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Resumo:A partir de demandas e dificuldades enfrentadas por parteiras tradicionais, foi realizado o 
Inventário dos Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais de Pernambuco (2008 e 2011), com o 
objetivo de desvelar a realidade da assistência ao parto em casa pelas parteiras, identificando 
problemas e possíveis soluções; levantar informações existentes sobre esse universo, e (re)conhecer 
as parteiras, os saberes e as visões de corpo e de mundo que são transmitidos entre gerações. Ao 
longo do processo decidiu-se pela solicitação do Registro do ofício como Patrimônio Cultural 
brasileiro, inclusive como ação política de valorização do ofício e de efetivação e revisão de 
políticas públicas.Propomos enfocar a experiência, dificuldades e potenciais. Entendemos o 
inventário como produtor de conhecimento acerca da situação atual do ofício, como subsídio (diante 
da situação de invisibilidade da parteria tradicional) para negociar e demandar ações 
governamentais e como meio de articulação com organizações que trabalham a temática com foco 
na saúde, propondo uma perspectiva cultural e de gênero. Ao mesmo tempo, o inventário se 
constitui como instrumento de modificação da realidade, na medida em que envolve a comunidade 
e sua rede, e as leva a refletirem sobre seus saberes e práticas. 
Palavras-chave:Inventário. Patrimônio Imaterial.Parteira Tradicional.  
 

Introdução4 

“Enquanto houver vida humana 

na Terra, existirão parteiras”. 

 Maria dos Prazeres de Souza, Jaboatão dos Guararapes 

 

Conta-nos Mário Souto Maior (1984), no livro Como nasce um cabra da peste, que “quando 

a mulher da área rural nordestina começa a apresentar os primeiros sinais de gravidez, processam-se 

modificações nos hábitos da família”. Começam os enjôos, desejos, cuidados e preparativos. Entre 

estes últimos, destacam-se a reserva dos capões, para o resguardo da mulher, e o preparo do 
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cachimbo. A gestante não deve levar susto, não deve ser preguiçosa a fim de não comprometer o 

parto e deve comer determinados alimentos no período próximo ao parto para “abrir as carnes”.   

Ao primeiro sinal das dores do parto, as crianças são enviadas para casa de vizinhos ou 

parentes. Alguém vai chamar a comadre que, “na maioria das vezes ou quase sempre, é uma mulher 

de certa idade, mera curiosa na arte de botar gente no mundo”. Vizinhas e parentes chegam para 

prestar assistência. Para ajudar a criança a nascer, várias técnicas são utilizadas. Ao ouvir o choro, a 

comadre grita o sexo. A mulher, agora descansada, “é deitada de lado pela parteira que senta sobre 

seus quadris que é para a bacia fechar logo”. Para auxiliar a saída da placenta “nada como a oração 

de Santa Margarida”. Caso haja hemorragia, chás, meizinhas e/ou rezas são utilizadas.  

“Enquanto a família e os visitantes se preocupam com o cachimbo, com quem se parece o 

menino, com quem vai ser o padrinho, com o nome e outras coisas, a comadre ainda tem muito o 

que fazer”. A placenta deve ser enterrada cuidadosamente, para não quebrar o resguardo. Repouso, 

alimentação adequada, livre de comidas carregadas, banhos específicos são recomendados. Após os 

cuidados com o umbigo do recém-nascido e orientações para “não aparecer mais filho”, a parteira 

parte “com os presentes de garrafa de mel, uma galinha do pescoço pelado para comer em casa, um 

jerimum dos bons e outras coisas”. 

Conforme descrito acima, o gerar, o parir e o nascer são cercados de costumes, saberes e 

fazeres, transmitidos entre gerações, que constituem parte do patrimônio cultural de nossa 

sociedade. Esses saberes e fazeres são geralmente de conhecimento de muitas pessoas, uma vez que 

está inserido no cotidiano familiar. Entretanto a parteira tradicional é a pessoa que concentra esse 

conhecimento e é reconhecida como peritapelos seus pares.  

