximadamente, 450 mil partos ao ano. Ainda apresenta os
seguintes índices de mortalidade materna no parto: nas cesarianas, sete mortes para cada 10 mil partos; nos
partos normais,  duas mortes por 10 mil  partos.  Para exercer tal  atividade,  a  parteira  receberá um salário-
mínimo vigente no País. Esses dados em que o PL se baseou, parecem defasados, pois são dados do Ministério
da Saúde de 1994.  
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Ferreira  (2010),  comenta  que,  mesmo  atuando  em  condições  precárias,  a

assistência ao parto prestada pelas parteiras é exposta pelo PL como “humanizada”, devido ao

fato de ela conhecer a realidade das famílias e a cultura local e, portanto, estar habilitada a

respeitar a intimidade das mulheres, permitindo a participação de familiares no momento do

parto.  Por  isso,  as  parteiras  estariam  mais  qualificadas  para  oferecer  uma  “assistência

totalmente humanizada ao parto, que respeite integralmente as características socioculturais

das pacientes”. Nesse contexto a parteira tradicional é pensada como uma profissional.

Regulamentar  a  atividade  de  parteira  tradicional  constitui  uma  forma  de

reconhecê-la  oficialmente  como aquelas  que  “aparam” as  vidas  nas  mãos”  e  cuidam das

parturientes e dos recém-nascidos ao assistir os partos. Portanto, esse PL tem como missão

“resgatar as parteiras tradicionais da clandestinidade que exercem a profissão e inseri-las no

SUS, como estratégia para oferecer um atendimento humanizado às gestantes mais carentes” e

como meio para a sua inclusão social.

O  PL  define  as  seguintes  atividades  para  compor  o  exercício  das  parteiras

tradicionais: 1) assistir a gestante durante o pré-natal; 2) assistir a gestante durante o “parto

natural” em: a) domicílios; b) casas de parto; c) maternidades públicas; 3) prestar cuidados à

parturiente, à puérpera e ao recém-nascido; 4) encaminhar a gestante para avaliação médica

quando for identificado parto de alto risco. Assim, prevê que as atividades das parteiras serão

desempenhadas no âmbito do SUS, mediante vínculo direto ou indireto que,  por sua vez,

fornecerá às parteiras os equipamentos, os instrumentos cirúrgicos e os materiais de consumo

necessários à adequada prestação dos serviços. Para exercer tal atividade, a parteira receberá

um  salário-mínimo.  Dessa  forma,  ele  pretende  contribuir  para  reconhecer  a  categoria

profissional das parteiras.

Essas  atividades,  no  entanto,  deverão  ser  supervisionadas  por  médicos  ou

enfermeiros da equipe de saúde da qual  a parteira  passará a  fazer  parte.  Entretanto,  para

exercer essa atividade, a parteira terá de participar de um curso de qualificação básica de

parteira  tradicional,  ministrado  pelo  Ministério  da  Saúde  ou  pela  Secretaria  Estadual  de

Saúde.

[…] apesar de reconhecermos que a atividade apresenta um importante componente
de  transmissão  de  conhecimentos  entre  as  integrantes  da  categoria,  a  proposta
procura ampliar a segurança da atividade, condicionando o seu exercício à conclusão
do curso de qualificação ministrado pelo MS ou por secretarias de saúde dos estados
federados. (BRASIL, 2008, p. 56).

Mas, na Câmara Federal dos Deputados, existem controvérsias sobre a proposta

de regulamentação das parteiras. Alguns deputados, a despeito de estarem a par da carência
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dos profissionais de saúde em muitas localidades do Brasil e da necessidade da atuação das

parteiras,  veem  essa  situação  como  não  ideal  e  provisória,  até  que  se  possam  ter  os

“profissionais  de  saúde  devidamente  qualificados  para  atender  a  todos  os  cidadãos”  de

maneira qualificada.

No Amapá, as parteiras após participarem do primeiro curso de capacitação pela

Rede  Nacional,  as  parteiras  tradicionais  do  Amapá  se  reuniram em seus  Municípios  e  a

articulação culmina com a composição da Rede Estadual “Mãe Luzia”, criada em 1996, no I

Encontro das Parteiras Tradicionais do Amapá (LACZYNSKI, 1999). As parteiras tradicionais

do Amapá estão associadas à Rede Nacional e Rede estadual de Parteiras. A Rede Estadual de

Parteiras  Tradicionais  do  Amapá  –  REPARTA  –  MÃE  LUZIA,  entidade  autônoma,

apartidária, sem fins lucrativos, podendo fazer parte dela todas as Associações de Parteiras

Tradicionais do Estado do Amapá, com duração indeterminada, com Sede e Fórum na cidade

de Macapá, no Estado do Amapá.

Figura 15 – Logomarca da REPARTA –
Mãe Luzia/AP

Fonte:  Associação  de  Parteiras  Tradicionais  do
Amapá (2012c).

A Rede Estadual de Parteiras Tradicionais do Amapá (REPARTA), tem como 

objetivo (ASSOCIAÇÃO DE PARTEIRAS TRADICIONAIS DO AMAPÁ, 2012):

a) Congregar as Associações de Parteiras de todo o Estado do Amapá;

b) Dar apoio às lutas e iniciativas das Associações de Parteiras Tradicionais do 

Amapá;

http://4.bp.blogspot.com/-qqqT91D1dE8/T4hvAFKDGsI/AAAAAAAAAG8/ciGftYOiKm8/s1600/GRAVIDA+1.jpg
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c) Promover a troca de experiência entre as Associações de Parteiras do Estado do

Amapá;

d) Estabelecer intercâmbio entre outras organizações da sociedade (Sindicatos, 

Associações Profissionais, Igrejas, Etc.);

e) Organizar e unificar a luta das parteiras tradicionais no Estado contra 

discriminação e marginalização na perspectiva de sua emancipação;

f) Lutar pelas reivindicações sociais das parteiras tradicionais em relação ao 

trabalho, violência, lazer, educação, cultura, saúde;

g) Lutar pelo fim de toda discriminação que pese sobre a parteira tradicional, bem

como, qualquer forma de preconceito;

h) Trabalhar no sentido de eleva o nível de consciência e participação política da 

parteira tradicional;

i) Lutar para que a parteira tradicional entenda, conheça, assimile e participe da 

defesa dos direitos, enquanto cidadã e trabalhadora;

j) Lutar pela democracia, soberania nacional, direitos sociais, por uma sociedade 

nova livre de toda a opressão e exploração da parteira tradicional;

k) Realizar convênios, parcerias e eventos com entidades governamentais e não 

governamentais.

Nesta  rede,  as  parteiras  se  reúnem  para  discutir  suas  posições  e  fazer

reivindicações  por  direitos  e  cidadania.  Também  entra  em  pauta  as  discussões  sobre  as

políticas de atendimento à saúde da mulher; acesso a educação e as oportunidades de trabalho

e  renda.  A rede  se  constitui  em  espaço  de  vivências  e  questionamentos  dos  cursos  e

treinamentos a elas oferecidos pelo Estado. 

4.4 Rompimento do silêncio de Parteiras e a Estratégia de Resistência e organização
social

A organização social e política de parteiras no Amapá significa um processo de

rompimento  do  silêncio  e  das  fronteiras  que  as  separavam  do  medo  de  viverem  na

clandestinidade e invisibilidade social. Essa clandestinidade que as levou a invisibilidade não

as tirou de cena das comunidades mais distantes onde não existem médicos, na verdade elas

ficaram  no  anonimato  nos  grandes  centros  urbanos  e  hoje  são  reconhecidas  pelo  poder

público.  O  movimento  de  parteiras  surge  da  necessidade  da  luta  pelo  reconhecimento  e

valorização do ofício, ele cresceu e a liberdade foi conquista pelo encontro de mulheres que
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vivenciam o parto domiciliar e como mecanismo de participação e organização, criaram nova

identidade de parteira tradicional e assim o movimento vem se fortalecendo.

Percebe-se que apesar da forte influência partidária nesse movimento, as parteiras

começam  a  ter  postura  frente  as  injunções  políticas  que  vem  influenciando  desde  o

surgimento das primeiras reuniões para criação das associações. Também o movimento recebe

apoio  da  Rede  Nacional  de  Parteiras.  Participam  de  encontros  nacional,  regional  e

internacional, momentos que segundo elas, de enriquecimento cultural, trocam experiências e

testemunhos de vivências com a intensidade do sentimento que traduz a vida. Elas se viram

saindo da “invisibilidade para o reconhecimento” do ofício como atesta  o  depoimento da

parteira:

Agora nós já tem associação é uma garantia que nossa madrinha Janete Capiberibe
conseguiu pra gente. Antes nós vivia na invisibilidade, ninguém ligava pra gente até
aparecer uma filha de Deus e nos chamou pra se organizar, hoje somo reconhecida
até prêmio nossa associação ganhou (Raio, Parteira Tradicional).

A parteira refere-se ao reconhecimento social, a institucionalização de parteiras e

as associações em elas podem se reunir. As associações, se constituem para as parteiras, não

só  como  espaço  de  discutir  e  reivindicar  seus  direitos,  mais  também  como  espaço  de

discussão sobre o saber-fazer e trocas de experiências. Quanto ao reconhecimento entendo

que é relativo, condicional e subalternizante.

O prêmio mencionado pela parteira, foi recebido pela presidente da Associação

Central  das Parteiras de Macapá.  O Prêmio Dr.  PINOTTI -  Hospital  Amigo da Mulher é

concedido anualmente a cinco entidades, cujos trabalhos ou ações merecerem destaque na

promoção de acesso e qualificação dos serviços de saúde da mulher. A referida associação é

bastante  atuante  e  incentiva  a  todas  as  parteiras  a  participarem  dos  encontros  e  a  se

cadastrarem  para  serem  beneficiadas  pelos  programas  governamentais.  Estas  parteiras

tradicionais são público-alvo dos cursos de capacitação. Entretanto, não se pode dizer que o

coletivo  de  parteiras  seja  heterogêneo  quanto  à  dimensão  de  classe,  ao  contrário,  se

identificam  como  mulheres  de  camadas  periféricas,  rural  e  ribeirinha  e  a  maioria  sem

escolaridade, porém com uma capacidade e vontade de vencer todas as barreiras e entraves do

ofício.

 

Figura 16 – Encontro Regional de Parteiras
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 Fonte: Pesquisa de Campo, Macapá/2014.

Percebe-se o entusiasmo das parteiras quando estão reunidas. A movimentação de

parteiras em todos os Municípios do Estado do Amapá, resultou na criação de associações de

parteiras com intuito de fomentar atenção do poder público sobre a viabilidade de seu ofício.

Assim, gradativamente essas mulheres assumem uma postura mais crítica diante da tutela do

Estado.  Para  elas  o  atendimento  domiciliar  desenvolvido  ao  longo  dos  tempos  em  suas

comunidades, não deve perder o caráter domiciliar.

Quadro 5 – Associação de Parteiras Tradicionais do Amapá

Nº ASSOCIAÇÕES/ MUNICÍPIOS/AP Nº de Parteiras

01 Associação do Laranjal do Jarí – ASARTALAJ          40

02 Associação do Mazagão        102

03 Associação do Oiapoque        111

04 Associação Mãe Luzia e Alegria e Paz -Macapá        247

05 Associação do Pacui         45

 06 Associação do Bailique (Arquipélago Distrital de

Macapá)

      126

Total          571
Fonte: Gerência de Valorização de Parteiras Tradicionais, SIMS/AP.

As primeiras organizações de parteiras do Estado do Amapá surgem a partir de

1998, em associações reúnem-se com finalidade de dialogarem sobre suas práticas e seus

conhecimentos. Existe uma identidade cultural e por isso elas compartilham suas experiências
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e processam relações sociais vividas,  duradouras e efetivas.  Também nessas associações é

fundante a discussão pela luta de seus direitos de cidadania. As associações são espaços de

percepção de legitimidade, no ponto de vista social, existe uma identidade de parteira que se

estabelece a partir de como seu ofício é construído na sua especificidade, dado pelo modo

como  encontram  meios  de  justificar  esse  ofício  e  a  forma  como  são  reconhecidas  pela

comunidade em que vivem. Atualmente existem associações nos municípios que contém um

número significativo de parteiras.

Fato importante é se a parteira não está registrada em associação não pode ser

incluída em programas e benefícios do governo. Com efeito, as parteiras construíram uma

inserção  importante  no  movimento  de  mulheres,  ainda  que  esse  processo  seja  tutelado  e

controlado  por  instituições  governamentais.  O  que  caracteriza  a  fragilidade  política  da

organização de parteiras é atribuído a influência do Estado (SILVA, 2005).

Importante ressaltar que essas parteiras compartilham de uma posição estrutural

com outros indivíduos da mesma classe social e, nesse sentido, ser parteira é um dado social e

cultural que se produz nos limites de seu campo de atuação envolvendo a comunidade e sua

relação com a natureza e a feminilidade. Essas associações também são espaços legitimadores

de resistência, que se ressignificam na luta pela falta de regulamentação da profissão e de

direitos constituídos teoricamente e ainda não efetivados na prática.
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5 “NÃO É PRA EXTINGUIR AS COISAS DA GENTE, É MAIS PRA ABRIR NOSSA

MENTE”: OS SABERES E A INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS MÉDICAS

5.1 As parteiras existem porque resistem culturalmente: os cuidados com a gestação,

parto e pós-parto 

Tomo a experiência coletiva de parteiras, na maioria autodidatas, com um saber

adquirido  de  maneira  espontânea  pela  oralidade  que  compõem  um  conjunto  de  saberes

tradicionais  de banhos,  massagens,  puxações,  garrafas,  etc.,  como forma de resistência  as

imposições nos ditames da dominação cultural. Tomo em especial as narrativas de dona Luz,

remanescente quilombola, dona Neblina e dona Floresta da Aldeia do Manga, sem deixar de

lado, relatos importantes de outras parteiras que contribuíram para enriquecer esse dialogo

sobre saberes. A seguir enumero e analiso os principais cuidados relatados pelas parteiras.

a) Os banhos, as massagens e puxações - a utilização das plantas e ervas medicinais

O saber das parteiras está relacionado aos cuidados com a mulher, especialmente a

grávida, o parir e o resguardo (pós-parto), para que esta tenha um corpo saudável, em sua

experiência feminina de dar à luz. Assim, a preocupação em acompanhar essas mulheres em

um momento nobre na vida delas é prioridade na atividade das parteiras tradicionais. Nesse

sentido,  os  banhos,  as  massagens  e  puxações  feitas com óleos  extraídos  diretamente  da

natureza,  contribuem segundo elas,  para  deixar  a  mulher  preparada  para  enfrentar  a  vida

cotidiana e a vida sexual. Acompanhar esse processo é ver o corpo da parturiente ganhar mais

expressão e saúde. O contato e aproximação entre parteira e parturiente se constituem em

gesto de solidariedade e amizade. O tocar, apalpar e sentir o corpo se contrapõe a assistência

hospitalar que ao intervir utiliza a mediação instrumental e proporciona maior distanciamento

social entre médico e parturiente (BARROSO, 2001). 

Esse tipo de cuidado é permeado de rituais como a utilização de plantas, ervas, e

folhas medicinais, colhidas na maioria das vezes nas hortas cultivas pelas próprias parteiras da

Amazônia, além das rezas. Essas misturas também envolve um ritual de prescrições, muitas

vezes não seguidos à risca pelas parturientes. Porém, não há dúvida da credibilidade no poder

desses remédios caseiros pela comunidade local. A parteira Estrela da comunidade de Ilha

Redonda (AP),  narra à tradição dos remédios caseiros e diz que hoje em dia,  embora,  as

mulheres utilizem os remédios caseiros, seguem mais a prescrição de remédios alopáticos

receitados pelos médicos, com algumas exceções. O quadro abaixo, mostra o conhecimento



170

das parteiras sobre uma infinidade de plantas e ervas medicinais para fabricação de chás,

utilizadas em vários momentos que vai da gravidez ao pós-parto.

