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RESUMO 

 

Este trabalho investiga numa perspectiva histórica o costume de partejar em 

Ouriçangas, cidade do centro- norte baiano, com a assistência de parteiras tradicionais, entre 

1960 e 1994, através dos depoimentos de antigas parteiras e suas parturientes. Utilizei como 

categorias bases de análise os conceitos de experiência e de costume segundo as proposições 

da História Social Inglesa por E. P. Thompson. Considerei o contexto das transformações 

socioculturais nas relações sobre o corpo na sociedade brasileira em geral nos anos 

1960/1990, mesmo relativizando quanto a Ouriçangas enquanto cidade de pequeno porte do 

interior baiano, mas passível de sofrer as influências dos meios midiáticos como televisão, 

rádio e revistas de magazine. A escolha da temática e dos sujeitos tem base no 

reconhecimento da importância de investigar as práticas de partejar como cultural e 

historicamente construídas pelos e nos grupos humanos. Utilizei a metodologia de História 

Oral, sendo as fontes constituídas por depoimentos de antigas parteiras e parturientes, 

colhidos na forma de entrevistas. O objetivo central da investigação foi captar as práticas de 

partejar assim como representações sobre o corpo e a saúde feminina no local desta pesquisa. 

. 

 

Palavras-chave: experiência, costume, partejar, parteiras, parturientes, Ouriçangas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En este trabajo se investiga en una perspectiva histórica el costumbre de partear en 

Ouriçangas, ciudad del centro-norte baiano, con la asistencia de comadronas y sus 

tradicionales, entre 1960 y 1994, a través de los testimonios de antiguas parteras y sus 

parturientes. He utilizado como categorías bases de análisis los conceptos de experiencia y 

costumbre de acuerdo con las proposiciones de la Historia Social Inglesa de E. P. Thompson. 

Consideré el contexto de los cambios socio-culturales en las relaciones del cuerpo en la 

sociedad brasileña en general en los años 1960/1990, incluso relativizando como Ouriçangas 

mientras pequeña ciudad de interior de Bahía, pero propensos a sufrir las influencias de los 

medios de comunicación medios como la televisión, la radio y la revistas. La elección del 

tema y de los sujetos se basa en el reconocimiento de la importancia de investigar las 

prácticas de partear como construidas cultural e históricamente por y en los grupos humanos. 

He utilizado la metodología de la historia oral y las fuentes consisten en testimonios de 

comadronas y parturientess antiguas, recogidos en forma de entrevistas. El objetivo principal 

de la investigación era capturar las prácticas de partear, así como las representaciones del 

cuerpo y la salud de las mujeres en el lugar de lainvestigación. 

 

Palabras clave: experiência, costumbre, partear, comadronas, parturientas, Ouriçangas. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, pretendo analisar, numa perspectiva histórica, o costume de partejar 

com a assistência de parteiras tradicionais nas zonas rurais da cidade de Ouriçangas nos anos 

de 1960-1994, a partir das memórias de sujeitos que vivenciaram e exerceram esse costume. 

Tendo em vista as transformações socioculturais nas relações sobre o corpo em nossa 

sociedade, é importante investigar as práticas de partejar como cultural e historicamente 

construídas pelos e nos grupos humanos. Para a realização deste trabalho, utilizei fontes orais, 

constituídas por depoimentos de antigas parteiras e parturientes. 

Para tanto, é interessante levar em consideração algumas questões relacionadas à 

oralidade, por Iraci Barroso, a partir de sua interpretação das proposições de Paul Thompson: 

Nas considerações de Thompson (1992), a respeito do uso das fontes orais, estas são 

capazes de contribuir para uma memória mais democrática do passado como 

instrumento de mudança, possibilitando novas versões da história ao dar voz a 

múltiplos e diferentes narradores, permitindo a construção da história a partir das 

próprias palavras daqueles que vivenciam e participam de um determinado período, 

mediante suas referências, e também seu imaginário. (BARROSO, 2001). 

  

Outro aspecto da oralidade é destacado por Lozano e está relacionado ao interesse 

crescente nas Ciências Humanas e Linguísticas por essa forma de trabalho: 

O interesse que desperta atualmente a questão da oralidade pode ser exemplificado 

pelos numerosos eventos e trabalhos de cunho acadêmico que se desenvolveram 

recentemente em torno de sua relação com a antropologia, a história e a literatura. 

Abordar o fenômeno da oralidade é ver-se defronte e aproximar-se bastante de um 

aspecto central da vida dos seres humanos. (LOZANO, p 15) 

 

Outra consideração sobre a pesquisa com fontes orais é discutida por Tania Monteiro 

em seu trabalho sobre Comunicação escrita sobre uma Pesquisa oral, que explana sobre seu 

funcionamento na teoria e na prática.  

Dada a variedade de formas possíveis de se conduzir uma pesquisa historiográfica 

com fontes orais, uma definição única do que seja história oral é sempre 

problemática. Grosso modo, o termo história oral se refere aos trabalhos realizados 

por historiadores que se utilizam de entrevistas gravadas e transcritas como 

documentação principal de suas pesquisas. Prática iniciada nos Estados Unidos nos 

anos 40 deste século, este modo de "fazer história" vem se afirmando no mundo a 

partir de 1970. Numerosos encontros entre especialistas no assunto têm enriquecido 

sua teoria e seus métodos, dando origem a publicações onde são divulgadas 

conferências e debates em torno da questão. Paralelamente, multiplicam-se os livros 

resultantes de pesquisas já realizadas. (MONTEIRO, p. 108) 
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A metodologia utilizada envolveu a produção de entrevistas com parteiras e 

parturientes que viveram o período pesquisado e exerceram a prática: foram assim agentes e 

pacientes dessa ação. Selecionei quatro parteiras e seis parturientes para a realização das 

entrevistas, que possibilitaram captar suas práticas de partejar assim como representações 

sobre corpo e saúde feminina.  

Nas falas de algumas das entrevistadas fica evidente que não houve o desaparecimento 

das parteiras nas zonas rurais de forma definitiva, e sim adaptação aos saberes médicos e ao 

parto hospitalar. 

A pesquisa foi realizada com parteiras tradicionais que ainda estão vivas, bem com 

algumas das suas antigas parturientes: no inicio da pesquisa, em 2014, foi possível identificar 

ainda cerca de dez (10) parteiras espalhadas pelas zonas rurais. Porém, infelizmente, quando 

da realização das entrevistas, algumas delas, devido à idade avançada, já haviam falecido, 

restando quatro (4). Destas,  duas estão numa idade avançada. São mulheres moradoras de 

zonas rurais – da roça - onde esse costume do partejar era muito comum. Eram e são oriundas 

de segmentos de baixa renda, que realizaram trabalhos rurais, além da experiência de 

partejar.  A maioria delas teve uma relação próxima por morarem em “roças” próximas e/ou 

na mesma e, em alguns casos, se tornaram comadres justamente por influência desse costume. 

Iniciei a pesquisa em dezembro de 2014, porém, por vários motivos, só pude dar 

continuidade depois, sendo que a primeira entrevista, com dona Maria Adriana, foi realizada 

nesse mesmo ano, a qual deu suporte para realizar as demais. As outras entrevistas foram 

realizadas em janeiro de 2016, com as demais parteiras: dona Maria Beata (Míúda), Dona 

Maria Rita e Dona Hilda; já com as parturientes só foi possível realizar em outubro de 2016. 

Destas, duas não quiseram ter seus nomes revelados, e por isso utilizo pseudônimos, as 

demais, são: dona Maria Mendes, Jandira Cardoso, Eunice dos Santos e Maria Rita.   