Neste artigo pretendemos apresentar a experiência da realização do Inventário dos Saberes e 

Práticas das Parteiras Tradicionais de Pernambuco
5
, que abordou o ofício da parteira tradicional 

como parte do patrimônio imaterial do país, utilizando o instrumento de pesquisa do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o qual a partir do Decreto 3.551/2000 passou a 

atuar na perspectiva da salvaguarda dos bens considerados intangíveis.  

A Política Federal de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial 

A política de salvaguarda do patrimônio imaterial do governo federal fundamenta-se na 

identificação, documentação, reconhecimento, valorização e promoção dos bens pautada 
                                                           
5 Patrocinado em sua primeira etapa pela Petrobras, via Lei Rouanet/Minc, esse projeto foi homenageado na área 
preservação e memória (Patrimônio Imaterial) do Programa Petrobras Cultural, edição 2006/2007. A segunda etapa, 
realizada junto a parteiras indígenas, teve o incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura). 
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principalmente no artigo nº 216 da Constituição Federal, que delimita o que se considera como 

patrimônio cultural brasileiro:  

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de 
criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; V – conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

 
Tal política foi formalmente instituída pelo Decreto 3.551/2000, o qual traz o Registro como 

seu principal instrumento de preservação e compreende este patrimônio como dinâmico e 

processual. O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) foi a metodologia elaborada 

pelo Iphan para produção e sistematização de conhecimento acerca das referências e bens culturais 

objeto desta política. 

 É importante ressaltar que a noção de patrimônio imaterial orientadora desta política vem, 

conforme aponta Cavalcanti (2008),  

dar grande visibilidade ao problema da incorporação de amplo e diverso conjunto de 
processos culturais – seus agentes, suas criações, seus públicos, seus problemas e 
necessidades peculiares – nas políticas públicas relacionadas à cultura e nas referências de 
memória e identidade que o país produz para si mesmo em diálogo com as demais nações. 
Trata-se de um instrumento de reconhecimento da diversidade cultural que vive no 
território brasileiro e que traz consigo o relevante tema da inclusão cultural e dos efeitos 
sociais dessa inclusão (CAVALCANTI, 2008, p. 12). 
 

Além de “destacar um conjunto de bens culturais que, até então, não era oficialmente 

incluído nas políticas públicas de patrimônio orientadas pelo critério de excepcional valor artístico e 

histórico do bem a ser protegido” (CAVALCANTI, 2008, p.13).    

Também vale mencionar a relação entre a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e a 

questão dos direitos, como aborda Fernández (2011):  

o instrumental jurídico e prático da salvaguarda do patrimônio imaterial reflete um modelo 
de reconhecimento já não somente do capital cultural material ou imaterial como também, e 
principalmente, dos direitos dos seres humanos que participam desse capital, que são seus 
herdeiros e que o complementam com sua prática cotidiana (FERNÁNDEZ, 2011, p.18) 

O Inventário dos Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais de Pernambuco 

Nesse contexto de busca por visibilidade por parte dos grupos e de possibilitar destaque a 

grupos historicamente à margem das políticas por parte do Estado, surge a proposta do Inventário 

dos Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais de Pernambuco, elaborado a partir das demandas e 

dificuldades enfrentadas por parteiras tradicionais no estado. O projeto teve o intuito de 

(re)conhecer a diversidade dos saberes e fazeres de parteiras tradicionais pernambucanas, 
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contribuindo para sua valorização. Buscou-se desvelar a realidade da assistência ao parto em casa 

por parteiras tradicionais, apresentando problemas e possibilidades de solução; levantar 

informações existentes sobre esse universo e, em contato direto com as parteiras, (re)conhecer essas 

mulheres, os saberes e as visões de corpo e de mundo que são transmitidos entre gerações. Para 

além do reconhecimento das parteiras como promotoras de saúde materno-infantil, o inventário 

abordou o ofício da parteira como parte importante do Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.  