Quadro 6 - Plantas e Ervas usadas nos chás para gravidez, parto e pós-parto

Raízes, Ervas e folhas Utilidade

Alecrim+ sálvia+alfazema Cólicas no pós-parto

Anador+periquitinho+raiz de alfavaca Cólica no pós-parto

Alfavaca grande+capim de galinha Dor torta (dor pós-parto)

Arruda+chicória+alho+cominho Para dificuldade de parir

Mamona+erva cidreira (purgante) Para limpar a barriga da mulher

Alfazema+alecrim+sálvia+mamona Para limpar a barriga da mulher

Folha de jiboia grande Para hemorragia

Sumo da folha de pimenta malagueta Para regular a menstruação

Sumo de algodão+paxiúba+cominho Para a mulher sem dilatação no parto

Folha do vindica e rinchão Para albumina 

Gengibre adoçado Para aumentar as dores e parir mais rápido

Folha  amarela  do  abacate+casca  do  coco
+capim santo+erva cidreira+folha da graviola

Para a grávida com sinal de aborto 

Fonte: parteiras tradicionais – pesquisa de campo.

A narrativa de Luz, parteira tradicional da Ilha Redonda, não sabe ler, mas possui

um grande saber sobre os chás, as garrafadas45, banhos e massagens. Através de sua narrativa

de cuidados com a gravidez, parto e pós-parto, mostra como segue esse ritual. 

Antes eu acompanhava a mulher desde a gestação até o resguardo. Depois do parto
dava o banho na criança, ai quando era no outro dia curava aquele  imbigo, eu me
lembro que raspava a quina e ensopava bem, botava a quina com andiroba e botava
no umbigo, as vez caía com seis dia, sete dia não chegava os oito dia pra cair né?
Quando completava os três dias eu dava aquela purga de mamona, que era pra fazer
a limpeza, então fazia a limpeza tanto na mulher como no bebê que mamava aquele
leite né, aí  antão eu matava uma galinha de quintal pra tomar aquele caldo e dava
aquele  caldo  pra  mulher.  Não  dava  peixe  como  tamuatá  e  jiju que  é  remoso46

entendeu? (Grifos  meus).  Ai  era assim eu tratava,  puxava,  pra  mulher  não ficar
barriguda [...], a mulher bem tratada nunca tem problema de corrimento, nunca tem
problema graças a Deus! Pode fazer os preventivo que dá normal, e assim eu não
fico sem remédio caseiro, ás vezes a criança chora com dor de barriga aí eu corro e

45 Garrafadas, são infusões de várias cascas de paus, raízes e ervas medicinais, misturadas com vinho ou cachaça,
que se guarda em garrafas. São tomadas em pequenas doses, logo após o seu preparo, ou então se deixa ou
então se deixa tais fusões apurar por alguns dias, sob o sol ou sereno para depois ser ingerida. È indicada para
curar anemia, infecções e outras moléstias que atacam as mulheres (PINTO, 2010, p. 263).  

46 Tamuatá e jiju, são peixes da água doce dos rios da Amazônia. Remoso, termo muito utilizado por indígenas e
ribeirinhas, significa um alimento que prejudica o sangue. Para as parteiras, os alimentos considerados remosos
e que forem ingeridos pela mulher  no pós-parto,  causam intoxicação e inflamação a ela.  Ver em  Barroso
(2001).
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faço um chá, a gente sempre teve essas plantas medicinais né? Antes a maioria das
mulheres não tinha como ir daqui pra Macapá, às vezes agente ia pra Macapá de pés,
não tinha como a parteira se virar, se virava só com remédio caseiro. Pra problema
de hemorragia da mulher: Aí fazia com chá, ou antão só o chá da maçã do boi, que
aquilo ia estancar, quando não o caroço do açaí, a gente não dá valor, mas também é
bom pra estancar hemorragia e aí ela fazia e assim eu fui aprendendo né? (Luz, Ilha
Redonda).

Prossegue  ainda  a  parteira  narrando  sobre  as  mudanças  e  permanências  no

cuidado no parto e pós-parto:

[...] depois da capacitação é que a gente foi ter aquela ideia de como melhorar os
partos, você anotar o dia, sabe! a hora que você foi fazer o parto, naquele tempo a
gente não tinha essa orientação né? Ao nascer colo a criança aqui em cima do colo
dela aqui em cima da barriga dela, corto o imbigo, com a tesoura, essa tesoura de
costura mesmo, a gente antes passava no fogo, nessa época não tinha álcool, a gente
fervia na agua quente entendeu? Hoje em dia as mulheres vem mais pra mim puxar,
pra mim acompanhar a gestação e fazer garrafada. Um dia aí tinha uma menina que
o filho tava atravessado aí ela ficou com medo, ela vinha aqui eu puxava ela, graças
a Deus o dia que ela  foi  pra maternidade teve o bebê,  ela  veio aqui  me dar  os
parabéns,  teve o parto normal,  porque a gente vem com jeitinho e realmente na
puxação da barriga  a gente  via  que ele  tava atravessado,  aí  eu  acompanho aqui
muitas  grávidas,  todas  elas  com  assim  problema  de  barriga  eu  faço,  ensino  o
remédio caseiro que eu sei né? Mas, eu sempre aconselho elas, vão pra Macapá, vão
fazer uma ultrassom entendeu, que é as vezes uma inflamação se gera muita coisa,
porque tem mulher que só quer vim com a parteira. A parteira faz o dever dela, mas
a gente não sabe o que tá por dentro, entendeu é isso que aconselho, vá fazer um
preventivo e aí você vai saber o que tem, uma ultrassom, tinha uma aí que tava com
problema aí a Natalia, todo filho ela perdia, todos os filhos ela perdia, agora ela teve
uma “o tia Vanda”, eu digo “minha filha vá pra maternidade, vá! Marque consulta
faça o preventivo, faça a ultrassom que você tem.” Até que enfim, ela  teve,  ela
pelejou e nasceu a menina, todos os filho ela perdia,  todos os filho. Aí remédio
caseiro fazendo garrafada a gente também, e é assim todas que chegam aqui eu faço!
tá gestante,  faz não tá gestante,  puxo desmintidura ,  rasgadura (grifos meus, os
termos referem-se a contusões), graças a Deus eu tenho sucesso. Nós aprendeu nos
cursos de capacitação que temo que orientar as parturiente a fazer o pré-natal no
hospital e assim eu faço (Luz, Ilha Redonda).

Nessas duas narrativas da parteira é possível perceber um saber híbrido com o uso

de práticas apreendidas tanto pela tradição quanto aquelas orientadas através dos cursos. De

um  lado,  está  a  tradição  apreendida  pela  oralidade  e  de  outro,  as  técnicas  modernas  e

instrumentalização médica, em que a parteira passa agora conviver com essas duas culturas. A

parteira, com seus saberes tradicionais, após os contatos com a instrumentalização médica em

treinamentos,  passa  a  orienta  as  grávidas  a  fazer  o  pré-natal  em  hospital.  Na

contemporaneidade, as parteiras vêm convivendo com uma cultura letrada, oficial que advêm

da dominação cultural,  a outra,  oposta a esta,  não letrada,  não oficial.  Vê-se que há uma

circularidade cultural em que a parteira e a parturiente que fazem parte desse universo da

cultura popular, mantêm um diálogo com a cultura médica hegemônica e dominante, filtrada

pela categoria de parteiras,  de acordo com seus próprios valores e condições de vida.  Ao
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analisar as falas dessas mulheres, percebi uma grande simplicidade nos gestos, atitude e no

modo como elas acompanha a gravidez, o parto e o pós-parto, utilizando as plantas e raízes

para produzir chás e garrafadas com intuito de ajudar outras mulheres.

Quanto a tradição da prática de puxação, Fleischer (2007) revela que o trabalho da

parteira vai muito além do ato obstétrico do parto:

Enfocar a prática de  puxação revela que ao longo da gravidez, durante o parto e
mesmo depois do parto a atuação da parteira, opera uma lenta e metódica construção
de significados, conferindo um sentido à experiência da  buchuda. É dessa forma,
numa  perspectiva  global/holístico  que  o  partejar  não  oficial  é  frequentemente
ignorado  por  enfoques  dominados  pela  biomedicina  que  tende  a  privilegiar,
sobretudo, um momento do processo, isto é o parto. (FLEISCHER, 2007, p. 99).

Corroboro com Fleischer (2007), quando narra sobre as puxações das parteiras de

Melgaço, diz que este conhecimento é ignorado pela biomedicina, pois o que interessa ao

médico  é  somente  o  momento  do  parto.  As  puxações com  azeite  de andiroba e  óleo  de

copaíba, são práticas que as parteiras rurais e remanescentes quilombolas usam em grávidas a

partir de cinco meses, para sentir o bebê, ver se está na posição correta. Segundo as parteiras a

puxação é fundamental para uma boa gestação e consequentemente um bom parto. Esta é uma

prática  muito  comum  entre  as  parteiras  do  Amapá,  é  um  procedimento  que  ocorre

aproximadamente oito dias consecutivos.

O  saber  da  parteira  sobre  os  óleos  extraídos  da  natureza,  sofrem influências

externas de um saber já estruturado e divulgado pela ordem dominante e institucionalizada.

Esses óleos são fabricados e comercializados em farmácias em toda a Amazônia.

Segundo as parteiras a frequência com que é utilizado a puxação, promove o bem

estar  da  mulher  e  da  criança,  ocasionando  um bom parto.  As  autoras  Carneiro  e  Vilela,

destacam essa prática, sendo:

Uma  prática  assiduamente  empregada  durante  a  assistência  à  gestante  e  à
parturiente. É um procedimento em torno do qual se estabelece toda a relação entre a
mulher e  a  parteira.  Baseada  no toque manual,  usada  desde o diagnóstico até  o
desfecho do parto,  ela  é  mais  que uma técnica:  é  um ritual  carregado de  poder
espiritual. (CARNEIRO; VILELA, 2002, p. 82).

A posição das autoras, supramencionadas, revela o encanto e a importância da

puxação. Essa prática materializa a interação da parteira com a mulher e a criança que vai

nascer. Ela indica os processos de humanização que revertem o partejar, seu abandono implica

aproximar esse ofício das formas de atenção ao parto, empreendidas pela medicina moderna.

As massagens, banhos e utilização de medicações à base de ervas compõe um

arsenal no período colonial, descrito por Del Priori, como um “saber informal, transmitido de
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mãe  para  filha,  era  necessário  para  assegurar  a  sobrevivência  dos  costumes  e  tradições

femininas” (DEL PRIORE, 1995, p. 81). Em minha convivência no campo, percebi que esses

saberes, ainda hoje são preservados pelas parteiras tradicionais que dizem “são heranças de

nossos antepassados”. 

Segundo a parteira Estrela, no hospital os médicos não deixam “puxar a mulher”,

porque “faz mal” dizem eles. E assim ela se expressa: “Mas é lá que sem necessidade, eles

cortam a mulher pro bebê sair. Nós não corta, a gente deixa ele vim ao mundo sem prejudicar

a mãe, a gente apara a criança, por isso chamam a gente de aparadeira”.

Neste  relato,  o  corte  a  que  a  parteira  se  refere  é  a  episiotomia  praticada  em

hospital. Para confrontar o que diz a parteira, busquei na entrevista com um médico, saber se

essa prática é comum na maternidade, ele assim relatou:

Eu  particularmente  faço  em  alguns  casos  que  realmente  precisa  né!  porque  a
episiotomia que é como a gente chama o corte no canal vaginal, ela aumenta o canal
de  parto,  então  isso  facilita  o  desprendimento  da  criança,  as  vezes  a  criança  já
passou por todo o trajeto do canal de parto e a bacia é parte mais difícil, às vezes ela
vai sofrer no desprendimento, uma criança que muitas vezes já tá praticamente na
mão, então é valido fazer a episiotomia e não submeter essa criança a um sofrimento
desnecessário (J.A., médico obstetra).

As  puxações  feitas  pelas  parteiras  têm sido  alvo  de  crítica  e  interdição  pelos

profissionais  da  saúde.  Essa  prática  condenada  pelos  médicos  é  supostamente  causa  do

deslocamento da placenta que pode provocar o aborto ou nascimento prematuro da criança.

No entanto, apesar de algumas parteiras absorverem esse conhecimento e gradativamente vão

abandonando essa prática, outras parteiras mais antigas contestam dizem, “já fiz centenas de

partos e isso que os médicos dizem nunca aconteceu”.

Entre  as  recomendações  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  está a

modificação de rotinas hospitalares consideradas como desnecessárias, geradoras de risco e

excessivamente intervencionistas no que se refere ao parto, como episiotomia (corte realizado

no períneo da mulher, para facilitar a saída do bebê), amniotomia (ruptura provocada da bolsa

que contém líquido amniótico), enema (lavagem intestinal) e tricotomia (raspagem dos pelos

pubianos),  e,  particularmente,  partos  cirúrgicos  ou  cesáreas.  A proposta  da  OMS  não  é

eliminar tais intervenções, mas reduzi-las apenas às situações de necessidade comprovada,

uma vez que se entende que o modelo de atenção ao parto e ao nascimento hospitalar podem

estar abusando de práticas prejudiciais à saúde da mulher e do bebê, a curto, médio e longo

prazos (TORNQUIST, 2002). 
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b) Experiência com o parir, modo de cuidar no resguardo (pós-parto) e a influência dos

cursos de capacitação

Sobre esses cuidados, encontrei a partir da produção das narrativas de Parteiras da

Aldeia do Manga, experiências cotidianas dos partos, do resguardo e os modos como tratar

mãe e  bebê.  Relatam as  parteiras  que antes  de surgirem cursos  para parteira  nas  aldeias,

costumeiramente as índias ao sentirem dor, corriam pra o mato, faziam uma “moitinha” se

acocoravam para ter  seus bebes,  sem nenhuma interferência  de outras pessoas.  Apesar da

preocupação,  contam  às  parteiras  que  respeitavam  essa  “lei  da  natureza”.  Quando  elas

retornavam do mato, as mães e outras índias limpavam a parida e o bebê e passavam a cuidar

do resguardo para não pegar doenças,  e assim as índias foram adquirindo habilidade para

partejar.  Tradicionalmente o parto é de cócoras, embora hoje também elas costumam usar

redes ou cama de palha para o parto e com a ajuda de uma ou mais mulheres que assistem.

Nos relatos sobre o parto também observei que a aproximação da aldeia do Manga com a

cidade, as índias adquiriram novos hábitos de partejar assim como os cursos de capacitação

tem contribuído para modificar o estilo tradicional indígena. 

Conta  Neblina,  que  no conhecimento  das  índias  elas  sabem quando a  criança

estava mal posicionada, as mulheres mais experientes sabiam colocá-la na posição adequada.

As indígenas cortavam o umbigo do bebê com tala feita de árvore “taboca” afiada com faca,

porém, esse corte do cordão e o tratamento do umbigo eram objetos de cuidados. Hoje, com o

processo da higienização dos cursos de capacitação, a assepsia é usar álcool antes de cortar o

umbigo. Depois de cortado, o umbigo era amarrado com um cordão de algodão e tratado com

óleos vegetais (azeite de andiroba, copaíba e outros), pó de cascas vegetais ou sarro de tabaco.

Nos dias posteriores ao parto, a parteira visitava a parturiente e o nenê para prestar alguma

assistência. Os cuidados com o umbigo continuam sendo realizados de forma tradicional, isso

é,  quando não tem material  do  kit parteira.  Mesmo aquelas  das  mulheres  que parem nos

hospitais na medida em que voltam para sua aldeia, são cuidadas por suas mães e as avós que

são parteiras e tomam conta do recém-nascido. Os costumes indígenas estão muito presente,

mesmo  recebendo  capacitação.  Diante  dos  relatos  das  indígenas,  mesmo  preservando  a

tradição, é possível perceber a influência das práticas da medicina ocidental no universo da

mulher indígena. 

Eu ouvi muita coisa nos cursos, os brancos falavam do conhecimento branco e do
conhecimento tradicional, aqui nós já tinha conhecimento da cultura do branco, mais
muitas parteira não tinham escutado o trabalho dos brancos sobre o modo fazer um
parto. Antes, às vezes, a parteira quando pegava neném não lavava nem as mãos. De
primeiro a gente não tinha tesoura. Não tinha nada, só as mão pra ajudar, né? dante
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quando  a  mulher  ganhava  neném  cortava  com  a  tala  de  taboca  que  não  era
esterilizada: cortava e guardava. Aí, quando nascia outro menino, com a mesma tala
cortava de novo. Mas depois dos cursos que nós parteira tivemo, do conhecimento
pra ter higiene eu percebi que melhorou bastante (Neblina, Aldeia do Manga).