Dentre essas depoentes, selecionei a minha mãe, Maria Rita, pelo fato dela ter vivido 

esse tempo e por ter exercido essa prática, colaborando de alguma forma com as demais 

mulheres da comunidade, e, principalmente, por resgatar um pouco da história da minha 

família. O local da pesquisa é a cidade de Ouriçangas, de onde minha família é natural, 

especificamente as zonas rurais de Canavieira, Canavieira II, Caiçara e Sede/Camurugi. 

A opção por este trabalho se dá pelo fato de ser uma prática exercida por algumas 

pessoas da minha família: minha tia, Maria Adriana e minha mãe, Maria Rita. Além disso, por 

considerar a História Oral uma metodologia – que nos últimos tempos tem sido utilizada, mas 

que por um bom tempo foi negligenciada – que nos possibilita adentrar no universo dos 
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costumes das camadas que não tiveram voz na historiografia tradicional, a qual sempre 

procurou enaltecer os feitos dos poderosos.  

Dessa forma, trabalhar com essas fontes trará um “resgate” das memórias dessas 

mulheres que durante muito tempo foram parteiras tradicionais, bem como de algumas 

parturientes, as quais poderiam ser esquecidas. Através desse trabalho, práticas serão 

registradas e lembradas, mesmo que não sejam mais executadas, além de proporcionar um 

aprendizado de uma prática que foi realizada por algumas das mulheres familiares.  

O trabalho é dividido em dois capítulos com subdivisões. No primeiro capítulo, 

através das falas das entrevistadas, fiz uma discussão sobre o que Thompson (1998) chamou 

de “costume”, levando em consideração a prática de partejar na cidade de Ouriçangas, uma 

prática comum de cidades do interior do Brasil. No segundo capítulo, discuto os costumes das 

mulheres de Ouriçangas sobre o “fazer o parto em casa”, destacando os saberes dos cuidados 

com o corpo.  
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CAPÍTULO I: ENTRE COSTUMES E TRANSFORMAÇÕES 

O tema trabalhado, o costume de partejar com a assistência de parteiras tradicionais, é 

analisado com o suporte dos conceitos de experiência e costume de E. P. Thompson. Em suas 

discussões, o conceito de experiência foi elaborado no decorrer dos estudos sobre a formação 

da classe trabalhadora, quando optou por fazer uma abordagem das fontes considerando o 

olhar dos próprios sujeitos sobre suas práticas. Tal perspectiva foi denominada de História 

“vista de baixo”, por autores como Eric Hobsbawm e Dorothy Thopson. Esta abordagem vista 

de baixo permite enfocar os olhares dos grupos subalternizados sobre as relações sociais.  

Considero que os conceitos de experiência e prática podem ser usados em conjunto, na 

análise histórica em busca dos saberes e práticas de um grupo de mulheres parteiras das zonas 

rurais de Ouriçangas através da análise de seus costumes de fazer o parto em casa.  

Em Thompson, o termo costume fez parte daqueles presentes nas manifestações dos 

trabalhadores do século XVIII,  

Ele se manifestou na cultura dos trabalhadores do século XVIII, e parte do XIX. 

Defendo a tese de que a consciência e os usos costumeiros eram particularmente 

fortes no século XVIII. Na verdade alguns desses “costumes” eram de criação 

recente e representavam as reinvindicações de novos “direitos”. É clara nos 

historiadores que se ocupam dos séculos XVI e XVII a tendência de ver o século 

XVIII como uma  época em que esses costumes se encontravam em declínio, 

juntamente com a magia, a feitiçaria e superstições semelhantes. O povo estava 

sujeito a pressões para “reformar” sua cultura segundo normas vindas de cima, a 

alfabetização suplantava a transmissão oral, e o esclarecimento escorria dos estratos 

superiores aos inferiores. (THOMPSON, p. 13)  

Para esse historiador, mesmo em tempos distintos e em situações diferentes, o uso do 

termo costume está ligado à sobreposição vinda de cima para baixo, na qual houve uma 

tentativa de reformulação da cultura daquele povo que tinha, naquele momento, a transmissão 

oral derrubada pelo poder que se utilizava do mecanismo de alfabetização. 

 Levando em consideração as abordagens nos trabalhos de Thompson, percebemos que 

estes buscaram enfocar os grupos subalternizados como agentes de sua própria história. Este 

olhar nos permite compreender as experiências das parteiras e das mulheres que se utilizavam 

dos seus serviços, assim como de seus maridos e familiares, como costumes, no cuidado com 

a saúde na sociedade ouriçanguense, até que as intervenções em suas práticas reformulassem 

o ato de partejar.  

 

1.1 DE QUAL LUGAR SE FALA  
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O trabalho desenvolvido se situa na cidade de Ouriçangas, cidade do centro norte 

baiano, especificadamente em algumas de suas zonas rurais, e se baseia metodologicamente 

pelas fontes orais. Ouriçangas é uma cidade de aproximadamente nove mil habitantes, a 

maioria oriunda das zonas rurais, as quais são em torno de trinta e duas (32)
1
. Antes de se 

emancipar em 1962, fazia parte da cidade de Irará, localizada a cerca de dezessete (17) 

quilômetros. Seu processo de emancipação ocorreu no seguinte contexto: 

A partir de 1960 teve início um movimento comunitário para que o então distrito de 

Irará fosse elevado à categoria de município e no dia 27 de março de 1962, a 

localidade foi emancipada. Cidade de pequeno porte, Ouriçangas é conhecida em 

outros países. O Banco Mundial elegeu como referência o gerenciamento do sistema 

de abastecimento de água que foi descentralizado, passando a ser gerido pelas 

associações comunitárias. Três missões internacionais, Índia, Angola e Guatemala, 

estiveram no município para conhecer o modelo de gestão hídrica. (UPB) 

 

No que se refere a sua formação administrativa, dados do IBGE apontam por: 

 

Distrito criado com a denominação de Ouriçangas, pela Lei nº 191, de 01-05-1843, 

subordinado ao município de Irará. Em divisão administrativa referente ao ano de 

1911, o distrito de Ouriçangas, figura município de Irará. Assim permanecendo em 

divisão territorial datada de 1-VII-1960. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Ouriçangas, pela Lei Estadual nº 1.648, de 27-03-1963, 

desmembrando de Irará. Sede no antigo distrito de Ouriçangas. Constituído do 

distrito sede. Instalado em 07-04-1963. Em divisão territorial datada de 31-XII-

1963, o município é constituído do distrito sede. (IBGE) 

 

Ainda segundo informações do IBGE 2010, fornecidas por lideranças e moradores da 

cidade, Ouriçangas significa Fonte de Água Fresca.  

O município que significa na língua Tupi, “fonte de água fresca”. Foi 

inicialmente habitada pelos índios Kiriris (tribo Paiaiá). Os colonizadores 

introduziram a criação de bovinos. Os jesuítas juntaram-se a esses pioneiros e 

construíram a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Ouriçangas, no Século XVII.  

(IBGE 2010) 

 

1.2 TRANSFORMAÇÕES NA ARTE DE PARTEJAR 

Sobre a arte de partejar, Cristiane dos Santos, trabalhando com o legado das parteiras 

tradicionais, aponta: 

Desde o surgimento dos seres humanos, a arte de partejar foi desenvolvida pelas 

mulheres, sendo os saberes e práticas por elas desenvolvidos, transmitidos umas 

paras as outras, em forma de conhecimento e herança ancestral. O ato de partejar, 

executado pelas parteiras, é mediado pela cultura, e está fortemente ligado aos 

sistemas de valores, crenças e costumes de um determinado grupo. Neste sentido, as 

                                                 

1
Cada zona rural corresponde ao que seria um povoado ou um distrito da cidade.  
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parteiras tradicionais são mulheres que possuem vínculos com as mulheres e com as 

famílias da comunidade onde habitam, sendo, portanto, parte daquela realidade 

sociocultural e o momento do parto, por sua vez, faz submergir lembranças da nossa 

ancestralidade. (SANTOS, 2016)  

 

 Barreto (2008), aponta a prática de partejar por parteiras tradicionais, a partir de 

pesquisas realizadas em documentos arquivísticos, como as teses da Faculdade de Medicina 

da Bahia, relatórios médicos e da inspectoria de saúde deste estado, como prontuários da santa 

Casa de Misericórdia, indicando que, desde o início do século XX, a prática passou por 

mudanças, com a medicalização do parto, e com o especializar de pessoas para executá-lo. 