Utilizando a metodologia do INRC, o inventário foi realizado entre os anos de 2008 a 2011, 

nas localidades onde havia associações ou núcleos de parteiras existentes no Estado de 

Pernambuco: Caruaru, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Palmares e Trindade – situados 

geograficamente no Agreste, Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Sertão, 

respectivamente –, e em três etnias indígenas: Kapinawá, em Buíque (Agreste); Pankararu, em 

Jatobá, Tacaratu e Petrolândia (Sertão); e Xucuru, em Pesqueira (Agreste). Incluindo mais de 200 

parteiras, a pesquisa buscou caracterizar o ofício, contar a história de vida de cada entrevistada, 

definir os significados e sentidos do “ser parteira”, identificar bens associados ao ofício, bem como 

abarcar as transformações e compreender a atividade nos dias atuais. Foi gerado um vasto banco de 

dados e um riquíssimo acervo fotográfico que revelam múltiplos aspectos desse universo. 

As 6 localidades e 3 etnias inventariadas revelam realidades distintas, que diversificam e 

especificam as práticas tradicionais de assistência ao parto. Há também pontos de convergência, 

práticas comuns a algumas ou a todas as localidades, que nos remetem à lógica própria do ofício.  

Para fins do inventário foram consideradas parteiras tradicionais aquelas que não possuíam 

nenhum tipo de formação institucional, as quais tinham aprendido empiricamente e/ou por meio da 

oralidade, e também aquelas que mesclavam práticas hospitalares e da tradição.  

Parteiras Tradicionais 

Assistente,curiosa, parteira do mato, cachimbeira, fazedora de emergência são alguns dos 

termos utilizados pelas parteiras entrevistadas para se referirem à sua prática de “pegar menino”. 

Essas mulheres, que tiram seu sustento de outras ocupações, comungam da mesma realidade 

sociocultural das mulheres assistidas e costumam considerar seu ofício de parteira como mais uma 

de suas atribuições; algo que fazem por solidariedade e para suprir uma necessidade da comunidade 

onde vivem. São donas de casa, agricultoras, costureiras, aposentadas, vendedoras, agentes de 

saúde, parteiras hospitalares que, além da lida diária da vida, atendem chamados a qualquer hora. 



 

5 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos),Florianópolis, 2013. ISSN2179-510X 

“Não tinha hora não. Era debaixo de chuva, debaixo de sol, é de noite, é de dia. A hora que 

batessem na minha porta eu já tava preparada.” (Bezinha/Caruaru) 

Geralmente mães de muitos filhos, nos contam quantas barrigas tiveram. Algumas relatam 

até 27 filhos, inclusos os abortos vivenciados, sempre ressaltando o quantitativo dos que se criaram. 

A precariedade da qualidade de vida que levaram na juventude é contrastada com a melhoria na 

condição de vida na atualidade.  

A assistência prestada comumente não é quantificada. Quando perguntamos, as 

entrevistadas começam a contar: de comadre fulana peguei dois, de sicrana cinco. O número de 

crianças pegas é aproximado, incerto, e pode variar de 10 (dez) a mais de 500 (quinhentas). As 

parteiras que atuam também em hospital contam mais filhos-de-umbigo, podendo passar de 2.000 

(dois mil) devido à particularidade de sua atividade. 

O auxílio na hora das baratas é recompensado simbolicamente por meio do respeito e do 

reconhecimento da comunidade, sendo a parteira chamada de madrinha ou até de mãe pelas 

crianças que ajudou a vir ao mundo. Também é retribuído com agrados: algum dinheiro, um corte 

de tecido, uma galinha, por exemplo. Quase a totalidade das entrevistadas afirmou não cobrar pelos 

serviços6, inclusive destacando as precárias condições de vida das mulheres assistidas.  