As  práticas  referentes  ao  processo  de  gravidez,  parto  e  pós-parto  entre  as

indígenas aqui estudadas, estão estreitamente ligadas ao sistema médico indígena, no entanto,

muito conhecimentos dos brancos já foram apreendidos por eles. É comum que as mulheres

que fazem partos sejam, também, rezadoras ou ervateiras e utilizem esses conhecimentos para

prevenir ou tratar afecções próprias das grávidas e parturientes.

Em  geral,  as  mulheres  afirmam  não  ser  necessário  nenhum  cuidado  especial

durante a gravidez. Atualmente, muitas delas, principalmente as mais novas, apenas realizam

o pré-natal e tomam os remédios prescritos pelo médico, como o sulfato ferroso. Contudo,

devem cuidar para não ter emoções fortes durante a gravidez, como “susto” ou “raiva”.

Em contraste com o período de gravidez, durante o pós-parto as mães devem fazer

o  resguardo  para  preservar  sua  saúde  e  a  do  recém-nascido.  Entre  os  cuidados  a  serem

observados, os principais são: o repouso absoluto de três a cinco dias depois do parto; os

cuidados com o asseio; as regras alimentares; evitar a exposição ao sol, ao vento e ao sereno;

e não pegar peso.

Durante os primeiros dias após o parto, a parturiente deve ficar acamada e só se

levantar para fazer o asseio corporal. Nos primeiros quinze dias após o parto, ela pode tomar

banho  de  assento,  lavando-se  unicamente  da  cintura  para  baixo.  Deve  evitar,  sobretudo,

molhar a cabeça para que “o sangue não suba” provocando dores de cabeça. Durante um mês

ela não deverá realizar esforços físicos.

Se comparado com as mulheres dão à luz no hospital, as enfermeiras insistem para

que elas lavem o corpo por inteiro. Esta recomendação é contrária à prática do resguardo

indígena. O banho de assento feito com plantas medicinais, não é apenas usado no pós-parto,

mas para tratar outras afecções genitais.

c) Regras alimentares no resguardo

Uma  semelhança  entre  as  parteiras  indígenas  e  rurais  nos  cuidados  com  a

parturização, encontrei,  além do banho de assento,  que as parturientes devem cumprir um

regime  alimentar,  eliminando  de  sua  dieta  alimentos  considerados  “carregados”  (porco,

peixes, carneiro, feijão-de-corda e vários tipos de fruta) e comer pirão, carne de galinha, de

boi  sem muita  condimentação.  Os  alimentos  são  gradualmente  reincorporados  à  dieta,  e

alguns deles,  como o peixe,  apenas poderão ser ingeridos passados seis meses.  De forma
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geral, as parteiras mais idosas são unânimes em afirmar que a não observância do resguardo

torna as mulheres doentes. Isso me faz compreender que o parto não pode ser visto somente a

partir  do  cuidado  da  saúde,  porque  não  implica  em  uma  doença  que  requer  cuidados

propriamente médicos ou de emergência. É então, um evento fisiológico cuja assistência é em

grande medida um evento social. 

Outra  parteira,  dona  Floresta,  fala  de  suas  experiências  tradicionais  como

proibições e recomendações que garantem uma boa gestação, parto e pós-parto. 

Nos índias na nossa aldeia não tem o pré-natal, porque nós mesmo fazia nosso parto
e sabia cuidar  na nossa gravidez. As nossas mães procuravam saber se nós tava
grávida e com quantos meses. Aí quando tava com dois meses a gente começa a
cuidar com remédio do mato. Então, é essa a nossa prevenção e os nossos cuidados
com a mulher de hoje. [...] Nós conhece quando a criança tá atravessada, então, se a
mãe não ajeitou e a criança tá de atravessado, tá de mal jeito, nós mesmo temos
como prevenir, cuidar, ajeitar o bebê pra ele nascer normal, né? Então essa que é a
nossa orientação pras grávidas da nossa aldeia (Floresta, Aldeia do Manga-AP).

Floresta, recomenda as grávidas durante a gravidez, a se absterem de uma série de

alimentos – caças, peixes e frutas – que pode trazer sofrimento para a mulher que está parindo

e dificuldade de nascimento da criança. Um destas proibições, é porque se a grávida comer

jabuti a criança ficará pregada no seu útero, da mesma forma que a carne do jabuti é presa ao

casco. 

 Na entrevista com uma enfermeira obstetra, ela relata certa estranheza com tais

recomendações: 

Para nós da área da saúde, tudo isso nos causa estranheza, pois nossas práticas não
tem mitos nem crendices. Acreditamos na ciência e nos diagnósticos médicos para
cada problema e cada caso, em particular. Nossos saberes são pautados em muito
estudo e não em experiências aprendidas ou herdadas, mas, respeito essas mulheres
que cuidam de outras mulheres (S.T. C., Enfermeira, Macapá-AP).

Pensamentos como o dessa enfermeira demonstram que, tanto o saber quanto a

prática das parteiras tradicionais, sofrem um enquadramento reducionista pela ciência médica,

ficando  evidente  o  discurso  da  monocultura  racional  do  saber,  pois  não  aceitam  e  nem

reconhecem a eficácia destes saberes, por isso se contrapões a essa tradição. Daí entender

porque  os  saberes  de  parteiras  residem nas  diretrizes  da  Organização  Mundial  da  Saúde

(OMS) como “alternativos” e a sua sobrevivência em locais onde os médicos não estão. É por

meio de cursos de capacitação as parteiras passando por um processo de hibridização (saber

tradicional e saber científico da biomedicina) que se misturam gerando um estilo moderno de

partejar. Embora, o Projeto  Resgate e Valorização de Parteiras Tradicionais, preconize que

não é intenção que a articulação entre saberes, modifique a forma tradicional de partejar, isso
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parece inevitável,  pois pelos relatos e a observação em alguns cursos que participei,  essa

mudança já pode ser notada.

A convivência no trabalho de campo, me fez perceber que na cultura indígena, o

saber da parteira é mais preservado, quando a mulher não cumpre as regras mencionadas, ela

adoece do chamado  resguardo-quebrado, cujo sintoma principal é uma forte dor de cabeça

acompanhada  de  febres  e  delírios.  Se  não  for  tratado,  a  mulher  pode  enlouquecer.  Para

resolver esse tipo de problema deve ser usado as garrafadas, as rezas ou os emplastros de

folhas colocados na cabeça, sendo impossível sua cura com remédios alopáticos.

Entre as regras alimentares, encontrei:

 A reclusão, é sempre acompanhada por proibições alimentares, com algumas

diferenças  de  uma  situação  para  outra.  Em todas  elas  (parto,  iniciação  de

mulheres), a água fria está excluída, tanto para banho como para beber.
 A reima: Mulher com bebê novo não comem caititu, nem macaco e a maior

parte das carnes. O marido faz dieta semelhante, mas por menos tempo.
 A proibição: mulher grávida não pode comer amendoim, considerado abortivo,

nem porco do mato. É aconselhável comer castanha e bastante milho.

Outro ponto em comum entre as parteiras rurais, remanescentes quilombolas são

os remédios caseiros (ervas e plantas medicinais), um aspecto importante para entender a

prática das parteiras indígenas é a classificação das doenças, que determina a utilização de

uma técnica de cura ou outra. De forma geral, as diversas técnicas não concorrem entre si,

cada uma delas é apropriada para curar um tipo específico de doença, embora, várias possam

ser  usadas  durante o percurso  terapêutico até  se  determinar  o diagnóstico e  o tratamento

correto. 

Segundo Neblina, o quebranto é uma doença que afeta, geralmente, as crianças e

pode ser provocado pelo olhar involuntário de outra pessoa ou, no caso do “quebrante de

mato”,  ser  causado  intencionalmente  por  seres  invisíveis  que  moram  na  mata  e  que  se

“encostam” na criança. Apesar dos sintomas serem parecidos, o primeiro é cura pela parteira

rezadora, enquanto o segundo, apenas pode ser sarado pela curadora. Outras doenças como

vento caído também afetam somente as crianças. O  fogo selvagem que se caracteriza pela

aparição de muitos caroços duros na pele. O sol e sereno que causa fortes dores de cabeça

ocasionadas pela exposição ao sol e ao “sereno”. O peito aberto ou corpo-aberto que ocorre

quando a pessoa passa muitas vezes embaixo de arames ou de redes. A espinhela caída que

afeta pessoas que trabalham na roça. O mau-olhado ou olho gordo, causados pela inveja e que

apenas podem ser curadas por meio da reza.
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Segundo as parteiras, um aspecto que todos esses problemas têm em comum é que

não podem ser curadas com remédios da farmácia. Caso estes sejam usados as doenças se

agravam, chegando a provocar a morte da mãe ou do bebê. Dado que os índios conhecem os

sintomas  dessas  doenças,  costumam recorrer,  em primeiro  lugar,  a  rezadeira.  Existem na

aldeia as rezadoras e curadoras e só elas sabem diferenciar quais são as doenças que devem

ser tratadas com recursos da medicina tradicional e quais com remédio da farmácia. Segundo

os relatos, não se pode cometer o erro de não saber distingui-las pode provocar o agravamento

ou a morte e indica que quem assumiu o tratamento não era uma “verdadeira” curadora ou

rezadora.

d)  O  poder  das  plantas,  cascas  de  pau  e  ervas  medicinais  e  o  confronto  com  a

farmacologia de produtos naturais

Semelhante a esse processo de uso das plantas para cuidar da mãe e bebê,  as

parteiras  rurais  e  remanescentes  quilombolas,  também  possuem  um  vasto  saber  sobre

remédios a base de ervas, folhas, casca de vegetais, e folhas, que serve tanto para remédios

para  a  mulher  quanto  para  a  criança.  Afirmam elas  que  preferem os  caseiros  que  os  da

farmácia, “os feito em casa, sabemos o que contém, os da farmácia não, o que fazemos em

casa é natural, é bem melhor”. Os relatos das parteiras demonstram o seu saber sobre essas

plantas e ervas:

Nós cuidamo da mulher, da criança e até das pessoas da comunidade com remédios
caseiros, tudo natural. As mulheres e crianças da minha comunidade são todas sadias
e fortes. Nossa medicação é a base de plantas e casca de pau, como o barbatimão, a
verônica e outros que não prejudicam, enquanto os da farmácia cura uma coisa e
prejudica outra (Riacho, Macapá). 

Olha, uma mulher que às vezes elas tão com problema de inflamação, a gente faz
garrafada, é bom pra inflamação o mastruz, como é o amor-crescido, a babosa – não
todo dia, a babosa, aquela a casca da sucuba seca, é bom pra inflamação, a gente faz
aquela com o ovo do pato com vinho, entendeu? Aí põe aquela noz-moscada pra
tomar aquilo que é pra fortalecer a dona da gente que a gente chama mãe do corpo
né? (Nuvem, Ilha Redonda).

Quadro 7 – Preparo de garrafadas para a mulher no pós-parto

Misturas Utilidade

Alecrim+alfazema+sene+sálvia+verônica+
espada  de  jabuti+quina+mel  de  abelha+

Para  a  mulher  que  pariu.  Tomar  durante  oito
dias
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cachaça sem álcool

Noz-moscada+caxiri+alfazema+casca  da
verônica+barbatimão+erva doce

Para  a  mulher  não  ficar  doente  da  barriga.
Tomar durante oito dias

Folha  da  verônica+barbatimão+patchuli+
casca de anali+juta

Para  a  mulher  de  resguardo  não  ficar  com
problema de barriga

Mastruz +amor-crescido+ babosa+ casca da
sucuba seca

Para inflamação

Fonte: Parteiras Tradicionais – Pesquisa de campo.

Sobre o relato da dona Riacho e dona Nuvem, busquei em Cunha (2011),  um

embate sobre produtos naturais. A autora diz que apesar das diferenças entre o saber científico

e  saber  tradicional,  é  possível  serem comparados,  uma  vez  que  são  formas  de  procurar

entender e agir sobre o mundo, além de repousarem sobre as mesmas operações lógicas. E em

consonância  com  a  biodiversidade,  ela  ressalta  as  contribuições  efetivas  que  o  saber

tradicional pode dar (e efetivamente já deu) ao saber científico47. A autora, menciona os juízos

arrogantes de farmacólogos brasileiros, que partem de substâncias existentes na natureza para

industrializar  produtos  naturais.  Argumentam eles,  que  os  conhecimentos  tradicionais  em

nada contribuem para o “progresso da ciência” porque a atividade que eles apontam, os seus

usos tradicionais, não coincide necessariamente com a atividade que a ciência descobre. Há

muitos contraexemplos dessa assertiva diz a autora e menciona alguns, embora não pareça ser

uma questão central.  Segundo a autora,  artigos segundo científicos  recentes  sobre plantas

amazônicas e do cerrado, por exemplo, mostram que o sangue de drago (Croton lechleri),

usado  por  índios  amazônicos  no  Peru  como  cicatrizante,  contém um  alcalóide, taspina,

precisamente  com  esse  efeito;  o  barbatimão48 realmente  contém  moléculas  com  efeitos

cicatrizantes,  etc.  Portanto,  dizem  esses  farmacólogos  refratários  aos  conhecimentos

tradicionais,  mesmo  que  os  conhecimentos  tradicionais  tenham mostrado  a  existência  de

princípios  ativos,  eles  raramente  são  úteis  para  os  mesmos  fins  para  que  foram

tradicionalmente usados. A atividade tradicional não é a que acaba sendo a “verdadeira” ou a

mais importante (CUNHA, 2009).

47Este  texto  corresponde  a  uma  conferência  Relações  e  dissensões  entre  saberes  tradicionais  e  saber
científico,  realizada  por  Manuela  Cunha  na  Reunião  da  SBPC,  realizada  em  Belém-PA em  12.07.2007.
Publicada  primeiro  na  REVISTA USP,  São  Paulo,  n.75,  p.  76-84,  setembro/novembro  2007.  A segunda
publicação. (CUNHA, 2009, p. 301-310).   

48 O barbatimão (Stryphnodendron pulcherrimum) é uma árvore do grupo das leguminosas, nativa da floresta
Amazônica; é medicinal e a infusão de sua casca é usada pelas parteiras, como desinflamatória, serve para a
cura de anemia e lavagem uterina. É usado também como poderoso aliado na prevenção e cura do câncer,
principalmente de útero. (PINTO, 2010, p. 264).
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Nesse  confronto  entre  o  saber  tradicional  das  parteiras  e  a  farmacologia  de

produtos naturais, constatei o quanto as parteiras acreditam no poder da natureza e contam

que para cada mistura, seja ela, para chá ou garrafada, tem uma dosagem certa para cada

problema. Por exemplo a casca do barbatimão associado a folha da verônica49, estão entre as

misturas das garrafadas que preparam é que serve para a mulher de resguardo “não ficar com

problema de barriga”. É nesse embate que reservei um espaço as parteiras no qual produzem

um dialogo  com a  natureza  e  dela  retiram os  benefícios  que  cuidam das  mulheres,  das

crianças  e  até  da  comunidade.  As  parteiras  apresentam  certa  resistência  a  farmacologia

industrializada, sobretudo, quando são confrontadas em seus saberes. Isso se explica o sentido

da  existência  das  práticas  da  cura,  utilizando  uma  infinidade  de  ervas,  raízes  e  plantas,

marcando  o  conteúdo  específico  do  princípio  e  do  fundamento  do  seu  saber  empírico

adquirido através dos tempos.

As  parteiras  tradicionais,  são  herdeiras  de  um  rico  legado  cultural  de  seus

antepassados, seja nas puxações, chás, garrafadas, feitos de uma diversidade de espécies de

raízes, folhas, cascas, como fonte de recursos extraídos da natureza, especificamente em áreas

rurais e ribeirinhas da região da Amazônica Oriental – Amapá, isso confere a elas o poder de

cuidar  da  mulher  e  da  criança,  além de  ser  um meio  eficaz  de  cura  para  todos(as)  que

acreditam no poder desses vegetais.