 Ela faz uma apresentação desse processo fazendo comparações com o Brasil e outros 

países, apontando ainda a sua influência no Brasil, de modo mais particular, Rio de Janeiro e 

Salvador. Além de apontar o surgimento do médico parteiro em detrimento da atuação 

costumeira da parteira. No entanto, aborda de forma mais geral, apresentando ainda o 

processo de profissionalização de muitas parteiras; características da sociedade da época, e o 

impacto das transformações em meio à modernização. 

Para Barreto, muitas parteiras deixaram de realizar essa prática da mesma forma e na 

mesma intensidade que outrora faziam. Essa historiadora indica que ocorreu uma pressão para 

que houvesse uma preparação “institucional”. E assim, mudanças aconteceram.  

No Brasil, a organização de um curso para parteiras aconteceu em 1832, durante a 

segunda reforma do ensino médico. As mulheres que pretendessem atuar como 

parteiras deveriam matricular-se no Curso de Partos, ministrado pelas Faculdades de 

Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Para ingresso no referido curso, as 

candidatas precisavam ter pelo menos 16 anos completos, apresentar atestado de 

bons costumes passado pelo Juiz de Paz da freguesia. (BARRETO 2008, p. 907) 

 

Investigando quem eram as mulheres que realizavam o parto na Bahia oitocentista, 

Renilda Barreto apresenta os termos utilizados para nomeá-las ao longo do tempo.  

Usavam-se vários nomes para designar uma mulher que cuidava da assistência ao 

parto: parteira, comadre, aparadeira e curiosa. O termo comadre foi bastante 

utilizado na língua portuguesa e significa „com a mãe‟. Em inglês, o termo 

correspondente seria midwife, que também quer dizer „com a mulher‟, ou seja, 

aquela que tem a função de acompanhar outra mulher. Na França, a parteira 

instruída tornou-se sage-femme ou „mulher sábia‟. De modo geral, pode-se afirmar 

que, entre o século XVI e início do XVIII, a parteira era uma mulher que aprendia 

seu ofício com outra comadre ou com a experiência de parir seus próprios filhos. 

(BARRETO, 2008, p. 903) 
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Barreto, ao apresentar quem eram as parteiras em sua discussão sobre Assistência ao 

nascimento na Bahia oitocentista, aponta ainda algumas funções realizadas pelas “comadres” 

no final do século XIX: 

A principal atividade da comadre estava relacionada aos estágios do nascimento: 

gravidez, parto e puerpério. Ela cortava o cordão umbilical, banhava e vestia o 

recém nascido, orientava a dieta alimentar da mãe e do filho e prescrevia remédios à 

base de ervas para as complicações puerperais. As parteiras também cuidavam das 

doenças femininas, especialmente aquelas relacionadas à sexualidade e à genitália. 

Quando se tratava de ciclos menstruais irregulares, amamentação, esterilidade, 

estupro, contracepção, abortos, corrimentos e doenças venéreas, as mulheres 

procuravam a orientação da parteira. (BARRETO, 2008, p.904) 

 

Amaral, em pesquisa sobre a implantação da maternidade Climério de Oliveira, 

discute acerca do corpo e maternidade, aponta que “as concepções concebidas em torno do 

corpo da mulher sugerem a preocupação em se entender um mundo desconhecido: o 

feminino. O corpo da mulher alimentava mistérios sobre a sexualidade feminina e gerava uma 

série de medos” (AMARAL, p. 03).  

Segundo Amaral, o processo de medicalização do corpo feminino no Brasil iniciou-se 

com a construção de espaços hospitalares característicos para o seu atendimento, no final do 

século XIX. No entanto, não foi uma realidade para todas as mulheres. O atendimento 

hospitalar variava de acordo com as condições sócio-econômicas das mulheres: se tinha como 

pagar ou não o atendimento de obstetrícia e ginecologia ou da parteira diplomada. Assim, 

para esse historiador, aquelas que não tinham condições de pagar continuavam a recorrer às 

parteiras.  

No período estudado pelo historiador, este encontrou evidências de repúdio das 

mulheres em mostrar o corpo para o médico e a não procura pelo sistema de medicalização. A 

parteira tradicional não desapareceu com o surgimento dos profissionais masculinos de 

obstetrícia.  

Além da resistência que a população baiana tinha no início do XX à ciência médica, 

era considerado quase imoral o corpo de uma mulher ser examinado por um médico, 

era visto como possibilidade de pecado, perigo, ameaça de imoralidade. E, assim, o 

corpo da mulher estava entre a virtude e o pecado, o sagrado e o maldito, e a melhor 

forma de combater o mal era reprimi-lo. (AMARAL, p. 04)  

 

Amaral apresenta as transformações pelas quais a sociedade passou nesse período e a 

influência destas na vida das mulheres, principalmente as de classe baixa e as que atuavam 

como comadres e parteiras. Com essa implantação, essas mulheres deveriam se adequar ao 
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novo modelo que estava sendo imposto, no entanto, não foi algo que ocorreu de forma rápida 

e sem recusas.  

Souza (2005), sobre as mudanças históricas nas práticas e experiências de parto, 

pontua: 

O envolvimento crescente dos médicos na cena do parto e nos cuidados pré e pós-

parto é, sem dúvida, um dos momentos cruciais da história da parturição no 

ocidente. Muito embora não possa ser considerado um processo simples nem linear 

nem tenha sido semelhante em todos os lugares, pode-se dizer que a 

institucionalização das concepções e práticas médicas teve um papel preponderante 

na redefinição dos modos de vida tradicionais. Este processo, que vem sendo 

chamado nos estudos acadêmicos de medicalização do parto, se deu inicialmente na 

Europa, esboçando-se aí já nos séculos XVII e XVIII, estendendo-se ao Brasil ao se 

inaugurarem as escolas de medicina e cirurgia na Bahia e no Rio de Janeiro, em 

1808, quando da transferência da corte imperial portuguesa para a então colônia. 

(SOUZA, 2005, p. 21) 

 Santos (2007) argumenta que a presença da parteira profissional não acabou 

desaparecendo com as parteiras tradicionais:  

Esse ofício de partejar, marcado por tantas transformações, na realidade não 

aconteceu de forma estanque, pois amalgamado pela dinâmica social. Dessa forma, 

o surgimento da parteira profissional em nenhum momento, significou o 

desaparecimento da parteira tradicional. (SANTOS, 2007. p.14) 

 

1.3 O “FAZER O PARTO EM CASA” 

O costume de partejar era uma prática que as parteiras realizavam para atender as 

necessidades de outras mulheres que naquele momento estavam a precisar da sua experiência 

e sabedoria.  

Medeiros (2009), em sua pesquisa histórica sobre parteiras curiosas em Fortaleza, 

trata do que denominou as economias do corpo feminino, e investigou a experiência de 

parteiras na realização dos partos além dos “métodos” utilizados por elas quando os partos 

eram difíceis, no período de 1915-1935.  