A iniciação no ofício se dá pelo acaso, “destino divino”, ou necessidade, e o aprendizado 

ocorre na prática e/ou com parteiras mais experientes. O dom, a curiosidade, a escuta e a 

observação são fatores que integram o ser parteira: “Ninguém me deu lição nenhuma. É da minha 

cabeça. É um dom que Deus me deu” (Expedita Carlota, Trindade). 

A idade de iniciação das mulheres no partejar varia da infância (10 anos) à maturidade (>35 

anos). Este momento é geralmente marcado pelo primeiro parto, cujos relatos são de situações 

emergenciais, acidentais ou em que é levada a assumir a tarefa de uma parteira, em geral mais 

velha, como nos casos em que é chamada para ficar com uma parturiente e a criança nasce enquanto 

o marido da parturiente vai em busca de uma parteira, e, deste modo, se fazem parteiras.  

Após a primeira experiência, agora parteiras, passam a ser chamadas para auxiliar outras 

mulheres no parto e vão acumulando sabedoria na prática. Em alguns casos, a própria parturiente 

ensina como proceder. Em outros, a indicação do que fazer simplesmente vem na cabeça. A 

vivência dos próprios partos agrega conhecimento de situações e práticas, além da possibilidade 

observar a atividade da parteira que as assiste. Algumas vão buscar ensinamento com outras 

mulheres ou parteiras, enquanto outras buscam o ensino formal. Há também o conhecimento 

                                                           
6 Apenas duas entrevistadas afirmaram cobrar pela assistência ao parto. 
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adquirido durante as reuniões promovidas pelas associações, por meio de troca de experiências 

entre parteiras e também por meio de palestras facilitadas por convidados, bem como por meio de 

cursos de capacitação voltados para parteiras, geralmente promovidos pela Secretaria Estadual de 

Saúde e/ou Ministério da Saúde. 

A maioria das entrevistadas disse ter uma parente próxima parteira, porém são poucas as que 

afirmaram terem aprendido o ofício através dos ensinamentos dos familiares, apesar de várias 

dizerem que desde pequenas tinham curiosidade em relação ao ofício. Em geral, há uma tentativa, 

em especial nos casos das mães que são parteiras, de se esconder os procedimentos relacionados ao 

ofício da menina curiosa, por se considerar tal conhecimento inadequado para meninas e mulheres 

que ainda não são casadas. 

Algumas afirmaram terem aprendido o ofício e iniciado sua prática em um curso de 

capacitação para parteiras tradicionais, o que revela uma ressignificação, já que em muitos casos 

elas encaram os cursos como uma formação de parteiras, uma porta de entrada para o ofício. 

Observa-se, portanto, um desvio do escopo original desses cursos, os quais foram idealizados com o 

objetivo principal de levar informações para parteiras já atuantes visando práticas mais “seguras”.  

A prática 

O ofício das parteiras entrevistadas consiste no acompanhamento da mulher da gestação até 

o pós-parto, apresentando variações. Algumas parteiras não acompanham a gestação, apenas o parto 

e o pós-parto. Há casos em que apenas assistem o parto em si, ficando a responsabilidade pelos 

cuidados do resguardo com os familiares da parturiente. No que diz respeito à assistência prestada, 

há certo padrão no modo de fazer, mas verificam-se diferenças nas práticas específicas de cada 

parteira7. O uso de chás, banhos, massagens, rezas e simpatias perpassam sua prática. 

Algumas parteiras são procuradas pela mulher durante a gestaçãoquando repassam 

orientações quanto aos cuidados e precauções para este período. A grande maioria das entrevistadas 

aconselha a mulher a fazer o acompanhamento pré-natal formal, sendo esta, em muitos dos casos, 

uma exigência para o atendimento do parto. No final da gravidez, algumas parteiras fazem um 

acompanhamento mais próximo. 