Entre as parteiras existem algumas que são ervateiras, dona Neblina é uma delas,

cuja prática se baseia na manipulação de plantas medicinais e raízes, conhecedora de uma

infinidade de ervas para vários tipos de doenças. É comum muitas índias, em particular as

mais idosas, conheçam determinados remédios preparados à base de plantas. O conhecimento

relativo à preparação de remédios é ensinado e transmitido principalmente dentro do grupo

familiar.  Existe  uma  grande  variedade  de  formas  de  preparo  dos  remédios  de  plantas

medicinais: chá, garrafada, lambedor, defumador, banhos. Cada um desses remédios possui

um uso particular.

A relativa  permanência  do  uso  medicinal  tradicional  de  ervas  e  plantas  da

Amazônia,  nesse  universo  das  mulheres,  pode  ser  explicado  em parte,  pela  crença,  pelo

ceticismo a remédios  farmacêuticos  ou pelos limitados recursos  financeiros,  visto  que,  os

remédios caseiros têm um custo simbólico e são mais acessíveis a elas.

49 O cipó verônica (Dalbergia subcymosa) pertence ao grupo das dalbergícas; chega a medir de 10 a 30 cm de
diâmetro, de cor verde escura avermelhada. Suas hastes são rasteiras e ramosas. É planta medicinal, sendo
usada no tratamento das afecções pulmonares, bronquites, cura ictericia, calculo da bexiga, dos rins, lavagem
uterina e utilizada em formas de banhos tônicos (PINTO, 2010). 
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e) As rezas, orações e benzeduras

Ainda nesse contexto de cuidados,  encontrei  nas  narrativas  tanto das  parteiras

rurais, quanto indígenas, uma forma de cuidar que vai além das plantas e ervas. São as rezas

ou orações, por meio de um poder sobrenatural, elas invocam a proteção dos santos na hora

do parto.  O poder  da reza deriva da fé  em Deus.  As rezas são usadas  apenas  para curar

determinado  tipo  de  doenças,  como quebrante  ou  mau-olhado.  Embora  o  poder  de  curar

derive da fé em Deus, as rezas são aprendidas por meio da observação ou dos ensinamentos

de parentes próximos. “As parteiras rezam implorando proteção aos santos, Deus e Nossa

Senhora e cantam para a mulher canções de estímulo e de conforto.” (DEL PRIORE, 1995, p.

81). 

As  25  (vinte  e  cinco)  parteiras  interlocutoras,  deste  estudo,  se  denominaram

mulheres religiosas católicas ou protestantes. As católicas são devotas de muitos santos ou

miraculosas imagens para acalentar o trabalho de parto. Como produto da tradição, as orações

e devoções são recursos fortalecidos com rituais e símbolos, relacionados à concepção que

auxiliam no bom parto para garantir as vidas e mãe e filhos. As rezas são feitas antes e depois

do parto. Antes pedindo proteção aos santos para que ocorra tudo bem, depois do parto para

agradecer a benção recebida (BARROSO, 2001, p. 52). Já as protestantes dizem fazer orações

diretamente a Deus, para proteger tanto a elas, quanto a criança e a mãe na hora do parto.

Segundo essas protestantes, “Deus não tem intermediário”. 

Entre  os  Santos  mais  citados  nas  rezas  das  parteiras  católicas  estão:  Nossa

Senhora do Bom Parto; São Raimundo (protetor das parteiras); Santa Margarida50 (padroeira

das  grávidas  e  parto  em perigo);  Nossa Senhora de Nazaré (acompanha a  criança dando

espaço para ela nascer). São Santos e Santas milagrosos, adorados e invocados presente na

hora do parto e impregnados ni imaginário popular.

As parteiras católicas, carregam em seu material de partejar a imagem de Santa

Margarida e na hora de algum perigo no parto elas rezam: “minha Santa Margarida não podre

nem parida, tirai essa carne podre de dentro da minha barriga”. Essa oração só é usada quando

a grávida está em perigo de parto. O ritual é o seguinte: primeiro a parteira pede a parturiente

soprar nas mãos ou sopra numa garrafa, se não conseguir expulsar a placenta, então a parteira

50 A oração de Santa Margarida é praticada por todas as parteiras católicas do Amapá, surgiu no século XV no
Ocidente, em torno dela existe uma lenda. Conta a lenda que uma linda jovem aos 15 anos foi raptada pelo seu
admirador, por não aceitá-lo, foi espancada e presa. Ela teve uma visão que fora engolida pelo diabo em forma
de um dragão e graças a uma cruz que segurava, saiu triunfante por uma brecha aberta no dorso do dragão,
numa imagem de parto rápido. Foi jogado água fervente nela, mas ela resistiu, então, mandaram decapitá-la e
antes de morrer rezou pelas mulheres grávidas, declarando: “que toda mulher grávida que tenha feito o sinal da
cruz e lido o livro de sua vida ou que tenha colocado sobre o seu corpo possa parir sem perigo”. Ver Lacerda  e
Moraes (1999). 
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coloca a mão em cima da barriga da parturiente e pede que ela mesma reze três vezes para

essa Santa fazer “desocupar” expelir a placenta (BARROSO, 2001, p. 52-53).

A oração de Santa  Margarida é  antiga e  bastante  difundida principalmente no

Norte do Brasil, sua existência vem do período colonial51. Ela é reverenciada e simbolizada

em cenas de parto difícil e sofrimento. Embora as crenças variem de região para região, a fé

nessa Santa continua viva por séculos na sociedade, especialmente na mente das parteiras

tradicionais.

Menciono alguns relatos de parteiras sobre as bençãos recebidas quando esses

Santos(as) são invocados:

Primeiro rezo pra São Raimundo me proteger, depois invoco Nossa Senhora do Bom
Parto pra mulher tranquilizar a mulher, em seguida chamo pela  Santa Margarida
proteger a mulher dos perigos e por fim, rezo para  Nossa Senhora de Nazaré pra
ocorrer  tudo  bem com o  nenê.  Assim,  estamo todos  protegido  e  por  isso  tenho
sucesso em todos os partos que já fiz (Respingo, Macapá-AP).

Acrescenta outra parteira

Eu me apego principalmente com São Raimundo porque ele me protegendo, fico
mais forte para ajudar a mulher e a criança. Também me apego com Nossa Senhora
de Nazaré para proteger a criança para nascer sem nenhum problema. Só rezo pra
santa margarida se a mulher tive em perigo. As vezes rezo mais de duas vezes ai,
vejo que a placenta está saindo da barriga da mãe, é um trabalho muito bonito e por
meio da oração a gente realiza um trabalho igual à do médico. Só que nós usa nossa
fé também (Ribeirinha, Macapá-AP).

Dona Respinga e  dona Ribeirinha,  são duas  parteiras  católicas  que partejaram

durante muito tempo na zona rural. Atualmente residem em área periférica de Macapá, mais

conservam a tradição das rezas.  Segundo seus relatos,  unem a fé e a ajuda dos remédios

caseiros, elas invocam Deus e os Santos milagrosos, mais não invocam os “Encantados” pois

se denominam “parteiras rezadoras”.

Já as parteiras indígenas, devido o processo de aculturação, também passaram a

invocar  esses Santos(as) milagrosos da fé  católica.  No entanto,  relatam sobre as parteiras

curadoras que apresentam características diferentes das rezadoras. Elas  relacionam algumas

características  de  parteiras  curadoras.  Para  dona  Neblina  e  dona  Estrela,  as  curadoras,

recebem seu poder e conhecimentos de Deus, em primeiro lugar, mais especificamente dos

“Encantados” aos quais eles estão diretamente ligados. Afirmaram também que as curadoras

recebem seu dom, conforme são denominadas suas capacidades especiais, da natureza. Elas

curam por meio de cânticos chamados toantes e também usam remédios preparados à base de

51 A redescoberta de antigas analogias da cultura feminina em torno do parto incentivou a Igreja a usar a devoção
também como um instrumento de normatização das mulheres. Santa Margarida é um exemplo típico  (DEL
PRIORE, 1995).
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plantas  medicinais,  como  as  garrafadas,  banhos  e  outros,  conforme  lhe  é  indicado  pelos

Encantados que ele evoca. Diferentemente da cura realizada pela rezadora, o ritual terapêutico

executado pela curadora exige o cumprimento de cuidados prévios e posteriores ao mesmo

tempo, tanto por parte da curadora, quanto por parte da família da parturiente. Estes cuidados

envolvem principalmente um determinado regime alimentar, como não comer determinados

alimentos que podem ocasionar doenças.

Percebi que as parteiras, curadoras e benzedeiras, guardam certos segredos, na

condição de agentes do plano sobrenatural, não revelam tudo em suas rezas e orações. Para

Pinto (2010), ao sintonizarem diálogos com o mundo sobrenatural, tornam-se o principal elo

condutor tanto das manobras dos partos como das sessões de benzeções e cura. Pelo poder da

evocação,  essas  mulheres  atribuem  as  forças  misticas,  vindo  de  seus  guias  ou

“companheiros”, as sutilezas e percepções, através das quias exercem suas práticas e funções,

compõem suas rezas, ministram e produzem suas infusões de plantas e ervas.

As  parteiras  também cuidam da  “mãe-do-corpo”52 com ou sem gestação,  com

rezas e massagens. Dona Furação, diz “aprendi puxar a mãe-do-corpo com sua avó, é um dom

de Deus”. Ela explica que a mãe-do-corpo bate no umbigo e só pode ser puxada se a mulher

não tiver grávida. Prossegue ela, “eu coloco o dedo no umbigo aperto, quando ela não bate ou

bate fraquinha é porque a mulher da doente. A mãe-do-corpo está espalhada é preciso juntar”.

Com azeite de andiroba e cânfora, ela faz uma série de movimentos convergentes ao redor do

umbigo e coloca a mãe-do-corpo no lugar.

Após esse procedimento, acrescenta a parteira, “rezo e aperto de novo, sinto a

mãe-do-corpo bater igual um reloginho. A mulher tá pronta para embarrigar”. Como dona

Furação, encontrei muitos relatos de parteiras sobre a mãe-do-corpo e percebi que é um saber

adquirido oralmente de suas mães ou avós e transmitido a outras gerações.

f) Amamentação 

Contam Neblina e Floresta que comumente as índias mais antigas costumavam

alimentar seus filhos no seio junto com animais a exemplo “bebês macacos” e nos cursos de

capacitação sobre o “leite materno e higienização”, foram colocados os tipos de contaminação

que a criança pode adquirir, se amamentado ao mesmo tempo com esses animais. Percebi que

a amamentação faz parte da cultura indígena, porém a aldeia do Manga tem uma característica

diferenciada pela proximidade com a cidade de Oiapoque, a cultura do braco, interferiu na

cultura do índio, conforme explicou o enfermeiro coordenador do Polo de Saúde da Aldeia.

52 Refere-se aos órgão de reprodução feminino: útero e ovários.
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“Por  isso,  a  importância  de  reforçar  o  aleitamento  materno  exclusivo  para  a  criança  que

contribuirá para melhorar a qualidade da saúde da população indígena”.

Para as índias os cursos de capacitação têm sido bastante esclarecedor. 

Nós indígena amamentamo a criança até não querer mais o leite do peito e isso pode
ir até os cinco ou seis anos. Mas também temos criança com facilidade de deixar o
peito e hoje tivemo informações importantes sobre os cuidados, como proceder até
que o bebê consiga sugar o leite e sobre a higiene, bom né! (Floresta).

As índias aprenderam nesses cursos que o leite materno é o alimento ideal para o

bebê  nos  seis  primeiros  meses  de  vida.  Além  disso,  previne  infecções  gastrintestinais,

respiratórias e urinárias; além de ter um efeito protetor sobre as alergias.

Diante do relato de dona Floresta e da minha permanência no campo, acompanhei

um curso  de  capacitação  realizado  pela  Secretaria  de  Saúde  do Estado,  em que um dos

treinamentos era sobre aleitamento materno. Notei que a parteira que tinha um papel social

delimitado  ao  campo  das  formas  tradicionais  do  parto  e  nascimento,  passa  agora  a

desenvolver, ações no campo da saúde comunitária, no sentido mais amplo, vinculadas às

práticas da biomedicina do aleitamento materno.

Verifique  que  tanto  as  parteiras  rurais  quanto  as  indígenas,  participam  de

treinamentos com o mesmo conteúdo entre eles estão: perfil da parteira e da gestante; corpo

da mulher (ovulação, menstruação e gravidez); pré-natal; exames que podem ser feitos pelas

parteiras; trabalho de parto e posições do parto; cuidado com os recém-nascidos (limpeza e

forma de cortar o umbigo); material para um parto limpo (procedimentos de esterilização);

experiência  de  um parto  em domicílio;  problemas  na  gravidez,  parto,  pós-parto  e  com o

recém-nascido; encaminhamento de casos com problemas; amamentação; plantas medicinais;

e avaliação. Esses temas fazem parte da programação dos cursos de capacitação, já realizada,

na capital, na zona rural e nas aldeias do Estado.

Nas oficinas de capacitação, muito se discutiu a utilização das plantas medicinais

no cuidado da mulher  e  da criança.  Um contraponto  nessas  oficinas,  foi  a  introdução de

medicamentos  alopáticos  para  serem  utilizados,  tanto  na  parturiente,  quanto  no  bebê,

medicamentos este que vem nos kits parteira, elas recebem orientação de como usá-los.

Nesses  treinamentos,  para  repassar  os  conhecimentos  biomédicos  às  parteiras,

foram utilizados vários recursos didático-pedagógicos: trabalho em grupo e apresentação de

cartazes; aulas expositivas; desenhos em cartolina do corpo feminino; apresentação de vídeos;

identificação das  plantas  medicinais  usadas  em complicações  durante  a  gestação e  parto;

realização  de  dinâmicas.  Para  melhor  assimilar  o  que  estavam estudando  um dos  grupos
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realizaram  a  seguinte  dinâmica:  formaram  um  círculo,  usaram  como  instrumento  uma

camisinha, encheram de ar e jogando uma para a outra fizeram sua avaliação, pois faziam as

perguntas uma para as outras. Foram orientadas para encaminhar a mulher a fazer o pré-natal

para evitar possíveis problemas no parto. Assim como, que atitude deverão tomar de acordo

com a posição do bebê e o estado de saúde da mãe, em caso de risco levar a mulher ao médico

para verificar a pressão.

Percebe-se  que  os  cuidados  tradicionais  das  parteiras,  são  fundados  sobre  um

certo modo de transmissão oral e gestual que não passa pela intermediação de instituição

médica,  mais  pelo  saber  da parteira  com seu  grande conhecimento  sobre  plantas  e  ervas

medicinais. Esse saber da parteira que cultiva as ervas e raízes para cuidar e preservar a saúde

da mulher e do bebê, se constituindo de uma tradição enraizada no cotidiano delas. É um

saber produzido a séculos, fundados na experiência e na prática que foi apropriado pela pela

medicina oficial. Esse conhecimento regional, nativo no uso linguístico de certas doenças, nas

descrições de sintomas, confrontam com o conhecimento médico científico. Do ponto de vista

médico  é  censurado,  visto  como  um “saber  inferior”,  insuficiente,  sem eficácia,  pois  só

adquiri valor na medida que for transformado para ter reconhecimento institucional. Daí a

inclusão de parteiras em programas de capacitação, como meio viável para as parteiras terem

acesso à  linguagem médica  como forma de  modernizar  suas  práticas.  Assim,  percebo na

articulação  de  saberes  proposta  pelo  Estado,  certa  ambiguidade,  de  um lado  a  tradição,

utilizando recursos da natureza, próprio da cultura local e regional, do outro lado, a ideologia

da conformidade do modelo da biomedicina envolvendo as parteiras.