Durante o momento do parto, portanto, as aparadeiras faziam emergir outras 

funcionalidades para os objetos do derredor. Além de outros usos para cordões, 

camas e mesmo partes do corpo – como os pés do marido ou o tornozelo da 

parturiente –, a comadre Rosa Veado se valeu de uma botija, artefato de barro, para 

estimular, através de sopros da paciente sobre o gargalo, tanto a expulsão da criança, 

quanto a das parias ou placenta. A botija, por sinal, parece ter sido um objeto 

corriqueiro no interior dos lares. Embora não utilizada com a finalidade de auxiliar o 

parto, estava disponível na casa em que a normalista Maria do Carmo dera à luz. 
(MEDEIROS, 2009, p. 04) 
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 Um dos seus pontos de enfoque é a participação e o auxílio do marido no momento da 

dificuldade, como denominam o parto. Segundo Medeiros, a realidade que pesquisou, ou seja, 

a presença dos maridos na hora do parto era essencial,  

A presença do pai ou marido no momento em que a mulher vai dar a luz indica, 

ainda, que a parturição assistida pela parteira “curiosa” ganhava ares de um evento 

público, nele, além da parturiente e da parteira, participavam o marido, além de 

outros homens e outras mulheres. (MEDEIROS, 2009. p. 07). 

 

Na sua pesquisa, os maridos participavam do parto, ficando presentes na hora em que 

a mulher estava para dar a luz e ajudavam a parteira, fornecendo alguns dos materiais 

necessários para a realização do parto, ou até mesmo antes disso.  

Para algumas das minhas depoentes, essa presença masculina ocorria, enquanto que 

para outras não. No primeiro caso, como sinalizou dona Rita, podia haver essa participação: 

Muitas vezes, às vezes tinha mulher que demorava de ter o minino e alí as vez 

dependesse da hora, dependesse da hora e muitas vezes até os maridos também 

ajudava as parteiras, porque ele pudia sentar pra segurar as mulé porque elas tinha 

que ficar certa pra não dar jeito no pescoço pra não ofender nenhuma veia no 

pescoço por causa da força que tinha que fazer aí tinha mulher por exemplo, as mulé  

mesmo do primeiro filho, alí sempre as parteiras chamava os maridos pra sentar na 

cabeceira da cama e a mulé, e botar a cabeça da mulé no colo deles. (MARIA RITA 

2016) 

 

Questionada sobre o seu marido, se em alguma situação ele participava, dona Rita, 

confirmou: 

Já. Ele fez, ele fez e teve uma vez que eu tive uma menina, que eu fui ter uma 

minina, a minina só botou um pé, só botou um pé, aí depois eu tive que respirar 

fundo coisa, pra minina subir denovo, aí foi que veio e a parteira foi Mamae 

Minininha ela rezou minha barriga, ajeitou a barriga, aí a minina botou os dois pé e 

nasceu pelos pé, e ele tava ajudano também, ali,  senta e bota a cabeça da pessoa no 

colo dele.(MARIA RITA, 2016) 

 

Dialogando com esta depoente, Maria Mendes também sinalizou a presença e 

participação de seu marido no momento do parto. 

No momento de chamar a parteira ou até na hora do parto mesmo. Ele teve um que 

ele ajudou, só foi eu e ele dentro de casa, na hora que ele , ele veio, que ele foi 

chamar a mãe dele, ela mandou ele vim na frente e ele veio, quando ele chegou aqui 

ele entrou pra dentro de casa e fechou a porta, naquilo quando, aí eu tive a criança. 

Ele num pudia vir abrir a porta porque ele tava me ajudano segurano. Aí eu tive essa 

em casa. (MARIA MENDES, 2016) 

 

 No entanto, outras parteiras sinalizaram o contrário. O que me levou a entender que, 

nesse contexto, a presença da figura masculina no momento do parto era algo relativo, que 

podia ocorrer ou não, a depender da situação e do sujeito:  
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“Não aparecia não, ele saia ficava do lado de fora e depois que chegava” (HILDA 

SANTOS) 

 

Corria, eu falava venha cá fica aqui e senta aí pra apreciar o que o parto é, o que vem 

dalí de dentro, o que vai sair, fica aí não sai daí não  [...] esse Josué correu, (risos) 

[...] volta atrás, venha praqui senta aqui, não tem  nada escondido não. (MARIA 

BEATA, 2016) 

  

É importante destacar a presença na memória e fala das depoentes que o fazer o parto 

em casa, uma prática em Ouriçangas, existiu em um contexto em que não se tinha outra 

opção, ou caso existisse, havia dificuldades para se chegar até ela. Algumas das parteiras 

informam que não havia atendimento médico na cidade e havia dificuldade para se chegar às 

cidades próximas, - Irará e Alagoinhas - não apenas por conta da distância, mas também por 

falta de transporte.  

As mulheres pariam em casa porque não tinha condições de sair daqui pra ir pra 

Alagoinhas, além também dos maridos não gostar, eles não gostavam naquele tempo 

que os médicos vissem o corpo das esposas, eles não gostavam porque só quem 

podia pegar era outra mulher [...] tinha muito preconceito naquele tempo e as 

mulheres também não se sentiam bem em amostrar o corpo. Sim que aqui na roça, 

ninguém se via falar em médico, médico só lá pela cidade. (MARIA RITA, 2016) 

 

Dialogando com Dona Maria Rita, outra das minhas depoentes aponta em seu 

depoimento:  

“Em Ouriçangas não tinha hospital não, se tivesse algum problema ia pra Irará ou 

Alagoinhas, muitas morriam de parto” (HILDA SANTOS, 2016). 
 

Por conta disso, as parteiras tradicionais eram quase sempre procuradas. Algumas das 

minhas depoentes trazem evidências que, em alguns casos, ela solicitava que a mulher 

procurasse um médico especializado quando em alguma situação se identificava que a mulher 

estava com algum problema.  

“Só mandava pro doutor aquela que eu dizia que não tinha passagem, não tinha jeito 

[...]”. (MARIA BEATA 2016).  
 

Em relação à existência de médico na cidade, minha depoente parturiente sinalizou já 

haver hospital em Ouriçangas quando ela teve seus filhos, porém, estes nasceram em casa por 

não ter dado tempo ir à rua, por isso seus partos foram feitos em casa.  

Os outros, não deu tempo, arrumada eu estava pra ir pra rua, mas na hora era dava a 

dor era rápido e eu tinha o minino em casa, num dava mais tempo ir pra rua. Porque 

quando eu sentia dor, minha dor era ligeira, aí eu tive eles em casa. (MARIA 

MENDES 2016)  

 

 

Acredito que essas informações distintas se dão pelo fato das minhas depoentes terem 

diferenças de idades, bem como, por terem tido seus filhos em períodos diferentes. 
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CAPÍTULO II: MEMÓRIAS DE UMA PRÁTICA COSTUMEIRA 

As entrevistas que são fontes deste capítulo foram realizadas de forma que 

possibilitassem as mulheres/parteiras e parturientes expor estes costumes para além do 

contido no quadro de perguntas. A primeira constatação de análise é que a maioria delas, tanto 

das parteiras quanto das parturientes demonstrou que apesar do costume do partejamento não 

mais existir atualmente na região alguns conhecimentos têm continuidade.  

A análise das entrevistas apontou que alguns costumes no cuidado com o corpo, 

antes e depois do partejamento, eram comuns entre elas, mesmo sem consenso quanto as 

formas. 

 

2.1 PARIR E DEPOIS DE PARIR: O TEMPO DA PARIDA. 

Sobre o “fazer o parto em casa”, é essencial destacar que não parava no ato em si, mas 

se estendia tanto pelo período anterior como após este, o “tempo da parida”. Este tempo da 

parida envolvia as preocupações e cuidados voltados para a questão do “resguardo”, um 

longo período que podia envolver toda a gestação e principalmente o pós-parto.  