Quando a mulher entra em trabalho de parto, geralmente algum parente da parturiente vem 

até a casa da parteira chamá-la para o serviço. Atualmente é comum ter o material para a assistência 

ao parto separado já que boa parte das parteiras entrevistadas havia participado de cursos de 

                                                           
7 Inclusive algumas parteiras relatam a assistência a partos de bichos. 
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capacitação e tem o kit da parteira, além de outros itens que podem ser necessários. É recorrente o 

pedido de proteção antes de partir, inclusive para saber se vai ocorrer tudo bem no parto. “Eu fazia a 

oração. Se eu errasse a oração eu já sabia que tinha erro no parto. Se a oração fosse direto e eu não 

errasse, tava tudo certo.” (Alaíde/Caruaru). 

Ao chegar à casa da mulher, normalmente, quando há tempo, questiona-se o que ela está 

sentindo. Em seguida, realizam-se alguns “exames”. A apalpação da barriga para verificar a posição 

do bebê ou ajeitá-lo e o exame de toque são os mais comuns. O exame de toque aparece nas 

narrativas de duas formas. Uma com a finalidade de verificar se o parto irá demorar ou para saber 

“o que tem lá dentro”. “Se a cabeça estiver longe, o menino vai demorar a nascer” (Arlete/Caruaru). 

Para algumas parteiras esse conhecimento é indispensável porque alguns casos estão fora de sua 

área de atuação e identificando problemas opta-se pela remoção para um hospital. As parteiras que 

tem maior contato com o universo biomédico, que são auxiliares ou técnicas de enfermagens, 

enfermeiras ou parteiras hospitalares, mencionam a utilização do exame de toque para verificar a 

dilatação do colo uterino, posição do bebê e a integridade ou não da bolsa das águas.  

Durante o trabalho de parto, a parturiente é estimulada a se movimentar. Além de chás, 

como o de pimenta do reino, café com manteiga e garapa para estimular as contrações, é 

mencionado o uso de massagens na gestante, em alguns casos para ajudar a aumentar as dores 

sendo feita muito de leve na barriga, e em outros para aliviar a dor das contrações. Os pedidos de 

proteção continuam durante o trabalho de parto e parto. É comum a presença de alguma outra 

mulher da família ou vizinha, ou então o marido.  

Após o nascimento, os primeiros cuidados com a criança são realizados. O cordão umbilical 

é amarrado medindo dois ou três dedos a partir da barriga “para não perder sangue do umbigo”. A 

criança é limpa. Espera-se a saída da placenta, que é enterrada. Caso demore, algumas rezas, 

simpatias e técnicas são utilizadas.  

No resguardo são recomendados chás para “limpeza” da mulher. Também é orientado que a 

mulher se abstenha das relações sexuais e siga uma dieta diferenciada. Geralmente outras mulheres, 

mães ou tias, tornam-se responsáveis por orientações no pós-parto, porém a parteira sempre 

aconselha o que pode e o que não pode ser feito para não ocorrer quebra do resguardo.  

Normalmente as parteiras realizam visitas diárias para acompanhar a recuperação da mulher 

e dar banho no recém-nascido, geralmente até o coto umbilical cair. Entretanto, a distância é que 

dita a freqüência das visitas. Quando a mulher mora longe da residência da parteira, a própria 

família se encarrega dos cuidados. 
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Atualidade 

Em muitos casos, verificou-se que as parteiras enveredaram para o trabalho em hospitais – 

como auxiliar de enfermagem ou parteiras hospitalares –, e que, mesmo após a aposentadoria, 

continuam atendendo partos domiciliares e exercendo tarefas ligadas à enfermagem. Algumas são 

bem atuantes na comunidade, atendendo partos com freqüência, configurando-se enquanto 

referências de saúde. Outras, mesmo sem estar “pegando menino” há algum tempo exercem 

liderança na comunidade por meio de outras atividades. Verifica-se também, uma transformação na 

forma de atuação da parteira, que passa a fazer o elo entre as mulheres e o serviço de saúde, muitas 

vezes acompanhando as parturientes até a maternidade. 