Portanto, vejo que o ritual de cuidado das parteiras ganha significado no contexto

real de sua produção, ratificando o caráter de resistência do saber tradicional, sua importância

na manutenção da vida. A pluralidade de métodos do modo de cuidar da parteira aponta para o

que Boaventura Santos (2010), chama de “transgressão metodológica”, pois, não obedece a

uma regra única e definida a priori. O saber e o cuidado das parteiras, quando comparado ao

saber e cuidar da ciência médica,  demonstra maior competência para criar,  tecer,  enredar,

acessar  as  intersubjetividades  que permeiam as  ações  necessárias  na  rede  do cuidado em

saúde.

A seguir trato de como alguns cuidados tradicionais estão sendo modificados ou

envia de serem modificados, ou seja, passam por um processo de hibridização, por meios da

realização dos cursos de capacitação promovidos pelo Estado do Amapá a todas as parteiras

tradicionais. Aqui representadas pelas parteiras foco de minha pesquisa.
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5.2 Incorporação de práticas médicas nas experiências de parteiras tradicionais: um 

arranjo híbrido53

Os  saberes  e  as  práticas  das  parteiras  foram  adquiridas  com  a  experiências

adquiridas com ouras mulheres. São práticas simples que sobreviveram ao tempo de forma

separada, no anonimato para a sociedade e para o Estado, mais visível para as comunidades

que atuam. Para o Estado, eram invisíveis até o momento em que elas foram chamadas para

serem  inseridas  em  programas  estaduais  para  parteiras.  Dessa  forma,  vejo  nos  cursos

proporcionados a elas, os meios para que combinassem as suas práticas a outras práticas, no

sentido  de  gerar  “um  novo  modo  de  partejar”,  que  nos  termos  em  que  está  pautada  a

alteridade, permitir a hibridização54do saber.

Busquei na visão de Canclini (2011), em que o hibridismo é visto de um prisma

positivo que se fundamenta, sobretudo, no multiculturalismo como um espaço que possibilita

o  diálogo  entre  as  culturas,  um  fator  novo  que  resulta  do  embate  entre  duas  culturas

diferentes. O hibridismo para Canclini, abriria espaço também a uma espécie de tolerância,

respeito e valorização às diferenças culturais. É nesse sentido,  que tomo o conceito desse

autor, para analisar esse contexto da incorporação de saber, em que as práticas das parteiras

agora  são  vistas  num  novo  prisma,  não  mais  como  cultura  separada,  mais  associado  a

instrumentos  e  a  linguagem médica  que  se  entrelaçam no  seu  conhecimento.  Importante

ressaltar,  que essa forma de hibridação não aparece sem contradição,  mas,  sim, que pode

ajudar a dar conta de formas particulares de conflito geradas na interculturalidade

No contexto da humanização do parto, o Ministério da Saúde, em consonância

com a tendência dos principais organismos internacionais do setor saúde e dos movimentos de

humanização, adotou como estratégia a implantação da Política Nacional de Humanização

(PNH)  que,  no  âmbito  do  parto  e  nascimento,  tem  confluência  com  o  Programa  de

humanização do Pré-natal  e  nascimento  e  com a  Política Nacional  de  Atenção Integral  à

Saúde da Mulher,  e  se  fundamenta  na  premissa  de  resgatar  o  parto  enquanto  um evento

fisiológico e na devolução do protagonismo da mulher e do bebê, buscando promover um

nascimento mais humano e digno (BRASIL, 2001, 2004a).

53 Utilizo o termo híbrido no sentido de permitir em meio as mudanças a sobrevivência da arte de partejar tanto
indígena, quanto remanescente quilombola, que se misturam à cultura médica como um meio de se modernizar.

54 Não farei do hibridismo uma categoria analítica, mas, me ancoro nele, para falar do modo pelo qual as parteiras
se separam de parte dos modos de seus contextos de origem e se recombinam com outros modos ou partes
deles de outra origem, configurando, no processo, novas práticas. A articulação de saberes (Cultura médico X
parteiras), faz com que as parteiras utilizem nos seus saberes tradicionais, parte do saber médico. A exemplo,
está o processo de instrumentalização de parteiras, o recebimento dos kit parteira, e por outro lado, o uso da
lâmina (gilete) ou faca, material fervido que persiste na prática tradicional da parteira. 
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Essa proposta dita “inovadora” do Ministério da Saúde traz também em seu bojo a

inserção  das  parteiras  nos  serviços  do  SUS  e  desde  2000,  as  parteiras  cadastradas  em

programas  estaduais  vem  recebendo  meio  salário-mínimo  vigente  no  país  como  “bolsa

parteira” pelos partos realizados em localidades rurais e ribeirinhas e zonas periféricas onde

não existem médicos obstetras.

A adoção do termo práticas integrativas do tradicional com o científico, assim

como, a inserção de parteiras pelo SUS, apresenta-se como uma estratégia discursiva que

sorrateiramente parece negar ou subjugar os saberes tradicionais. Ao mesmo tempo, permite

que algumas práticas sejam retiradas dos seus contextos tradicionais para poderem incorporar

outro saber, sem no entanto, colocar em questão o modelo médico hegemônico da obstetrícia.

Quando o Estado se apropria de saberes, bens ou práticas produzidos pelos grupos
subordinados e os transformam em símbolos da cultura nacional, não considera a
função  e  o  significado  que  tais  bens  ou  práticas  possuíam em seu  contexto  de
origem. Existe um mecanismo de descontextualização das peças/utensílios/objetos
pertencentes a culturas dos povos indígenas. (CANCLINI, 2011, p. 187).

Apesar  de  o  Estado  propalar  práticas  integrativas  no  campo  da  saúde  com a

inclusão de parteiras, isso ainda não se concretizou, pois o Programa de Parteiras ainda não

integrou as políticas de saúde, porque, ainda não chegou a constituir objeto de planejamento

integrado  e  organizado  nessa  área.  Esse  processo  de  descontextualização  das  práticas

tradicionais para integrá-las ao SUS, permite a subordinação destas no interior do sistema

oficial de saúde.

Para tanto, nessa proposta do Ministério da Saúde implementada no Estado do

Amapá, há um aspecto que contrasta com o objetivo do Projeto de resgate e valorização de

parteiras em relação ao estilo de partejar tradicional. O referido projeto prevê “não mudar o

estilo tradicional de partejar”, o que tem levantado questionamentos a respeito desse “resgate

e valorização”, pois até que ponto seria possível não haver mudança, quando se introduzem

novos saberes e práticas numa cultura local, sem que haja absorção desse novo saber? Vez que

são introduzidas formas de partejar modernas e instrumentalizadas.

O quadro  abaixo é  um demonstrativo  de algumas  incorporações  na prática de

partejar (kit parteira).

Quadro   8   – Uso de material para o partejar tradicional, médico/científico
Tradicional   / uso nativo  Médico/científico

Cabeça amarrada com lenço de pano Uso de touca (descartável)
Unha cortada e limpa Uso de luva (descartável)
Roupa simples Uso de avental
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Tesoura,  faca  ou  lâmina  (uso  coletivo,

fervida)

Uso de tesoura (uso pessoal, esterilizada)

Fio para amarrar  o  cordão umbilical  do

bebê

 Uso de linha esterilizada

Esteira de palha ou assoalho de madeira  Uso do forro de plástico

Auscultar com o próprio ouvido  Uso do estetoscópio de pinard

Fonte: Pesquisa de campo/2014.

Percepção sobre o relato de uma parteira:

Antes eu não usava avental, sempre aparava as unhas pra não ferir a mulher nem o
nenê, mais não usava luva, nem aparelho pra escutar o nenê, meu ouvido era afiado
pra escutar a barriga da mulher, também não tinha álcool. Agora sou obrigada a fazer
o que os dotores dizem, né! Eles tem razão, tem que ser tudo higiênico. Se falta esse
material,  mais  a  gente ferve tudo bem fervido,  a  tesoura principalmente Nuvem
(Nuvem, Ilha Redonda/Macapá-AP). 

Pelo  relato  de  Nuvem,  percebe-se  que  as  mudanças  mais  destacadas  estão

relacionadas à melhoria nos níveis de higienização dos procedimentos. A utilização das luvas,

o uso das tesouras de aço inoxidável, a introdução do álcool iodado, são destacados como

mudanças  positivas  que  contribuem para  a  saúde das  mulheres  e  das  crianças  assistidas.

Assim como dona Nuvem, outras parteiras reconhecem que tais materiais não são acessíveis a

todas em todos os momentos, como estão para os médicos nos hospitais.

Acompanhei o movimento de parteiras ao longo de quatorze anos, e percebi que

elas  transitam  em  meio  ao  tradicional  e  o  científico.  Observei  que  as  mudanças  estão

ocorrendo de forma gradual, como uso de touca, luvas, avental, etc. Essas incorporações de

saberes  e  práticas  médicas  acontecem em detrimento  do  que  lhes  foi  proporcionado  nos

treinamentos. Nesse sentido, observei que há um certo encanto por parte das parteiras de tudo

o que já foi presenciam nos treinamentos e sobretudo, pelo recebimento do kit parteira. Isso

faz com que haja uma mudança no próprio perfil das parteiras, embora, eu tenha encontrado

firmeza  entre  elas,  ao  dizerem “somos  parteiras  tradicionais”,  “não  queremos  que  nossa

tradição morra”.  A seguir  mostro uma figura de um treinamento em que se percebe uma

parteira treinada usando luvas, porém se a touca.

Figura 17 – Oficina realizada no II Encontro de
Parteiras 
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Fonte: Arquivos da Agência de Valorização de Parteiras,
Governo do Estado do Amapá (AMAPÁ, 2012a).

As mudanças nas suas práticas, expressam, apenas, uma das faces do processo de

ressignificação do seu ofício. No processo de “encontro de saberes”, promovido pelo Estado

com a implantação do Programa Parteiras Tradicionais, “o saber médico assume uma posição

hierárquica que lhe atribuí a função de reorientar a prática das parteiras e ampliar os seus

conhecimentos” (SILVA, 2005). Essa reorientação a meu ver, significa manter a subordinação

do saber da parteira ao saber hegemônico da biomedicina.

A figura abaixo, é um exemplo dessa reorientação, ou seja, “nunca partejar sem

luvas”, com luvas é higiênico e não transmite doenças, isso é o que preconiza o livro da

parteira.

Figura 18 – Um parto após o Curso de Capacitação
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         Fonte: Livro da parteira, 2012.

As orientações médicas: as parteiras devem estar sempre de luvas para “aparar

Bebê” e usar  touca e avental.  Como se vê a parteira está  de luvas,  mais  sem a touca.  O

costume de não usar touca,  avental ou outra indumentária médica ainda está arraigado na

cultura da parteira.

Figura 19 – A orientação de como se deve examina a grávida

Fonte: Livro da Parteira, 2012.

Ao entrevistar um médico obstetra sobre como ele vê essa articulação entre os

saberes médico e da parteira, ele assim se se expressou: 
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Vejo  que  essas  duas  concepções  são  diferentes.  Os  médicos  têm  conhecimento
teórico  e  prático,  se  especializaram  na  obstetrícia,  enquanto  as  parteiras  têm
experiência que adquiriram fazendo parto por acaso. Portanto, é difícil associar esses
saberes, respeito e vejo sim, essas experiências das parteiras necessário nas áreas
interioranas, não mais na cidade. Pra mim é complicado lhe falar dessas questões,
pois me reservo o direito de detalhar o que realmente entendo em relação a esse
sentido (H.S.A. Médico obstetra).

A  parteira  relata  como  procede  após  o  contato  com  os  ensinamentos  da

biomedicina nos cursos de parteiras:

[…] A parteira faz o dever dela né!, depois dos cursos de capacitação eu aprendi que
a  gente  não  sabe  o que  tá  por  dentro  da  mulher,  entendeu?  é  isso que  eu  hoje
aconselho, vá fazer um preventivo e aí você vai saber o que tem, uma ultrassom,
tinha uma aí que tava com problema a Natália, todo filho ela perdia, todos os filhos
ela perdia, agora ela teve uma “o tia”, eu digo “minha filha vá pra maternidade, vá!
Marque consulta faça o preventivo, faça a ultrassom pra vê o que você tem.” Até que
enfim, ela embuchou, ela pelejou e nasceu a menina, todos os filho ante ela perdia.
Aí ela voltou pra ilha, e eu passei a fazer remédio caseiro, fazendo garrafada pra ela
não ficar inflamada. A gente também, e é assim todas que chegam aqui eu faço, tá
gestante,  puxo barriga,  puxo  desmintidura,  rasgadura,  graças  a  Deus  eu  tenho
sucesso (Nuvem, Ilha Redonda/Macapá-AP). 

Esse é um relato fecundo, para a confrontação com saber médico. A parteira segue

a orientação médica por um lado, mais por outro, também continua usando seus costumes

tradicionais, mesmo que sejam proibidos pelos médicos. Fato é, o saber médico é responsável

por indicar o que pode e o que não pode ser feito pela parteira tradicional, constituindo um

conjunto de proibições dos costumes arraigados.  Esse “encontro” constitui,  portanto,  uma

dimensão preponderante de um modelo para a proibição dos usos e costumes da tradição

milenar, no sentido de se modernizar. 

Figura  20  –  Deslocamento  de  saber/
Treinamento de parteira tradicional 

 Fonte: Arquivos da Agência de Valorização de Parteiras,
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 Governo do Estado do Amapá (AMAPÁ, 2012a),  

A ilustração acima mostra o quanto nos treinamentos de parteiras há um incentivo

ao uso de instrumentos médicos, o que já configura um impactar com a tradição. O uso de

roupas apropriadas para partejar e instrumentos descartáveis e higienizados são novidades

para as parteiras, porém, eles acabam e levam meses para serem repostos e as parteiras sentem

falta. 

A figura acima é um exemplo de como a parteira deve conduzir e acompanhar o

parto e o nascimento. É um saber que se desloca do campo do tradicional para o campo do

saber médico. O olhar da técnica que orienta a parteira, me remete ao pensamento de Bhabha:

[...]  O  objeto  híbrido  conserva  a  semelhança  real  do  símbolo  autorizado,  mas
reavalia  sua  presença,  resistindo  a  ele.  [...]  A cultura,  como espaço  colonial  de
intervenção  e  agonismo,  como  traço  do  deslocamento  de  símbolo,  pode ser
transformada pelo desejo imprevisível e parcial do hibridismo. Destituídos de sua
presença  plena,  os  saberes  da  autoridade  cultural  podem ser  articulados  com as
formas de saberes ‘nativos’ ou confrontados com aqueles sujeitos discriminados que
eles  têm  de  governar,  mas  que  já  não  podem  representar.  [...]  A exposição  do
hibridismo – sua ‘replicação’ peculiar  – aterroriza a  autoridade como o  ardil  do
reconhecimento, sua imitação, seu arremedo. (BHABHA, 2010, p. 166-167). 

Considerando que as diferenças culturais e de poder são instituídas e se tornam

visíveis  por  meio  das  condições  de  enunciação,  o  sujeito  do  discurso  da  diferença  é

fundamentalmente dialógico,  na medida em que ele  se  constitui  na relação com o Outro.

Diante da emergência dialógica e fronteiriça do híbrido, Bhabha (2010) chama a atenção para

a necessidade de se distinguir entre as semelhanças de símbolos em experiências culturais

diversas e  de se considerar os diferentes significados que eles adquirem, ao atravessarem

diferentes  locais  de  cultura  e  serem reinscritos  em contextos  sociais  específicos.  Aqui  o

híbrido surge como símbolo deslocado.