Sobre o resguardo, Maria Rita, 59 anos, “parteira”, aparadeira e parturiente, relatou 

que o “resguardo” podia ser diferente para cada mulher. Algumas delas poderiam apresentar 

algum problema durante a gestação. 

Se a gravidez fosse complicada o resguardo começava logo, [...] se a mulher 

aparecesse com a perna inchada, por exemplo, a parteira mandava procurar logo um 

médico pra ver se era alguma coisa, aí tinha que ir pra Alagoinhas ou Irará [...].Se 

não apresentasse nenhum problema, o resguardo era depois do parto, 45 

dias(MARIA RITA 2016),  

 

De acordo com Maria Beata, um dos costumes para facilitar o momento do parto 

estava em utilizar uma espécie de faixa para a criança descer.  

Hoje em dia mulher tem criança não aperta a barriga, não bota uma toalha pra 

apertar a barriga, [...] não usa mais faixa [...] naquele tempo usava toalha apertava 

aqui ( mostrando a região da barriga) [...] usava pra apertar a barriga pra não entrar 

vento. (MARIA BEATA 2016). 

 

Em outros casos, o cuidar de si começava quando a gestação já estava num estágio 

avançado e perto de dar luz, com isso, algumas parteiras faziam algumas recomendações 

quando procuradas. Maria Beata contou que uma vez alertou uma gestante quanto aos seus 

comportamentos, pois não eram adequados para uma mulher naquela situação, isso porque, 

segundo a parteira, durante quase toda a gestação a mulher só andava montada a cavalo, o que 

poderia dificultar no parto e trazer consequências para a criança. No entanto, sem considerar o 
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que foi dito, a mesma continuou e alguns dias depois passou a sentir dores e “labutou 

bastante, sofreu para conseguir botar a criança pra fora”. Foi preciso procurar outra parteira 

mais experiente para contornar a situação.  

Ela pelejou, pelejou e não deu em nada...tava complicado, não nasceu, mandei 

chamar alguém mais experiente e foi complicado, minino passado de nascer e não 

vai nascer. [...] aí levaram pra Ouriçangas pra dona Nair e depois de muita 

complicação nasceu. (MARIA BEATA 2016) 

 

Algumas depoentes relataram que às vezes o parto demorava de acontecer porque a 

dor tava fria, que para a dor esquentar era preciso tomar banhos de folhas ou chás. No 

entanto, nem todas precisaram porque suas dores eram rápidas.  

Eu dei a dor dela, eu dei a dor dela, dor surradeira, foi no dia de sábado, um dia de 

sábado e aí eu fui ter ela no domingo as dez e meia do dia. Dor assim, porque disse 

que de minina mulher dar dor assim, sorradeira, não esquenta, tem delas que não 

esquenta para ter logo na hora, aí,... a pessoa dar a dor assim pra ter num dia aí vai 

logo pra outro, aí deu aquela dor surradeira, aí também quando apertou, quando a 

dor apertou já foi pra ter, porque a parteira chegou e mim ajudou com as oração e 

fez uns banhos e eu tomei, fez aquele mingau quente e eu tomei, ai a dor apertou 

naquela hora aí eu tive.[...] foi banho de algodão pra dor esquentar pra eu puder ter a 

minina. (EUNICE, 2016) 

 

“Tomei só um banho de maravilha que foi de Fô [...] pra esquentar que a dor tava fria”. 

(JANDIRA CARDOSO, 2016) 

 

Alguns dos costumes do partejar e do tempo de parida envolviam aspectos de 

religiosidade explícitos em suas palavras. Quando as parteiras foram questionadas sobre se 

faziam o parto sozinhas ou acompanhadas, elas respondiam que não, que faziam com Deus e 

Nossa Senhora. A destacar que a maioria das falas remetia a mesma figura religiosa, nossa 

senhora do parto. 

Nossa Senhora do Bom Parto é uma devoção muito antiga, da qual se tem notícia 

desde o Século XI. A representação veio passando por várias fases ao longo dos 

séculos e, hoje, temos esta, acima, que representa muito bem a devoção. Trata-se de 

uma devoção que nasceu daquele que, talvez, seja o momento mais importante da 

vida de qualquer mulher: o parto. Qual mulher não deseja ter por perto nessa hora a 

poderosa e doce Mãe, Maria, que também viveu a experiência da maternidade. 

(http://www.cruzterrasanta.com.br/)  

 

http://www.cruzterrasanta.com.br/
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Todavia, isso não significava que todas pertencessem à religião católica. Embora, de 

acordo com o meu conhecimento sobre elas, apenas uma fazia parte do curandeirismo. Mas, 

ainda assim, de acordo com suas falas, ela se apegava aos santos católicos, bem como as 

demais.  

Sobre a presença da religiosidade no momento do parto Medeiros também aponta a 

sua presença em meados do século XIX,  

A crença religiosa compunha-se de diferentes apelos, conforme os efeitos desejados 

no encaminhamento da parturição pela aparadeira. Dependendo do estado de 

complicação da parturiente e da criança, determinadas preces e práticas religiosas 

são consideradas mais adequadas. No caso de Maria do Carmo, a normalista 

assistida pela parteira Joana Pataca, as primeiras dores da parturição foram 

acompanhadas de preces para o Senhor do Bonfim. Já a parteira Rosa Veado, diante 

da demora exagerada na expulsão do recém-nascido, apegou-se com “o Senhor São 

Raimundo” e, em seguida, rezou o “Magnificat”. Não alcançando o resultado 

desejado, encontrou-se na iminência de “mandar tocar, no sino da Matriz, sinal de 

mulher de parto”. Já no final do trabalho de parto, quando a placenta não se 

descolava, a comadre solicitou a presença do marido e o fez colocar “o pé em cruz 

na barriga da mulher”. Enquanto isso, enquanto a parteira fazia uma pequena oração 

à Santa Margarida. (MEDEIROS.3-4) 

 

Medeiros ainda aborda sobre algumas parteiras na realização do parto, que fazem 

relatos de como ocorriam e as dificuldades que muitas mulheres passavam na hora de parir. 
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Nesse momento a oração era muito importante para concluir o trabalho com êxito, bem como 

a utilização de alguns objetos que corroboravam com esse processo. Do mesmo modo que 

para as minhas depoentes, a utilização de orações e objetos era imprescindível, fazendo parte 

assim de um ritual religioso, sem o qual para a parteira, o parto poderia ser mal sucedido. 

Com isso, pode ser percebido um catolicismo popular por meio de orações, rituais de cura, da 

utilização de banhos, chás e outros.   

2.1.1 O pós-parto  

O tempo da parida era um momento também muito importante desse processo, pois 

envolvia outros resguardos e cuidados. As falas indicam que, mesmo com a possibilidade de a 

mulher apresentar algum problema durante a gestação, as atenções estavam mais voltadas 

para depois do nascimento da criança, o pós-parto. Neste momento, para meus sujeitos, a 

mulher ainda corria um grande risco de morte, caso não fizesse a retirada de todas as 

impurezas do seu corpo, o chamado processo de “despachar”. 

 Segundo minhas entrevistadas, despachar correspondia em pôr a placenta para fora, 

ato de liberar toda impureza. No entanto, se isso não fosse feito por completo da forma 

correta, poderia comprometer a vida da mulher.  

Porque se a mulher teve minino e num despachar não teve minino [...] Pode morrer. 