A maioria das parteiras entrevistadas continua em atividade ou expressa disponibilidade para 

atender a chamados, contudo suaatuação tem diminuído consideravelmente devido a motivos 

variados. Algumas apontam a ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS) como causa, já que é 

comum, nas unidades de saúde, a recomendação para que as parteiras encaminhem as grávidas aos 

serviços de saúde e hospitais. Essa, segundo algumas parteiras, também foi uma recomendação 

comum em alguns dos cursos de capacitação para parteiras realizados pela Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco – o parto domiciliar passa a ser algo emergencial e não uma escolha da 

mulher. Muitas parteiras também citam que as mulheres atualmente escolhem o parto hospitalar 

devido à imagem de segurança que a maternidade representa para a sociedade urbana e 

contemporânea. Além da mudança do local do parto, a quantidade de filhos por mulheres reduziu 

bastante se comparadas as informações fornecidas pelas entrevistadas mais velhas,com mais de 60 

anos, e as mais novas. A possibilidade de anticoncepção e a laqueadura estão entre os fatores que 

influenciam na diminuição da taxa de natalidade, que por sua vez está relacionada com a redução de 

número de partos atendidos por parteiras.Em resumo, os dados mostram que a medicalização do 

parto, o estímulo ao parto hospitalar, a ampliação da cobertura do sistema de saúde, a maior 

disponibilidade de meios de transporte, somados a valorização do saber científico na sociedade 

como um todo, contribuem para uma atuação mais intermitente da parteira e até mesmo para a 

mudança no modo de atuação. 

Outra ameaça à continuidade do ofício revela-se na idade relativamente avançada da grande 

maioria das parteiras identificadas na pesquisa – mais de 50 anos de idade na época da realização 

das entrevistas – e pelo fato de poucas jovens demonstrarem interesse pelo ofício.  

Por outro lado, as parteiras que continuam a atender partos em domicílio o fazem pela 

conjunção de alguns fatores. No caso do atendimento se dar pela escolha da mulher, como costuma 
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ser o caso das parteiras que afirmam que tem atendido mais partos domiciliares atualmente do que 

antes, as mulheres atendidas apresentam perfisheterogêneos: há um grupo de mulheres de classe 

média, frequentadoras de grupos de apoio ao parto humanizado/parto ativo8, que buscam um 

modelo de atenção ao parto mais respeitoso e menos intervencionista;e há um grupo de mulheres da 

comunidade onde a parteira reside, como acontece em Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e entre os 

Pankararu. Este último grupo, de acordo com as entrevistadas, opta pelo parto domiciliar pelo laço 

de confiança estabelecido com a parteira, já que se sentem mais seguras em ser acompanhadas por 

uma pessoa de referência de sua comunidade, além de contraporem este modelo de atenção ao 

atendimento hospitalartido como frio e amedrontador. Portanto, a assistência é prestada com base 

na confiança, conhecimento e decisão da mulher e não por “emergência”.  

Outro fator apontado como contributivo para a continuidade da atividade da parteira 

tradicional é o difícil acesso aos hospitais, principalmenteem áreas rurais. A falta de acessibilidade a 

meios de transporte também é mencionada, uma vez que nas áreas urbanas periféricas é comum 

encontrar comunidades mal servidas pelo sistema público de transporte. Muitas vezes é difícil 

conseguir um veículo para levar a parturiente a um serviço de saúde, especialmente levando-se em 

consideração o baixo poder aquisitivo das famílias e o fato de que várias dessas comunidades são 

consideradas perigosas - muitas vezes não há veículo disponível dentro da comunidade, e mesmo 

que as famílias pudessem pagar, os taxistas frequentemente recusam-se a entrar.Verificamos, 

portanto, que por um lado o ofício de parteira tradicional encontra-se ameaçado pelo processo 

medicalização do parto e do nascimento, por outro há dois panoramas, bastante distintos e de menor 

ênfase, que cooperam para sua manutenção. 