Muito  tem  se  discutido  sobre  a  tipologia  “tradição”  e  “modernidade”  e  as

modificações na vida humana no campo da saúde. Alguns estudos recentes têm ido além dessa

discussão e da questão antropológica da “extinção” das formas tradicionais, entre elas, a de

que “as parteiras tenderiam a desaparecer com o tempo”. Não concordo com essa afirmativa

de extinção, porque o saber da parteira se afirma socialmente pelo reconhecimento e pela luta

de regulamentação. Quando as parteiras se posicionam, vejo a profundidade de seu saber que

demonstram que esse ofício está  longe de ser  extinto,  pois  além das tensões,  há também

resistência, pois na visão das parteiras, o que existe é “troca de experiências para aperfeiçoar

de seus conhecimentos”, não extinção dos seus saberes.
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[…] nós fomos capacitadas a gente começou a usar luvas, a esterilizar o material,
porque muitas cortavam até com tala o umbigo, era cortado com tala, como essa tal
se raspava bem fazia tipo uma faquinha e na hora era cortado o umbigo e depois do
curso de capacitação que a gente, nós fomos aprendendo que tinha que ser mais
higiene  tratar  esse  material  com mais  higiene  saber  esterilizar  bem esterilizado,
porque nos curso de capacitação um dos materiais muito importante era a luva e a
panela de pressão que ia no kit  né? Que a panela de pressão era justamente pra
esterilizar a tesoura depois que cortava o umbigo da criança pra guardar direitinho
pra não usar aquela tesoura pra outras coisas é porque iam duas tesouras no kit uma
pra cortar pano, cortar papel, cortar ate mesmo fio que era amarrado o umbigo e a
outra a inox era só mesmo pra aquele corte do umbigo (Raio, Macapá).

A metodologia usada nos cursos de capacitação permite as parteiras aliarem os

conhecimentos  tradicionais  ao  saber  científico  e  as  modernas  maneiras  de  efetuarem  o

trabalho de parto e cuidar dos recém-nascidos. Entretanto, a meu ver Raio tem incorporado

muitos de práticas médicas, pois em seu relato percebe-se a importância em usar luvas, pois

na tradição não se usava. As parteiras dizem que sempre se preocupavam com a higienização

delas, antes era só cortar unhas e lavar as mãos antes de cuidar da mulher e da criança. Mas

agora após o treinamento a esterilização e uso de luvas é fundamental, inclusive para proteger

a parteira também. Dizem as parteiras que antes o corte do umbigo do bebê quando não tinha

tesoura era feito com tala de bambu confeccionada por elas, hoje é possível usar tesoura em

inox e a preocupação com a esterilização desse material. 

Para Hall o hibridismo não pode ser contrastado como “tradicional” e “modernos”

porque:

 
O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados com
os “tradicionais” e “modernos” como sujeitos plenamente formados. Trata-se de um
processo de tradução cultural, agonístico uma vez que nunca se completa, mas que
permanece em sua indecidibilidade. (HALL, 2003, p. 74). 

Nesse contexto de análise, o hibridismo não é um processo que traz ao sujeito a

sensação de completude ao dialogar com outras culturas, pelo contrário, seria o momento

onde o sujeito percebe que sua identidade está sempre sendo reformulada, ressignificada e

reconstruída,  num  jogo  constante  de  assimilação  e  diferenciação  para  com  o  “outro”,

permanecendo sua indecisão sobre qual matriz cultural o mais representa. As parteiras vivem

essa indecidibilidade.

Assim, nos cursos de capacitação, a higienização é ponto de destaque em todos os

treinamentos embora isso não signifique um processo de hibridização, existe um processo

contraditório, pois na tradição, para as parteiras antigas é inconcebível a parida tomar banho

logo após o parto, porém a criança é imediatamente banhada. Nos cursos de capacitação esse

processo foi invertido, os conhecimentos transmitidos orientam as mulheres a tomar banho
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imediato para as parturientes após o parto e não somente asseio comumente utilizado pelas

parteiras e a criança deve ser banhada só no dia seguinte para não perder a proteção natural da

pele.

As proibições dos usos e costumes são recorrentemente relatadas nas falas das

parteiras.  Em  determinados  casos,  elas  fazem  referências  positivas  a  tais  mudanças. As

mudanças mais destacadas como positivas pelas parteiras estão relacionadas à melhoria nos

níveis de higienização dos procedimentos. A utilização das luvas, o uso das tesouras de aço

inoxidável,  a  introdução  do  álcool  iodado,  são  destacados  como  mudanças  positivas  que

contribuem para a saúde das mulheres e das crianças assistidas.

Em suas práticas tradicionais, como as primeiras humanizadoras do parto e do

nascimento,  as  parteiras  usavam utensílios  simples  como bacia,  banco,  rodilha  e  tesoura,

lâmina ou tala feita de galho de árvore, esteira de palha, entre outros, esses eram instrumentos

para  partos  domiciliares  realizados  por  elas.  Eram instrumentos  rudimentares  que,  agora,

foram substituídos por outros modernos que antes pertenciam somente aos médicos.  Essa

prática é  a  construção de  um referencial  simbólico sintetizador  de experiências  ambíguas

entre o tradicional e o moderno.

O poder público ao promover cursos de capacitação, há uma ressignificam nas

redes  de  sujeitos,  e  assim  há  um  deslocamento  de  saberes,  logo  as  parteiras  passam  a

incorporar novos termos em suas práticas e também em sua linguagem.

Sobre  esses  treinamentos  para  parteira  no  Amapá,  Silva  (2005)  fez  algumas

constatações:

Embora não rejeitando os conhecimentos oriundos da medicina moderna, a parteira
mantém suas práticas ancoradas nos saberes tradicionais, transmitidos de geração a
geração.  Não  constatei  a  pretensa  “impermeabilidade”  entre  os  conhecimentos
científicos  e  o  saber  popular.  Na  verdade,  os  valores,  as  práticas  e  os  saberes
tradicionais não constituem um complexo estático e/ou imutável. No diálogo com as
parteiras  consideradas  tradicionais,  observei  que  a  interconexão entre  essas  duas
esferas de saber/conhecer não se dá de forma imediata, mecânica, não se justifica
apenas  pela  autoridade  de  atores  institucionais,  considerados  detentores  de
conhecimento  científico  socialmente  reconhecido.  Trata-se,  sem  dúvida,  de  um
processo lento, marcado por conflitos e contradições. (SILVA, 2005, p. 112).

Concordo com a autora, embora eu tenha percebido que por mais de uma década

de treinamentos elas já tenham incorporado alguns conhecimentos médico, embora, é certo

não abandone os seus saberes, mais é possível que as novas gerações de parteiras tendem a

abandonar muitas práticas tradicionais. Apesar de teoricamente tanto o Ministério da saúde,

quanto o Projeto de Valorização de Parteiras, abordarem como meta, a troca de conhecimentos

tradicionais e médicos, não consegui identificar nos cursos, notadamente, essa troca. Vejo um
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conhecimento  que  se  impõe  a  outro  que  deve  ser  incorporado.  Essa  incorporação  do

conhecimento científico pela parteira, tem sido lenta, mas conflituoso.

Fleischer (2007) tem demonstrado sua preocupada com as posições e revelam o

empreendimento de uma autocrítica, para que do ponto de vista antropológico seja revisado

posições no entendimento do parto, partejar e parteiras. Por vez a referida autora a partir de

vários estudos em que se debruçou, mostra os descasos com as práticas locais, das autoridades

da saúde entre eles o Ministério da Saúde, e o “maniqueísmo” que leva a subalternizar as

parteiras ao apresentá-las como passivas no contexto de poder local e da saúde pública.

De fato,  as  políticas  públicas  promovidas  pelo  Estado têm veiculado sobre  os

saberes tradicionais, por sua vez, também tem contribuído para a produção das relações de

poder quando articulam os diferentes saberes em uma ordem hierárquica, isto é um saber

colonizado.

 

5.3 Apropriação de saber pelo uso da Linguagem Médica 

Nesta seção procuro compreender as mudanças ocorridas que se dão em meio às

permanências.  A articulação de  saberes  (tradicional  X científico)  promovido por  meio  de

programas  governamentais  tem  propiciado  uma  linguagem  regulatória  do  saber  e  essas

injunções científicas e institucionais tem causado impacto na atuação do partejar tradicional,

na  relação  com  as  parturientes  e  seu  protagonismo  nas  comunidades  a  que  pertencem.

Percebe-se que com as capacitações uma nova linguagem está surgindo entre as parteiras. Elas

começam a agregar uma linguagem biomédica distante de sua cultura, mas próxima da vida

urbana. Na tradição usualmente elas chamam “mulher buchuda ou barriguda” atualmente a

maiorias  das  parteiras  treinadas  passam  a  chamar  “mulher  grávida”.  Outras  ficam

entusiasmadas com a ideia  que é  repassada nos  treinamentos,  de que elas  também fazem

consulta em suas comunidades e indagam: “a gente faz consulta igual ao médico”? Parece que

a linguagem e o conhecimento médico surge como que por encanto para as parteiras e, elas

vão absorvendo de forma gradativa, várias terminologias médicas. O relato a seguir, atesta

esse entusiasmo da parteira:

[…] Acho muito bonito o jeito deles falarem, umas palavras difícil, mais que quer
dizer a mesma coisa que nós usa, quando eles mostram os desenhos pra gente, aí a
gente comenta, isso nós já sabe. Mas tem muita coisa nova também, agora a gente tá
deixando de chamar barriguda pras grávidas! (Furação, Macapá-AP). 

Nesse fragmento da narrativa de dona Furacão, cabe refletir, algumas nomeações

que fazem parte do repertório já incorporados nas narrativas das parteiras tradicionais, após a
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sua  participação  em  cursos  de  capacitação. Entretanto, observei  que ora  elas  usam  a

linguagem tradicional, ora a linguagem médica. 

Apresento  no quadro abaixo,  algumas  das  linguagens tradicionais  e  as  de  uso

médicos adotadas nos cursos e absorvidas pelas parteiras:

 

 Quadro 9 – Uso de Linguagem tradicional Versus linguagem médica 

Uso Tradicional Uso Médico/Científico

Buchuda, barriguda Grávida
Mulher parida ou de resguardo Pós-parto ou puerpério
Aparadeira, curiosa Leiga, Parteira Tradicional 
Caridade, solidariedade Consulta
Cuidar da barriguda Pré-natal
Puxar barriga Examinar, apalpar

Pegar menino Fazer o parto

Desmentidura Contusão
 Fonte: Pesquisa de Campo/2014.

Apesar  da  orientação  do  livro  da  parteira  e  do  manual  na  condução  dos

treinamentos, observei que contrariando essa orientação, os formadores, tem utilizado uma

linguagem técnica que se misturam a linguagem cabocla e indígena e, em muitos momentos,

sem não preservando a linguagem nativa, comum entre as populações rurais da Amazônia

brasileira e que faz parte da cultural  local e regional.  As palavras que mais circulam nos

cursos  são  grávida,  pós-parto  ou  puerpério,  pré-natal,  consulta,  parteira  tradicional.  Ao

dialogar com algumas parteiras, percebi que são essas palavras que elas tem se apropriado

com mais rapidez, com exceção de “pós-parto ou puerpério” que para elas, “resguardo” soa

mais  natural.  Entre  estas,  encontrei  o  termo  gravidez  que  sido  o  mais  empregado,  entre

algumas parteiras, porém “buchuda ou barriguda” ainda é comuns entre elas. 

 No geral, percebe-se que essa mudança já vem impactando a cultura local. Nesse

novo contato  que  a  parteira  rural  ou  indígena  passa  a  ter  com a  medicina  urbana,  seria

inevitável não incorporar novas terminologias e, sobretudo, ao receberem certos instrumentos

que até então, por volta de quinze anos atrás, eram desconhecidos por elas. Como não haver

uma  mudança  no  seu  estilo  de  partejar!  Não  estou  me  posicionando  contrário  a  essas

mudanças,  seria retroceder na história.  No entanto, pretendo descrever o contexto em que

ocorrem essas mudanças e como elas ocorrem, utilizando as narrativas daquelas que fazem

parte desse contexto, para analisar as as motivações e sentidos, que movem tais mudanças ou

permanências. Assim como, perceber as relações que se tecem a partir dessas mudanças. 
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Uma das  mudanças  significativas  relatadas  tanto  pelas  parteiras  rurais,  quanto

pelas  indígenas  estão  na  prática  de  “pegar  menino”,  agora  na  nova apropriação “fazer  o

parto”. As parteiras indígenas empregaram a noção “pegar menino” para se referir ao ato de

partejar. Essa expressão demonstra que antes de “fazer o parto”, a função de quem auxilia a

mulher a dar à luz é “aparar” a criança, contribuir para modelar o novo ser que está nascendo,

estabelecendo com ele um vínculo social determinado.

Conforme a narrativa da parteira Areia, o significado de “aparar menino”, envolve

afeto, amor e carinho.

Tenho o maior prazer e me sinto feliz de ser parteira e ver uma criança nascer. É um
orgulho  que  Deus  nos  Deus  para  ajudar  outras  mulheres.  A gente  sente  muito
carinho e amor quando vê os olho cheio de lágrima das mãe quando a gente pega a
crianças e coloca em cima dela. Essa é a nossa contribuição no ato da mulher parir
(Areia, Aldeia do Manga-AP).

O parto é um evento social que expressa o sentimento coletivo das parteiras rurais/

remanescentes quilombolas e índias da Aldeia do Manga-AP. Ao que tudo indica, o ato de

parir  requer  um  conhecimento  encorporado,  aprendido  por  meio  da  prática. Assim,  as

lembranças  das  experiências  de  parto  acessadas  na fala  das  indígenas  são  conhecimentos

inscritos no corpo, suporte sobre a qual se desenvolvem os saberes sobre o gestar e o parir.

As  indígenas  e  as  rurais  que  fizeram  os  treinamentos  de  capacitação  e

participaram de encontro de parteiras, recorreram ao dispositivo discursivo da comparação,

contrastando a forma como eram realizados os partos antigamente e como eles são feitos

atualmente,  para falar sobre as mudanças que a  prática do “pegar  menino” sofreu após o

advento  dos  cursos  de  parteiras  que  aconteceram nas  regiões  do  Amapá. Em relação  as

indígenas e a sua aldeia, apesar de ter sofrido um processo de cultural e sob influência da

Igreja e das missões, a comunidade preserva muito de suas tradições. São cânticos e orações

em linguagem indígenas, massagens com unguentos à base de gorduras animais, banhos de

ervas e chás calmantes ou estimuladores de contrações que agora se misturam a remédios

alopáticos.

As parteiras rurais e remanescentes quilombolas, de acordo com seus relatos, já

revelam a incorporação de materiais do kit parteira na prática de “pegar menino”, pois este foi

um dos fatores que contribuíram para transformar alguns costumes do “parto tradicional” e de

seu linguajar. Elas deixaram de utilizar de usar a rodilha, mais a rede para a mulher se apoiar

na  hora  do  parto  é  muito  importante.  Quanto  a  linguagem tradicional  embora,  tente  ser

preservada, também já não é mais a mesma de 15 anos atrás. Na troca de experiência entre

parteiras, elas comentam “agora temos que falar parecido com os doutores da medicina e usar
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as palavras deles”. Essa é uma prova evidente que as parteiras estão se apropriando de alguns

termos médicos.

Esta analise me remete ao tipo de política de atenção humanizada que vem sendo

implementada  pelo  Ministério  da  Saúde  é  bastante  ampla  e  envolve  um  conjunto  de

conhecimentos, práticas e atitudes que visam “a promoção do parto e do nascimento saudável

e a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal”.  Inicia-se no pré-natal  e  procura

garantir  que a  equipe de  saúde realize procedimentos  comprovadamente benéficos  para a

mulher e o bebê, que evite as intervenções desnecessárias e que preserve sua privacidade e

autonomia.

A gravidez e o parto são eventos sociais que integram a vivência reprodutiva de

homens e mulheres. Este é um processo singular, uma experiência especial no universo da

mulher e de seu parceiro, que envolve também suas famílias e a comunidade. A gestação,

parto  e  puerpério  constituem uma experiência  humana das  mais  significativas,  com forte

potencial positivo e enriquecedor para todos que dela participam (BRASIL, 2001, p. 10).

O processo de humanização do parto e do nascimento exige que as atividades de

parteiras  devam  estar  entre  as  preocupações  de  gestores  públicos  federal,  estadual  e

municipal.  Daí  elas  serem  chamadas  a  fazer  cursos  e  treinamentos  sob  a  orientação  da

biomedicina, dito como aprimoramento de suas práticas. Nesse sentido, seria inevitável que

essas mulheres tomando conhecimento de outras técnicas não passassem a utilizá-las, embora,

não tenham muita percepção do uso. Nesse aspecto tomo emprestado de Bourdieu, a palavra

“inculcação”, para esse processo para o uso da tecnologia moderna, prática esta oriunda de

um modelo científico, masculino e dominador.