[...] Porque morreu muita mulher de parto por causa disso,.... a mulher não 

despachava e morria você chegava assim na casa e já sentia aquele fedor podre de 

carniça, a mulher jogada em cima da cama...morrendo com aquele negoço lá...  

 

Maria de cumpade Divardo mesmo, ele veio me buscar aqui, quando eu cheguei lá 

ela já tinha tido o menino, mas as companheiras que estavam com ela, ela teve a 

criança e não despachou né, aí taparam com pano, quando eu cheguei lá comadre 

Maria já estava já branca, ai eu falei isso aí é porque não despachou e empurraram 

pano ai eu tirei o pano, fiquei com ela e dei um café quente [...] ela ai ela despachou. 

(MARIA ADRIANA 2014) 

 

De acordo com D. Maria Adriana, isso ocorria porque algumas parteiras não tinham 

muita experiência ou a atenção era mais voltada para a criança em si. Mas com ela, a 

preocupação maior estava voltada principalmente no pós-parto:  

“Se depois do nascimento não “despachasse” a mulher também poderia morrer” 

(Maria Adriana 2014). 

 

As parteiras relataram que esse processo poderia ser demorado e que, por conta disso, 

era necessário recorrer a algumas orações ou usar alguns instrumentos para facilitar a saída. 

Ainda tinha a reza de falar das mulheres quando não despachava, demorava de 

despachar [...] não saia a pirracenta aí rezava “Não tô prenha nem parida, nem nos 
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rol das esquecidas santa Margarida santa das paridas” ou então pegava uma garrafa, 

soprava na garrafa e aì despachava( HILDA SANTOS. 2016).  

 

A gente ia se o menino tivesse demorando de nascer a gente olhava a barriga, se 

estava certo, viu, o menino, se não tivesse a gente ajeitava, botava para o lugar o 

menino nascia. Se demorasse de despachar ia e rezava a barriga, na hora que 

terminava de rezar a mulher também terminava de despachar [...] a oração só são 

três palavras, mas com fé só a gente pedi a Deus e a nossa senhora do parto e 

encruzava a barriga apertava um pouquinho só, para não doer, do lado e de outro e 

falava assim: “santa Margarida eu não estou prenha e nem parida e nem no rol das 

esquecidas”, a oração é essa, aí fazia uma prece, rezava um pai nosso, antes de 

terminar de rezar a mulher já despachava. ( MARIA RITA 2016) 

 

 Dialogando com as parteiras, Maria Mendes, parturiente, informou como ela fazia para 

conseguir despachar, 

Despachar é a placenta. E no meu caso eu só despachava assim, que é a placenta que 

a gente bota aí tinha eu tinha que sentar assim, que a mulher botava no bacio, porque 

aí deitada aí num botava a placenta não aí tinha que ser assim no bacio, que aí 

botava a placenta. Era. Procurando a posição melhor. (MARIA MENDES, 2016) 
  

MARY DEL PRIORE (2014), historiadora e jornalista, também trata do processo de 

despachar. Em seu trabalho sobre os saberes na hora do parto, a autora afirma que essas 

técnicas para despachar mais rápido são utilizadas desde o século XVI. Remetendo a fala de 

uma parteira, a autora ainda mostra como esta fazia para expulsar a placenta.  

Patuás sob os colchões e orações a santa Margarida e a Nossa Senhora do Parto 

também existem desde o século XVI: “Minha Santa Margarida, não estou prenhe 

nem parida, bote-me no rol de sua escolhida”! Vestir roupa masculina, para 

“despachar mais rápido”. Para expulsar a placenta? Ingerir três grãos de feijão. 

Depois, é preciso juntar a “mãe do corpo”, ou seja, “os ovários, o útero, tudo o que a 

mulher usa para reproduzir (PRIORE, 2014)  

 

 

 De acordo com as falas das minhas depoentes e o exposto por Del Priore, acredito que 

esses costumes não eram peculiares apenas de um período ou de uma sociedade, havendo 

neles apenas algumas modificações quanto ao modo de fazer. O que pode ser observado 

também em VIEIRA 2004, com seu trabalho sobre o resgate das práticas das parteiras leigas 

no Rio Grande do Sul, que através das falas de sua depoente sobre esse processo, concluiu 

que “as parteiras leigas aguardavam a dequitação - o despachar - espontânea da placenta, 

mas caso o processo não acontecesse, utilizavam recursos domésticos” (VIEIRA 2004. p. 54) 

Outro costume relatado por algumas das minhas depoentes é que após o parto a mulher 

tomava remédio para limpar o corpo, poderia ser de farmácia ou feito em casa, neste último 

caso, chá ou banho. Nem todas as entrevistadas relataram este costume de limpar o corpo após 
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o parto, todavia, dentre as que o fizeram, todas se referiram ao uso do medicamento 

fitoterápico, a água inglesa, considerado o melhor para situação. 

 

A Água Inglesa é um tônico fitoterápico que serve para ajudar na digestão e 

estimular o apetite. Este remédio é composto por extratos de plantas medicinais que 

apresentam princípios ativos amargos que agem sobre a mucosa do aparelho 

digestivo, estimulando a produção de suco gástrico e que apresentam propriedades 

digestivas e estimuladoras do apetite. Além disso, a Água Inglesa é popularmente 

usada como um purificador do útero, para ajudar a limpar o organismo e o útero de 

substâncias que possam impedir ou dificultar a gravidez, porém esta aplicação não 

vem indicada na bula do remédio. (https://www.tuasaude.com/agua-

inglesa/) 

 

Dona Maria Rita relatou este uso da água inglesa pelas paridas. Na sua fala indica a 

Água Inglesa e dá orientações sobre o seu uso, como a quantidade e quando tomar. Aponta 

ainda a um dado importante, as condições de aquisição na expressão “quando pudesse 

comprar”, pois se tratava de um produto adquirido em farmácia, em um localidade/sociedade 

de pouco poder aquisitivo. 

E as mulheres também, [...] quando tinha criança tomava um remédio que era pra 

limpar a barriga, o remédio era água inglesa que as mulheres bebiam naquele 

tempo... era agua inglesa [...] Depois [...] do parto...depois do parto no dia...quando 

pudesse comprar, ai pegava botava dentro de um vaso com agua a garrafinha de 

agua inglesa e todo dia bebia um copinho que ela sempre vinha com um copinho 

pequeno. Ai todo dia bebia um copinho, mais ou menos assim uma colher de sopa. ( 

MARIA RITA, 2016) 

 

De acordo com as falas das minhas depoentes, além da água inglesa, a mulher poderia 

tomar outros “medicamentos” na forma de chás, garrafadas, 

Tinha um negoço de uma concertada, era uma meladinha, ela fazia um bocado de 

folha aí fazia essa garrafada com cachaça, aí a mulher ia tomando aquele pouquinho, 

disse que era pra ir tomando por dentro. Quando tinha a criança. Hoje toma remédio, 

antigamente não, fazia aquela garrafada e a mulher tomava em casa. (MARIA 

MENDES 2016) 

 

2.1.2 Outros cuidados  

https://www.tuasaude.com/agua-inglesa/
https://www.tuasaude.com/agua-inglesa/
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De acordo com as depoentes, tanto as parteiras quanto as parturientes, o resguardo 

ainda envolvia outros cuidados que a mulher deveria ter após o parto, tanto com ela quanto 

com a criança. Quanto a elas, esses cuidados envolviam o repouso que consistia na mulher 

não fazer nada durante certo período, bem como evitar banhos frios, a realização das 

atividades domésticas e o envolvimento com o marido. 