Entretanto, compreendendo que a transmissão e a reprodução dos saberes tradicionais 

relacionados à gestação, parto e puerpério ocorreno cotidiano (Jordan,1993), notadamente por meio 

da experiência prática e da observação durante o nascimento, verifica-se que estes espaços de troca 

relacionados ao ofício de parteira tradicional, que se constitui um processo de trocas simbólicas, 

reforça modos de viver e compreender o corpo e o mundo se encontra em situação de fragilidade. 

Desdobramentos 

Ao longo do processo de inventário, com o aprofundamento do conhecimento acerca das 

políticas do patrimônio imaterial e seu alcance, ainda que recente, o Instituto Nômades, em 

                                                           
8 Parto Humanizado/Parto Ativo compreendido como um modelo de atenção em que a mulher é protagonista do 
processo, ou seja, a mulher escolhe a partir do acesso à informação. 
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conjunto com outras instituições, decidiu solicitar o Registro do Ofício de Parteira Tradicional 

como ação política de reconhecimento e valorização do ofício, bem como de efetivação e revisão de 

políticas públicas, dentre elas programas de saúde existentes em nível nacional. Portanto, optou-se 

por utilizar o instrumento legal, de uma política ainda em construção, para dar visibilidade às 

parteiras e à sua atividade, numa perspectiva de busca por direitos.  

Pela ótica da saúde, as parteiras tradicionais vem sendo foco de ações, com sua atividade 

incluída em planos, ações e programas governamentais, notadamente com o objetivo de reduzir a 

mortalidade materna e neonatal, a exemplo do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal (2004). O Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004) aponta 

as dificuldades enfrentadas pelas parteiras para realizar seu trabalho, tais como atuação isolada, 

falta de apoio dos serviços de saúde, falta de acesso ao material básico e falta de remuneração. 

Desde 2000 o Ministério da Saúde retomou sua atuação junto às parteiras tradicionais com o 

Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais9, da Área Técnica de Saúde da Mulher. Portanto, 

a realidade vivenciada pela maioria das parteiras é de conhecimento do poder público, na medida 

em que há o reconhecimento de seu trabalho. 

Entretanto o foco cultural não é aprofundado e/ou destacado por essas políticas. Não há, por 

exemplo, uma ideia de formação continuada que parta dos saberes das parteiras – e sim ações que 

objetivam ensinar novos conhecimentos a elas.Dentro de uma perspectiva diferenciada, o inventário 

e o Registro vêm reiterar essa realidade e ressaltar o viés cultural e patrimonial deste ofício – seriam 

açõesque se aproximam das parteiras não para lhes ensinar algo, mas para valorizar estes saberes e 

práticas como importantes referências para nossas identidades.  

No início deste ano os requerentes foram comunicados que o pedido de Registro do Ofício 

de Parteira Tradicional como patrimônio cultural do Brasil havia sido indeferido, mas que tal bem 

deveria ter acesso a outros meios para sua salvaguarda. De acordo com o Ofício-Circular nº 001/13 

- GAB/DPI/IPHAN, a Câmara do Patrimônio Imaterial considerou que o Registro não seria o 

“instrumento mais adequado para salvaguardar essa prática e esses saberes” devido à “grande 

interface com a área da saúde pública e as práticas médicas”. Entretanto,  

“devido à importância desse saber, seu enraizamento em diversas comunidades brasileiras e 
continuidade histórica, recomenda-se que sejam realizados inventários em outras regiões do 
país para adensar as documentações sobre esse conhecimento e se realize articulações 
institucionais como forma de valorizar esse saber. Recomenda-se ainda que sejam 

                                                           
9 PTPT tem entre seus objetivos: “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 
assistidos por parteiras tradicionais ao SUS, garantindo as condições materiais, apoio logístico e rede de referência 
necessários para o exercício de tal prática com segurança e qualidade”. 
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realizados estudos juntamente com a área médica sobre exercício profissional das parteiras 
e para levantamento de dados a fim de subsidiar propostas de políticas públicas conjuntas”. 