Assim, o relato de Lago, parteira tradicional, 59 anos, partejou por muito tempo

em área ribeirinha, hoje mora em uma área periférica de Macapá, diz que no segundo curso

que participou, recebeu a orientação médica para fazer uso do álcool iodado em vez de “azeite

de andiroba”, no umbigo do bebê, embora conheça e use recursos da natureza, passou a seguir

essa orientação. Em sua linguagem, percebi muitas terminologias médicas,  é uma parteira

influenciada pela instrumentalização e pela sofisticação da nova era, fala do pinard como um

grande auxílio para as parteiras e do aparelho de  ultra-som para conhecer o sexo do bebê,

quando  perguntei  se  ela  ainda  se  considerava  uma  parteira  tradicional,  logo  retrucou  e

argumentou,  sim!  Afinal  herdei  esse  conhecimento  de  minha  mãe  e  guardo  todos  esses

ensinamentos.  Encontrei  em vários relatos falas  comuns,  parteiras em que dizem que não

partejam sem a touca, o avental e as luvas, afinal dizem elas, “é mais seguro e higiênico,
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aprendemos no curso e acrescentam se não temo luvas, cortamos bem curtinha as unhas e

lavamos bem as mãos, além do uso do álcool para poder tocar na mulher”.

Outra parteira de 71 anos relata:

Ganhei um pinard no kit, eu uso, mas sinto saudade de usar o ouvido, aí as vezes uso
o aparelho ele é bom, escuto o coraçãozinho do bebê batendo, e também não deixei
de  usar  o  ouvido.  Pra  nós,  parteira  antiga  o  ouvido  é  o  melhor  aparelho,  né!
(Ribeirinha, Ilha Redonda-AP). 

Importante relatar o saber dessa parteira sobre o sexo do bebê, ela assim, conhece

o sexo pela linha da barriga da mãe, diz ela, “se a linha tiver bem larga, é menina, se alinha

tiver  fina  é  menino,  é  muito  difícil  dar  errado”. Existe  uma  estranheza  por  parte  dos

profissionais da saúde em relação a esse saber da parteira. Quando entrevistei uma parteira

obstetra a esse respeito, ela diz: 

Com todo respeito a essas mulheres experientes, mas para nós da saúde, isso é mito,
não é possível, assim definir o sexo do bebê, temos aparelhos sofisticados que com
precisão  podem dar  um diagnóstico  mas  seguro  e  resultado  mais  preciso  (T.M.,
enfermeira obstetra). 

Pensamento como este, é visto em vários depoimentos dos entrevistados da área

biomédica.  O  saber  e  as  técnicas  das  parteiras  tradicionais  sofre  um  enquadramento

reducionista pela biomedicina que não aceita e nem reconhece a eficácia e se opõe a esse

saber.  Daí,  esse  conhecimento  residir  nas  diretrizes  da  OMS  como  “alternativo”  e  sua

sobrevivência, resistir em locais onde os médicos não estão.

Nos treinamentos de parteiras é utilizada uma linguagem médica, como “consulta,

parturiente”, examinar, e a orientação às parteiras para encaminhar as gestantes para fazer

“pré-natal” e o uso de remédios alopáticos, entre outros até então desconhecidos por elas.

Assim,  as parteiras  são envolvidas  a usar  essa nova linguagem que não faz parte  de sua

cultura.  Observei  em uma oficina,  quando a palestrante  motivava a  plateia  composta por

parteiras, dizendo “vocês quando conversam com suas parturientes e acompanham a gestação,

também estão fazendo consulta e  pré-natal”. Ao entrevistar Dona Riacho, (60 anos),  uma

dessas parteiras, presença atuante em oficinas, relatou, “a doutora lá curso disse que nós faz

consulta e pré-natal, como eles, então é por isso que nós ganha o kit, né!” Fica evidente que as

parteiras não desqualificam seus saberes, porém, absorve, o que lhe é imposto e de forma

gradativa vão incorporando novas linguagens médicas, técnicas e práticas no partejar em seu

cotidiano, principalmente, na forma de cuidado no parto e nascimento.
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Os efeitos e as consequências de oferecer cursos de capacitação para parteiras

tradicionais não se limitam a uma ‘melhoria’ das condições sanitárias do parto; acarretam

também mudanças sociais, já que o atendimento do parto passa a ser prerrogativa de pessoas

especializadas, então já que as parteiras fazem atendimento onde os médicos não estão, na

visão do Ministério da Saúde, elas precisam ser modernizadas e com isso suplanta as práticas

tradicionais pelas biomédicas, por meio de parteiras.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em toda a vivência no campo, eu como pesquisadora aceitei “ser afetada”, não por

me  identificar  com  as  parteiras  ou  pelo  ponto  de  vista  delas,  mas  pela  comunicação

estabelecida com as nativas, sem conhecimento onipresente, pois se assim fosse, não teria

sido  possível  essa  aventura  etnográfica.  No  percurso  da  investigação,  emergiram  vários

questionamentos que foram decisivos na busca de desvendar algumas respostas as questões

levantadas,  as quais envolveram as capacitações de parteiras,  a incorporação de saberes e

resistência cultural no Estado do Amapá.

As  parteiras  protagonistas  deste  estudo  são  herdeiras  de  um  saber  histórico-

cultural,  adquirido  oralmente,  elas  acreditam  que  o  seu  saber  foi  aprimorado  com  os

conhecimentos recebidos nas capacitações. Durante as conversas, elas mesmas se reconhecem

como mulheres solidárias, porque estão prontas para acudir as outras mulheres. Relataram

sobre seus  saberes e práticas do cuidado com a gestação, parto e pós-parto. Esses cuidados

tradicionais  têm  sido  confrontados  na  contemporaneidade,  pelo  saber  hegemônico  que

instituiu  novos  saberes  sobre  o  corpo,  o  parto  e  o  nascimento,  ora  legitimados  pela

cientificidade. Por essa razão, o confronto gerou resistência das parteiras para preservar seus

cuidados como forma de perpetuá-los.

O domínio da  parteira  sobre um conjunto de  saberes  e  de práticas  funcionam

como  elemento  de  distinção  de  guardiãs  que  dedicam  suas  vidas  a  realizar  um  ofício

substancialmente  feminino,  necessário  à  manutenção  do  parto,  nascimento  e  a  saúde  da

mulher. Assim, pela via do saber e do exercício do partejar, a parteira tradicional conquistou

um lugar de poder, de valorização e de respeito no contexto das pertenças comunitárias.

Em  meio  aos  circuitos  da  avançada  ciência  médica,  persiste  na  Amazônia

contemporânea  a  prática  tradicional  do  partejar.  Especificamente  no  Amapá,  o  ofício  de

“aparar menino” ou fazer parto, afirma-se como prática reconhecida no âmbito da cultura do

senso comum, particularmente, no interior das comunidades rurais e indígenas, num ritual do

partejar que se ancora em um saber vivo, que sofre alterações em consonância com os padrões

vigentes  de  sociabilidade.  Entre  as  alterações  que  se  dão  via  proibições,  destaco,  as

orientações médicas. Isso me chamou atenção no decorrer das narrativas e que se repetiam

entre as narrativas, são elas:  não se deve puxar a barriga da mulher;  não se deve curar o

umbigo do bebê com cinza;  agora se deve usar  álcool  iodado.  São novos significados –

necessários as atribuições de partejar e do nascimento.
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Encontrei saberes tradicionais que persistem na contemporaneidade, que vão da

sintonia  com  a  natureza  ao  corpo  feminino,  a  variedade  no  conhecimento  de  plantas

medicinais  e as formas de cuidados com o parto e  nascimento,  tem uma forte  conotação

mágico-religiosa permeados de rituais. Os remédios caseiros a base de ervas, cascas de pau e

folhas permanece vivo na trajetória de cada parteira. Elas utilizam os elementos biológicos e

culturais para as suas práticas cotidianas e por conseguinte, mantêm uma relação integradora

com as parturientes e seus familiares e por fim, com a comunidade.

Nesse  aspecto  encontrei  um  contraponto  entre  os  remédios  caseiros  e  a

farmacologia  industrializada  que ao utilizar  as  plantas  da natureza,  sofre  um processo de

mudança em laboratórios, transformando-os em remédios alopáticos. E nesse sentido, há uma

resistência por parte das parteiras a certos remédios farmacêuticos que para elas, “fazem bem

pra umas coisas e  prejudicam outras”.  Assim,  o uso de medicamentos industrializados no

parto e pós-parto contrastam com os remédios caseiros utilizados pelas parteiras tradicionais.

Na  construção  de  um referencial  simbólico  sintetizador,  há  uma  experiência  ambígua:  o

tradicional  e  o  moderno,  de  um  lado,  está  a  ideologia  da  conformidade  e  o  uso  de

medicamentos  industrializados  incorporados  aos  kits parteira;  e  de  outro,  a  tradição  de

recursos  extraídos  da  natureza,  da cultura local  e  regional,  a  valorização da ecologia  e  a

necessidade  de  conservar  a  natureza  por  meio  de  uma  linguagem  simples  acessível  a

comunidade.  No entanto,  percebe-se  que  as  parteiras  apesar  de  reagirem a  alopatia,  vêm

incorporando este, as suas práticas tradicionais de forma simbólica, ou seja, por imposição da

modernidade capitalista.

Esses componentes me possibilitaram lançar um olhar analítico sob o exercício do

ofício de partejar tradicionais da comunidade rural, Remanescente Quilombola e Aldeia do

Manga,  inseridas  em  Programas  institucionais  tanto  pelo  Ministério  da  Saúde  como  em

Programas  no  Estado  do  Amapá.  O  Programa  Trabalhando  com parteiras  instituído  pelo

Ministério da Saúde e num contexto particular a implantação – pelo governo do Estado – o

Projeto Resgate e Valorização de Parteiras Tradicionais, materializados por meio de cursos

de capacitação, favoreceram o aprimoramento das práticas existente através da introdução de

novos conhecimentos e procedimentos ao exercício tradicional do partejar que resultaram em

novos arranjos híbridos. Sem dúvida, as inovações introduzidas pelo Programa têm no  kit

parteira seu mais relevante símbolo. Essa instrumentalização – é disponibilizada às parteiras

que tem participado dos treinamentos – é a expressão contemporânea e o confronto de saberes

instituídos pelos Programas. Junto com os kits, vem o processo de higienização das parteiras
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para  o  uso  apropriado  de  componentes  como  avental,  luvas  e  toucas  para  partejar.  Essa

instrumentalização moderna, tende naturalmente a alterar o estilo tradicional de partejar.

Para  a  formulação  dos  cursos  de  capacitação  foi  levado  em  conta  o

reconhecimento da história de vida das parteiras e o parto natural assistido em casa. Esses

cursos embora já existente desde a década de 1940, ganham mais força a partir da década de

1990, com o objetivo de fornecer informações técnicas às parteiras. Porém, apesar de serem

considerados  muito  importantes  tanto  pelas  parteiras  como  pelos  profissionais  da  saúde,

enfrentam questionamentos em relação à forma como se dá a transmissão do conhecimento.

Nesse ponto, há uma contradição entre a proposta do projeto de “resgate e valorização de

parteiras” e a condução dos cursos e orientação recebidas.  O conhecimento tradicional da

parteira  deve  ser  preservado  e  levado  em  consideração.  Assim,  deve-se  estabelecer  um

diálogo entre os que formulam e os que ministram esses cursos e as parteiras.

Para uma melhor compreensão sobre as Parteiras da Amazônia Contemporânea

neste  contexto,  lancei  um olhar  etnográfico sobre o  Projeto de Resgate e  Valorização de

Parteiras Tradicionais do Amapá e identifiquei, a partir das narrativas das interlocutoras, um

processo  permeado  por  tensões  e  resistência  que  se  configura  na  forma

tradicional/médica/científica  de  cuidados  com o  parto  e  o  nascimento.  Esse  encontro  de

saberes  das  parteiras  tradicionais  com  os  conhecimentos  da  biomedicina  moderna,  vem

representando um processo de hibridização do saberes e dos cuidados com o parto e pós-

parto,  que  pode  implicar  num  esvaziamento  gradativo  da  base  tradicional  do  ofício  do

partejar.  Detectei  que  essa  tensão  possui  múltiplas  dimensões,  que  se  materializam  em

diferentes  níveis  e  variadas  formas,  transitando  da  identidade  da  parteira  aos  ritos  que

caracteriza a atividade do partejar. A articulação de saberes promovido pelo Estado, ocorre de

forma  hierarquizada,  tendo  os  conhecimentos  da  biomedicina  moderna numa  posição

primordial de reorientar o saber das parteiras. É nesta definição hierarquizada de poder que se

impõem condições de “o que deve e pode ser feito”, descartando o que não é considerado

científico nos cuidados com a saúde da mulher e da criança.

Frente  as  novas  exigências  impostas  as  parteiras,  elas  têm a  preocupação  em

preservar  o  que  lhes  é  peculiar,  a  herança  e  os  costumes  que  foram  recebidos  de  seus

antepassados, do contrário, tenderá a desaparecer. Nessa luta, a Rede de Parteiras, tem como

um dos pontos essenciais “a conservação das suas crenças e tradições, o mais importante para

as novas parteiras é a  herança dos sentimentos”.  As parteiras  do Amapá,  organizadas em

associações e vinculadas a Rede Estadual de Parteiras, vem discutindo a preservação de sua

cultura, para que não se perca por completo essa tradição, além disso, implementam a luta
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pela conquista de seus direitos, regulamentação da profissão e a garantia por melhoria da

qualidade  de  vida.  Assim,  acredita-se  que  as  parteiras  coletivamente  podem  assegurar

estratégias de sua preservação e resistência, vez que já são legitimadas e reconhecidas pelas

suas comunidades.

As parteiras do Amapá vivenciam um processo de tensões,  conquistas e também

reconhecimento. Nessa relação, tem-se como conquistas o fato da parteira ser cadastrada em

programa estadual; participar dos cursos e treinamentos; receber o diploma, o “kit parteira” e

ser incluída no sistema de pagamento da bolsa – elementos de reafirmação identitária e de

reconhecimento da legitimidade da parteira, além de tecerem redes compartilhadas de troca de

experiência entre mulheres que partejam. Por outro lado, as contradições se expressam nas

tensões entre a ampliação da função social da parteira, que após a capacitação é chamada a

intervir em diferentes esferas da promoção da saúde comunitária, porém sem reconhecimento

profissional como trabalhadora da saúde, sendo, em alguns casos, explicitamente impedidas

de  prestarem seu  serviço.  Mas  isso  não  deve  enfraquecer  a  luta  pela  regulamentação  da

profissão.

Diante desse cenário contraditório, é fundamental o fortalecimento da organização

política  dessas  mulheres,  desencadeada  e  consolidada  no  processo  de  implementação  do

Projeto  de  resgate  e  Valorização.  Entendo  que  o  apoio  que  o  governo  tem oferecido  à

organização  das  parteiras,  tem uma  conotação  configurada  em interesse  político. Porém,

também  é  notório  uma  constituição  das  parteiras  tradicionais  do  Amapá  como  sujeitos

coletivos e políticos, capazes de elaborar, discutir e negociar uma agenda que faça avança

tanto  o  seu  reconhecimento  quanto  os  seus  direitos  sociais  e  profissionais  para  uma

caminhada mais fecunda e promissora.

Da  complexidade  dessas  tensões  entre  saberes  no  âmbito  de  um  tecido

contraditório, analisei à luz da monocultura racional e da base epistemológica os saberes de

parteiras no processo de incorporação forjada por imposições culturais que reafirmam o valor

de cuidar do corpo da mulher e do nascimento. Tive o cuidado de não me deixar conduzir para

uma  reflexão  em  torno  de  heroicizar  ou  romantizar  as  parteiras,  exaltando  a  tradição  e

condenando a ciência pervertendo-a. Mas primei por uma análise que me permitisse elucidar a

dinâmica envolta dessa relação contraditória.