Nesse tempo a gente paria em casa, ficava, não podia tomar vento, e se tivesse 

ventando e fosse com o tempo assim frio num saia, a mulher só saia do quarto assim 

depois de três dia, tomava era banho morno alí no quarto pra num tomar vento viu, e 

ainda tinha uma faixa que tinha que botar na barriga pra não receber vento pra não 

ficar com a barriga grande porque naquele tempo as mule num tinha esse negoço de 

levar ponto essas coisas que era pra não ficar com problema que tinha mulé que não 

tinha o resguardo. Aí ficava com problema de rutura aí pronto. As vezes a mulé, [...] 

a mulher não se abaixava a mulher não pegava peso, num pudia pegar peso, num 

falava alto, o ouvido tinha que ter um algodão pra tapar o ouvido pra num receber 

vento alí no ouvido. (MARIA RITA, 2016) 
 

Era quando tinha o neném que tinha a faixa pra apertar a barriga pra não ficar assim 

com a barriga quebrada grande. E era com a cabeça amarrada, era um castigo e 

tanto, muito castigo. Também as mulher de antigamente num é as de hoje, as de 

antigamente num tinha problema de doença quando paria não, as de hoje anda todas, 

tudo remendada, as antigas não, era um resguardo mesmo viu?!.. (MARIA 

MENDES) 

 

Sobre as práticas de partejar na freguesia de São Gabriel, Rocha 2008 apresenta as 

formas como eram efetuadas. Quanto ao pós-parto, a pesquisadora ressalta a importância do 

resguardo - “a categoria “resguardo” é muito rica, visto ser também um ritual de passagem, 

um estado liminar, um período de transição que, como tal, mantém seus interditos”. (ROCHA 

2008) - para a saúde da mulher, pensando não apenas naquele parto, mas nos próximos e no 

passamento, nome que indicava a menopausa. Naquele contexto sociocultural investigado por 

Rocha o resguardo fazia parte do cuidado com o corpo no partejar.  

O parto e o resguardo são tratados pelo grupo de mulheres da freguesia como um 

momento especial. [...], “um resguardo quebrado” pode ocasionar desde uma doença 

na mulher, até leva-la a morte [...]; um resguardo bem guardado pode trazer saúde à 

mulher, preparando-a para o próximo filho e/ou para um „passamento‟ (menopausa) 

sem problemas. (ROCHA 2008. p.50) 

 

Sobre os cuidados que as parturientes deveriam ter com as crianças, elas também 

apontaram com concordâncias para estes, salientando haver um tempo após o nascimento para 

a criança estar fora de risco.  

E a criança, ate seis meses não descobria o imbigo de jeito nenhum, porque tomava 

o banho na hora que terminava de tomar o banho a criança também tinha faixa pra 

botar na barriga pra num ter problema porque naquele tempo tinha criança que 

morria de má de sete. (MARIA RITA, 2016)  
 

 Segundo dona Rita, o mal de sete era 
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Má de sete era uma doença que dava no imbigo da criança aqueles que... era causado 

por vento, ai tinha que ficar, era sete dias a criança ficava somente no quarto sem 

sair do lado de fora, ficava assim dentro de casa sem sair do lado de fora. Tinha 

também aqueles que o povo chamava avez de 21 dias, a criança, quando a criança 

completava 21 dias tinha gente que até foguete tocava de alegria porque a criança 

não sentia nada, porque tava bem, era saudave, porque tinha criança que começava a 

ficar roxa, ia ficando roxa e daí pronto. Mas depois, hoje, no caso de hoje esse 

problema é...já é outras coisas, é derrame, essas coisas, que hoje não existe mais por 

causa das vacinas. Depois que causaram, que começaram usar vacina pronto, 

paralisia infantil, muitas crianças já nascia já doente também, e hoje graças a Deus 

não existe mais isso, é muito, é raro esse problema hoje. (MARIA RITA 2016) 

 

A existência dessa doença é verificada pela medicina com outras denominações, ainda 

assim, as informações equivalem com a fala de Dona Rita. 

O tétano neonatal, também conhecido como tétano umbilical e “Mal de sete dias”, é 

uma doença infecciosa aguda, grave, não-contagiosa e imunoprevenível. Acomete o 

recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, com maior frequência na primeira 

semana de vida (60%) e nos primeiros quinze dias (90%). Os casos de Tétano 

Neonatal, em geral, estão associados à falta de acesso a serviços de saúde de 

qualidade. (http://www.medicinapratica.com.br/tag/mal-de-sete-dias/) 

 

Maria Mendes descreve o má de sete como  

uma dor que dava no umbigo da criança, e essa chorava, chorava. A criança não 

comia, não mamava só chorando, tirava da cama e separava um lugar na mesa e a 

roupa usada jogava fora, pois não tinha mais serventia. A criança só estava salva 

depois dos 21 dias, porque nesse tempo não tinha o medicamento adequado. Quando 

completava 14 dias não dava banho nas crianças e nem tirava de casa, nos 21 

também não e durante esses 21 dias dormia com a luz acesa para não pegar doença. 

(MARIA MENDES, 2016) 

2.1.3 A alimentação durante o resguardo 

Na percepção das parteiras o tempo da parida é um período que também requer 

muita atenção e que necessitará também de uma alimentação adequada para a “parida” não 

quebrar o resguardo. Essa alimentação deveria ser diferenciada da de costume, pois algumas 

comidas poderiam levar a mulher a ficar inflamada e ter complicações futuras.  

A comida era carne, era carne de boi porque tinha que pegar a carne escaldar ela 

bem escaldadinha até ela ficar branquinha e quando acabar temperava e fazia o pirão 

ou quando não escaldava retalhava pegava moqueava a carne bem moquiadinha e 

fazia aquele pirão, e botava aquela carne pra ela comer, era aquela alimentação bem 

leve. Feijão só comia com oito dias em diante era que comia feijão porque o feijão 

era muito pesado e galinha de quintal a mulher so comia a galinha de quintal com 

quinze dias de parida porque a galinha de quintal naquele tempo aqui ninguém 

comia porque é muito inflamatório é muito forte, era muito forte (MARIA RITA 

2016). 

 

“Orientava para comer galinha, escaldado, carne de boi [...] a comida era essa [...] 

tinha que ser essa comida mesmo”. (HILDA SANTOS) 

 

“Por que o seguinte assim, o resguardo de uma mulher parida é ter comida era 

coentro, limão, coelho, essas coisas assim, veado”. (MARIA BEATA) 

http://www.medicinapratica.com.br/tag/mal-de-sete-dias/
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Minhas depoentes parturientes relataram qual era a alimentação que elas faziam 

durante o período do resguardo.  

A alimentação era a carne e o frango que sempre a gente cumia, o feijão, era só a 

alimentação era essa. [...] Porque naquele tempo era um resguardo que ave Maria, 

num pudia cumer nada disso..., era somente a carne e o frango, durante o resguardo 

a gente num pudia cumer outras coisa. Aí tinha que ter aquela panela separada que 

era da parida, o prato a colher, o copo de beber água você não pudia usar aquilo era 

só da parida, aquelas coisas pra num usar que era aquele resguardo aquela panela alí 

que ninguém pudia botar outro tipo de comida dentro e sempre mais era aquele 

escaldado pra parida, o feijão, comia o feijão com oito dias de parida que vinha 

cumer um pouco de feijão, é oito dia pra cumer o feijão. Aí foi, era aquele resguardo 

que hoje num existe, quando eu vejo as mulhe de hoje, num tem resguardo não. 

agora as minhas eu manto o resguardo delas, num deixo cumer o que num deve 

cumer num deixo não, tem o resguardo delas certinho, que é pra livrar de não ficar 

doente. (MARIA MENDES 2016)  
 

 
Era assim a galinha matada pra comer o escardado durante, durante quinze dias, três 

semanas, era escaldado, agora de um mês em diante eu já comia arroz, um 

feijãozinho assim, e a galinha assim matada, assada, cozida. Mas passava um bando 

de tempo pra pessoa puder cumer carne fresca, carne fresca fato, num comia não. era 

só mesmo a galinha. (EUNICE 2016) 

 

Galinha, feijão, carne de gado, pronto, mas coisas... a gente num cumia fato, num 

cumia peixe nada disso a gente num cumia, num cumia como disse, num cumia fato, 

num cumia peixe, num cumia nada que num desse certo. A comida de mais era 

carne de gado, galinha, feijão, farinha e pronto. ( Anônima 2. 2016) 
 

Ainda sinalizando uma das comidas para a parida nesse período, minha depoente 

parturiente, informou de que forma era feita e que havia uma preparação antes.  