 
“Culturais” demais para as políticas na área de saúde pública, que, seguindo protocolos 

internacionais para a atenção segura ao parto e nascimento, se aproxima das parteiras tradicionais 

como que numa política de “redução de danos”; com uma “interface grande” demais com as áreas 

de saúde pública para sejam valorizadas em seu aspecto cultural por meio do Registro de seu ofício; 

podemos nos perguntar, a respeito destes desdobramentos, se o posicionamento do ofício de parteira 

tradicional, entre a saúde e a cultura, não tem sido um empecilho ou um dificultador para a sua 

plena valorização pelo Estado. 

Referências  

BRASIL. Constituição Federal Brasileira. 1988. 

______. Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000. Institui o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial e dá outras providências. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Parto e nascimento domiciliar 
assistidos por parteiras tradicionais [recurso eletrônico]: o Programa Trabalhando com Parteiras 
Tradicionais e experiências exemplares / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2010. 

CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil: Estado 
da Arte. In: CASTRO, Maria Laura Viveiros de; FONSECA, Maria Cecília Londes (orgs). 
Patrimônio imaterial no Brasil: legislação e políticas estaduais. Brasília: UNESCO, Educarte, 
2008. p. 11-32 

FERNÁNDEZ, Loreto Bravo. “A salvaguarda do patrimônio imaterial na América Latina: uma 
abordagem de direitos, avanços e perspectivas” ITAÚ CULTURAL. Políticas culturais: teoria e 

práxis. (org. Lia Calabre) Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2011, pp. 14-39. 
Disponível em <www.itaucultural.org.br/bcodemidias/001818.pdf>. Acesso em 28 out. 2011 

INSTITUTO NÔMADES. Relatório Final do Inventário dos Saberes e Práticas das Parteiras 

Indígenas de Pernambuco. Recife, 2010. 

_________________. Relatório Final do Inventário dos Saberes e Práticas das Parteiras 

Tradicionais de Pernambuco. Recife, 2011. 

JORDAN, B. Birth in Four Cultures: a crosscultural investigation of childbirth in Yucatan, 

Holland, Sweden, and The United States. 4ª Ed. Long Grove: Waveland Press, 1993. 

SOUTO MAIOR, M. Como nasce um cabra da peste. 2ª ed. Recife: Grumete Serviços Editoriais, 
1984. 



 

12 
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos),Florianópolis, 2013. ISSN2179-510X 

Traditional Midwives of Pernambuco: Knowledge, practices and policies 

Abstract:Based on needs and difficulties faced by traditional midwives, an inventory of knowledge 
and practices of traditional midwives of Pernambuco was carried out (2008 and 2011) with the 
objectives of revealing the home birthcare by traditional midwives, identifying problems and 
possible solutions; raising existing information about this type of care, and recognizing traditional 
midwives, their knowledge and conception of body and the world that are transmitted between 
generations. Throughout the process we request the recognition of the occupation as Brazilian 
Cultural Heritage, as a political action of recognition of the occupation and demand of review of 
public policies.We propose to focus on the experience, discuss possibilities and difficulties. We 
understand the inventory as a producer of information on the current situation of the occupation, as 
subsidy (given the situation of invisibility of traditional parteria) to negotiate and demand 
government action and as a means of coordination with organizations working with the theme 
focused on health, proposing a perspective of gender and culture. At the same time, the inventory is 
constituted as an instrument of change in reality, as it involves the community and leads subjects to 
reflect on their own knowledge and practices. 
Keywords: Inventory. Intangible Cultural Heritage.Traditional Midwives. 