Ficou evidenciado que os saberes e práticas de parteiras tradicionais, constituem a

luz dessa racionalidade científica formas de ausências, porque escapam à lógica da cultura

racional moderna que por um lado, há exclusividade epistemológica e por outro, aplicação

demasiadamente técnica. Daí porque o saber das parteiras, o modo de cuidar, tem causado
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estranhamento  à  cultura  científica.  Entretanto,  nessa  relação  de  saberes  tradicionais  e

científicos encontrei os pontos fortes das parteiras, entre eles, a subjetividade com o cuidado,

afeto e solidariedade com outras mulheres e a outra,  é uma resistência  a  certos preceitos

médicos,  cuja  origem  não  se  tece  a  partir  do  princípio  da  exclusão  do  diferente  ou  da

fabricação de inexistência. Esses aspectos sugerem, que a lógica que presidem a episteme do

saber de parteiras é distinta da episteme na qual se organiza a ciência.

É notório que existe uma tentativa de aproximação entre o coletivo de parteiras e

o  saber  científico  que  pode  ser  efetivada  com  a  proposta  de  “encontro  de  saberes”,

implementada  institucionalmente  no  Amapá,  através  do  Programa  de  Valorização  de

Parteiras  Tradicionais,  materializada  na  oferta  de  “cursos  de  capacitação”.  Porém,  é

perceptível uma relação de distanciamento que se configura num processo de sudordinação,

colocando as parteiras num papel de objeto que vivência o assujeitamento à ordem científica

dominante. Desta forma, vê-se que o saber/fazer das parteiras rompem os limites das tradições

e adentra no campo da biomedicina moderna, via um projeto institucional, enfraquecendo a

base tradicional nessa dimensão. Nesse sentido, não se vê uma sensação de completude para

as parteiras, elas não vivem simplesmente um processo de adaptação à cultura médica e um

processo de hibridização cultural.

Não  há  dúvida  que  a  inclusão  de  parteiras  em um programa  do  governo  do

Amapá, ao mesmo tempo que amplia, legitima, também modifica as bases de seu ofício, pois

condicionadas  pela  pertença  desse  programa  e  pela  utilização  de  seus  instrumentos  de

identificação  da  parteira,  particularmente,  o  crachá  e  o  diploma.  Esses  dois  elementos

identificadores, são acionados para demarcar sua “nova identidade” e seu “novo lugar social”

de  parteira. A nova  identidade  da  parteira  está,  relacionada  à  sua  inserção  no  programa

governamental.  Ser cadastrada no projeto; participar  dos cursos de capacitação;  receber o

diploma,  o  crachá,  o  kit  e  ser  incluída  no  sistema  de  pagamento  da  bolsa  parteira  são,

portanto,  elementos  que  atestam  a  legitimidade  da  parteira,  ampliando  o  respeito  e  a

valorização pela sociedade, que anteriormente não a reconheciam.

No processo de “articulação de saberes”, promovido pelo Estado do Amapá, com

a implantação do Programa de Valorização de Parteiras Tradicionais, o saber médico assume

uma posição de controle que lhe atribuía função de reorientar a prática das parteiras e ampliar

os  seus  conhecimentos.  O  encontro  dos  saberes  das  parteiras  tradicionais  com  os

conhecimentos da medicina moderna, representa um intenso processo de ressignificação dos

saberes e das práticas das parteiras, implicando o esvaziamento gradativo da base tradicional

do ofício  do  partejar.  Nesse  sentido,  há  um processo  permeado por  tensões  e  resistência
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cultural.  Pois,  percebi  que a  parteira  não absorve o saber  médico de forma imediata,  vai

interiorizando de forma gradativa, sem desqualificar seus saberes.

Chego  a  entender  ainda,  que  os  cursos  de  capacitação  além  de  promoverem

tensões  na prática  tradicional  de  partejar, também propiciam as  parteiras  a  apropriação e

incorporação de práticas e linguagem médicas, não como mero fenômeno de superfície que

consiste. Mas  que  produza  de  fato,  em sua  expressão  radical,  à  mediação  de  elementos

híbridos orientados ao mesmo tempo para o racional e o afetivo que constituem os novos

sentidos num processo dinâmico e continuado.

Nessa perspectiva o pensamento que me move sobre a resistência cultural, é que

não significa  de  forma  geral  a  valorização ou resgate  de  práticas  tradicionais  ou  mesmo

busque  sanar  os  antagonismos  da  hegemonia  das  práticas  dominantes.  Neste  conjunto

analisado,  busco  uma reflexão  sobre  o  que  secundariza,  subordina  o  saber  das  parteiras.

Aposto na contribuição de uma sociedade que reconheça os saberes femininos de partejar para

que não retrocedam na desqualificação e na invisibilidade que por tanto tempo perdurou na

história das parteiras.

Finalmente  entendendo que,  no decorrer  do estudo incorporar  a  linguagem do

outro, vem significando acrescentar novos modelos conceituais tradicionais que provocaram

novas  mudanças  e  portanto,  propicia  um novo  campo  a  ser  estudado.  As  questões  aqui

levantadas, não se esgotam, pois, ao encontrar um solo bastante fértil, deixa suscitarem novos

questionamentos  a  serem  desvendados  em  novas  pesquisas,  pois  certamente  indicam  a

necessidade de um conjunto de novas reflexões a serem conduzidos por outros pesquisadores.

Indica a perspectiva de desvelar novas contradições e apontar outros questionamentos. As

possibilidades analíticas abertas no percurso investigativo que trilhei demarcam a fecundidade

do tema abordado e  reforçam o caráter  coletivo  da produção do conhecimento.  E  assim,

espero que meu estudo, possa constituir-se como via de condução as políticas públicas para

uma real valorização do coletivo de  parteiras tradicionais,  mulheres da floresta, mães de

umbigo ou simplesmente mulheres que vivenciam suas práticas e o cotidiano comunitário.
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GLOSSÁRIO

Linguajar de Parteiras Tradicionais do Amapá
Agasalhei – ajeitei, arrumei
Agrado – retribuição, pagamento, presente
Amornar – esquentar
Aparar menino – receber a criança no momento do nascimento, fazer o parto, assistir, partejar
A pente – a região pélvica
Aperreio - dificuldade
Assistir – fazer o parto
Assoalho – piso em madeira que ajuda na sustenta das casas de palafita
Banho de asseio – preparado de ervas medicinais para higiene das partes íntimas da mulher
Baquiada – cansada, esgotada, enfraquecida
Benzer – rezar com o objetivo de curar doença
Bruço – deitar-se com as costas para cima
Barriguda ou Buchuda – mulher grávida
Cadeiras – quadris
Caribé – mingau feito com farinha de mandioca
Catimbozeira – mulher que se liga a prática do catimbó, culto de feitiçaria que utiliza 
elementos da magia branca
Caititu – um tipo de porco da Mata Amazônica
Chicória – erva utilizada com tempero
Criança laçada – criança que nasce enrolada ao cordão umbilical
Cumadi - comadre
Custurar rasgadura – rezar sob lesão muscular
Desengatar – soltar
Desistir - evacuar
Desocupar – expelir a placenta
Dor torta – forte cólica sentida pela mulher após o parto
Encantada – entidade espiritual recebida em momentos de transe
Espinhela caída – doença que afeta a pessoa que trabalha na roça
Espiando - olhando
Foi pra faca – foi operada
Fogo selvagem – aparição de caroço duro na pele
Fricção – massagem forte feita com um creme preparado de diversas ervas
Fulana – uma determinada mulher
Garrafada – preparado com diversas ervas da Amazônia, indicada para as mulheres no 
resguardo/pós-parto ou puerpério
Gitinho - pequeno
Imbigo ou embigo – umbigo
Mãe de umbigo – a parteira que aparou a criança
Mãe do corpo – útero
Mau-olhado ou olho gordo – causado pela inveja, é curado com reza 
Mana – forma de tratar uma colega ou amiga (irmã)
Moleira – parte do crânio ainda não calcificada nas crianças recém nascidas
Moitinha - um monte capim, feito uma cama
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Paca – mamífero roedor muito comum nas florestas amazônicas
Panema – azar
Paricera – amiga
Parmo - palmo
Pelejar – lutar
Peito aberto ou corpo-aberto – em pessoas que carregam muito peso ou se abaixo muito para
pegar rede
Penso – cinta usada para render a barriga da mulher após o parto
Prenha – grávida
Punhava – colocar, por
Puxar  barriga  ou  fazer  puxação  –  fazer  massagem na  barriga  da  mulher  grávida  com o
objetivo de localizar a criança na posição mais adequada ao nascimento
Quebranto – doença que afeta a criança recém-nascida, é causado por seres invisíveis da mata
Rasgadura ou desmentidura – lesão muscular
Resguardo - quebrado – desobedecer as regras estabelecidas para o pós-parto
Reparar – prestar a tenção
Reima – alimento forte que faz mal para a mulher no pós-parto
Rodilha – apoio feito de pano para apoio instrumentos na cabeça 
Sacolinha de parto – sacola onde a parteira carrega os instrumentos utilizados no parto
Sustança – força, ânimo
Tem ciência – tem mistério
Temperada - preparado com diversas ervas da Amazônia indicada para as mulheres no 
puerpério
Topei - esbarrei
Trouxa – embrulho feito de pano para guardar ou transportar objetos
Vento caído – doença que afeta a criança

 Fonte: Parteiras tradicionais 
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO – TÉCNICOS(AS) DE

PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE

PARTEIRAS TRADICIONAIS

Entrevista com Técnicos(as) de Programas de Planejamento, Capacitação e
Treinamentos de parteiras tradicionais

1 – Nome:
2 – Profissão:
3 – Local de Trabalho:
4 – Programa que faz parte:
5 - Como é realizado o levantamento de parteiras e o cadastro no Estado do Amapá?
6 - Como é feito o planejamento dos cursos de capacitação?
7 – Quem executa esses cursos e treinamentos?
8 – Como as parteiras são convocadas para participar das atividades, elas contribuem no 
planejamento?
9 – Qual a metodologia adotada nos cursos, seminários e treinamentos?
10 - De que forma os profissionais que trabalham com programas de parteiras tradicionais do 
Amapá, contribuíram para a elaboração do “livro da parteira tradicional” do Ministério da 
Saúde? 
11 - Com a “implantação da Rede Cegonha as parteiras tradicionais passaram a ser mais 
acolhidas e valorizadas pelo Sistema Único de Saúde, no seu ofício de defender a vida e 
promover a saúde de mulheres e bebês”?
12 - Os técnicos que trabalham nos programas de “valorização de parteiras tradicionais” 
fazem cursos de qualificação profissional?
13 – Existe algum tipo de seleção ou critério para a distribuição dos kits parteiras? Quais os 
benefícios?
14 – É feito algum tipo de monitoramento a partir da implantação da Rede Cegonha?
15 – A entrevista pode ser publicada na íntegra?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO – PARTEIRAS

TRADICIONAIS

SUJEITOS DA PESQUISA: PARTEIRAS TRADICIONAIS 
 Local da pesquisa: - Comunidade Quilombola de Ilha Redonda, Macapá-AP. 
 Zona periférica de Macapá -AP e Aldeia do Manga.

1 – Identificação das Parteiras
- Nome completo:
- Data do nascimento:
- Grau de instrução e profissão:
- Religião
- Local:

2 - Falar sobre sua História: infância, adolescência, maturidade, casamento/solteira/chefe de 

família, filhos, etc...

3- Quando começou a realizar partos? Como aprendeu a partejar? Como foi a experiência do 

primeiro parto?

4 - Número de partos realizados em domicílios?

5 Como acompanha a gestante? Quais as recomendações?

6 - como acompanha o parto e pós-parto? Quais as recomendações?

7 - Quais os cuidados com o bebê?

8 - Durante quanto tempo acompanha a mulher e o bebê no resguardo?

9 - Relação com a natureza para os cuidados com as doenças da mulher e do bebê? Como 

trata ambos?

10 - O que faz quando há complicação no parto?

11 - Em parto complicado, mulher e criança chegaram a óbito? Quantos?

12 - Quais as causas mais comuns de morte materna em sua comunidade?

13 - Quanto à utilização de instrumentos no parto: Usa instrumentos tradicionais ou- usa 

instrumentos médicos/modernos? 

14- qual a relação parteira /parturiente? Conselhos no pós-parto

15 - O que representa na comunidade os cuidados da parteira com a mulher e a criança? 

16 - Participa ou participou de cursos de “capacitação” e” treinamento” oferecidos pelo 

governo? Quais os motivos que levaram a participar ou não?

17- Faz prontuários, anotações, etc.., de partos realizados?

18 - Recebe pagamento de bolsa e kit parteira do governo para realizar partos?

19 - Como é feita a higienização do parto?
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20 - Com a realização de cursos, o que mudou em sua prática tradicional?

21 - Já assistiu parto em maternidade? Como foi?

22- Qual a sua relação com os profissionais da saúde como médico(a) obstetra ou enfermeira?

23 - Qual a importância dos cursos de capacitação para sua prática?

24 - Fale sobre os cursos e treinamentos que já participou

25- A entrevista pode ser publicada na íntegra?

26 - As fotos podem ser publicadas?
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP)
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TECLE)

Senhor (a):  ____________________________________,  através  deste  termo solicitamos a
sua autorização para participar da pesquisa intitulada: Parteiras Tradicionais do Amapá: do
tradicional  ao  contemporâneo  o  saber/fazer  na  Prática  de  Partejar,  que  tem  como
objetivo  geral:  descrever  as  práticas  tradicionais  das  parteiras  do  estado  do  Amapá  e  a
incorporação  de  práticas  médicas  no  estilo  tradicional  de  partejar.  A  pesquisa  será
essencialmente qualitativa e consistirá na análise de documentos, observação participante e
entrevista  com parteiras  e  demais  profissionais  da  equipe  multidisciplinar  do  Projeto  de
Resgate e Valorização de Parteiras Tradicionais do Governo do Estado do Amapá. A pesquisa
terá duração de 3 anos e meio com o tempo previsto para fevereiro de 2017. 

A pesquisa segue as diretrizes  e  normas regulamentadoras  de pesquisas envolvendo seres
humanos da  Resolução nº 466/2012 apresentado aos participantes da pesquisa - Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, constante na referida Resolução. As respostas
serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado
o  seu  nome  em  qualquer  fase  do  estudo.  Quando  necessário  exemplificar  determinada
situação, a privacidade será assegurada uma vez que sua identidade será preservada e seu
nome será substituído de forma aleatória.

Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em
eventos e/ou revistas científicas. A participação é voluntária, isto é, a qualquer momento o
Sra(a) poderá recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu
consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador(a) ou
com  a  instituição  que  forneceu  os  seus  dados,  como  também  na  que  trabalha.  A sua
participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a
forma de entrevista.

O Sr(a)  não terá  nenhum custo  ou quaisquer compensações  financeiras.  Não haverá
riscos de qualquer natureza relacionada a sua participação.  O benefício relacionado à sua
participação será de aumentar o conhecimento científico para as políticas de atendimento a
saúde da mulher e ao parto do Estado do Amapá. O Sr(a) receberá uma cópia deste termo
onde  consta  o  celular/e-mail  do  pesquisador  responsável  e  demais  membros  da  equipe,
podendo  tirar  as  suas  dúvidas  sobre  o  projeto  e  sua  participação,  agora  ou  a  qualquer
momento. Desde já agradecemos!

 
Orientador: Dr. Antônio Cristian Paiva                           Orientanda: Iraci de Carvalho Barroso
Universidade Federal do Ceará/UFC                        Universidade Federal do Amapá/UNIFAP
Cel: (85) 9937.3393                                                          Cel: (96) 8112-8548   
e-mail: cristianspaiva@gmail.com                                   e-mail: iraci@unifap.br    

mailto:cristianspaiva@gmail.com
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Comitê de Ética em pesquisa da Universidade federal do Amapá
Rod. __________________________Fone (96)______________ e-mail___________
Macapá-AP, __________de ____________________ de 20_____.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo
em autorizar a participação do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer
momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.

Sujeito da pesquisa:_____________________

____________________________________
(assinatura) 
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ANEXO A – CERTIDÃO DE AUTO-RECONHECIMENTO
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA
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ANEXO C – CERTIDÃO DE APROVAÇÃO ETICA NA PESQUISA