Era diferente porque na zona rural sempre as mulheres quando ganhava neném se 

preparava antes, sabe como? Criando galinha de quintal e alí depois que, vou dizer 

assim, elas despachava né, depois que a placenta saísse, cortava o umbigo do bebê 

dava banho, arrumava o bebezinho todo, dava banho também na parida, arrumava, 

ficasse alí deitadinha e agora quem tava por conta da casa já podia matar a galinha 

pra fazer o escaldado da parida. (Anônima 1- 2016) 

 

Esse costume de criação de galinha para a alimentação no período do resguardo 

também é verificado por Rocha 2008. Em seu trabalho sobre a freguesia- termo utilizado para 

o período estudado pela autora- de São Gabriel, ela também faz referência a esse e outros 

costumes para o período do resguardo. Segundo a autora, no contexto estudado, a preparação 

para o resguardo ocorria já no período da gestação e incluía muitos preparativos, como a 

confinação de frangos no processo de engorda.  

A preparação para o resguardo inicia-se no período de gestação. Nesse período, além 

dos preparativos do „enxoval‟, colhem-se e estocam-se raízes ou plantas, mas, 

sobretudo, confinam-se frangos para garantir a alimentação no resguardo. (ROCHA 

2008, p. 50/51) 
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2.1.4 Solidariedade no pós-parto 

 

O período pós-parto era o momento em que as mulheres contavam com o auxilio dos 

familiares, da vizinhança e também das próprias parteiras que acabavam fazendo as atividades 

que ela deveria fazer no cotidiano feminino local.  

“Eu já fui fiquei alguns dias na casa de Margarida, fazia a comida, [..], mas aí ela 

pegou ciumar, por causa do marido e a comida [..] aí ela saiu do resguardo cedo”. (MARIA 

BEATA 2016) 

 

Nesse contexto, muitas mulheres eram solidárias. 

Tudo amiga tudo conhecida porque ia fazer o parto no outro dia... dava banho na 

criança, no outro dia, ia... dos três dias ia molhar o umbigo da criança, fazia a 

comida que as mulheres quando tinha criança ficava três dias sem levantar assim pra 

fazer alguma coisa aí se não tivesse alguém dentro de casa pra fazer quem fazia era a 

parteira mesmo era quem ajudava a fazer, porque os maridos, os maridos tinham que 

sair pra vender dia porque se não, não tinha como eles botar comida dentro de casa 

também. (MARIA RITA 2016) 

 

Rocha 2008, ao desenvolver seu trabalho acerca das práticas de partejar na “freguesia” 

de São Gabriel, aponta para outro tipo de solidariedade no sentido de preparação do enxoval, 

com as mulheres fazendo as próprias roupas. Estas podiam ser passadas de uma à outra. 

Rocha indica que elas também passavam as que guardavam de seus filhos. 

Na freguesia, o preparo do enxoval de certa forma, aparece como responsabilidade 

de todas. Os „panos‟ como são chamados o enxoval do recém-nascido, são as 

fraldas, roupas, toucas que quase nunca são compradas, mas montadas, a partir de 

roupas de lençóis „velhos‟ (usados), devidamente lavados e posteriormente 

costurados por elas mesmas. Além disso, recebe-se ou doa o que já não se usa 

mais.(p.52)  

 

Esse ritual do resguardo ainda envolvia a utilização de chás de algumas ervas.  

A preparação para o resguardo inicia-se no período de gestação. Nesse período, além 

dos preparativos do „enxoval‟, colhem-se e estocam-se raízes ou plantas, mas, 

sobretudo, confinam-se frangos para o ensopado, [...] além disso, o ritual do 

resguardo envolve chás de cascas de „troncos‟, raízes ou ervas que dizem tirar as 

dores, aquecer o corpo e apressar o processo de cura. (ROCHA, 2008. p. 53) 

 

O quadro apresenta alguns termos utilizados pelas parteiras e parturientes  

 Termos que se referem ao ato fisiológico de 

parir 

Elementos rituais para facilitar o parto 
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Despachar  

Parir 

Ter minino 

Pegar minino 

 

 

 

Água inglesa  

Algodão 

Breve 

Carrapicho 

Garrafada  

Maravilha 

 

Esse quadro apresenta os nomes das parteiras entrevistadas e das citadas por elas. 

Parteiras vivas/ entrevistadas  Parteiras falecidas/citadas 

Maria Adriana (Minininha de Zecarias) 

Maria Beata (Miúda de Aristino) 

Maria Rita 

Hilda Santos 

 

Alice 

Nair 

Tomazia 

Josefa 

Ana 

Marião 

Miquilina 

Leonarda 

 

 

2.2 PORQUE VAI CHEGANDO DEVAGAR, DEVAGAR: A MEMÓRIA DE CARTÓRIO 

DOS MININUS DE PARTO DE D. MIÚDA.  

Dentre as parteiras entrevistadas está dona Maria Beata, conhecida popularmente como 

Miúda de Aristino, moradora da zona rural de Caiçara, é a segunda parteira mais velha da 

localidade e uma das mais procuradas para fazer o parto, fenômeno evidenciado nas suas 

falas. 

As falas das parturientes indicaram que essa escolha se dava não apenas por sua 

experiência, mas também pelo seu envolvimento com o curandeirismo. Na entrevista, dona 
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Miúda explicitou ter trabalhado como entendida de curador. Com isso, era comum ocorrer 

sambas em sua casa, como relatou uma de suas parturientes que teve dois de seus partos feitos 

por ela.  

E Miuda aqui perto, todo mundo conhecia. Eu já conhecia Miuda porque era um lugar 

que tinha muito samba e as vezes a gente frequentava lá, ia pra samba na casa dela, 

tinha vez que era até dois dias, três dias de samba que ela fazia caruru, aí a gente 

gostava, e muitas vezes a gente ia ajudar também porque ela pegava os meninos aí em 

troca a gente tinha que ajudar. Naquele tempo a gente tinha que carregar água, naquele 

tempo era na cabeça que não existia nada, era pra carregar água, era pra carregar 

lenha, feixe de lenha pra levar pra lá e ficar ajudando alí a cozinhar durante tivesse alí 

aquele samba, a gente tava alí tudo ajudano ela.(MARIA RITA, 2016)  

 

D. Miuda é um exemplo dos costumes de comadrio no partejar. Muitas das crianças 

que ela pegou, agora adultas, pais e mães de família, até hoje a chamam de mãe Miúda ou 

madrinha Miúda, e ainda frequentam sua casa como sinal de respeito e gratidão. Tendo em 

vista que sou moradora da cidade, presenciei por diversas vezes algumas pessoas remeterem a 

ela desta forma, inclusive uma das minhas irmãs a chama de madrinha por ter sido ela quem a 

pegou. 

Aos 89 anos de idade, Dona Miúda tem uma memória que chama a atenção. Nas suas 

falas foi perceptível a tentativa de lembrar-se de todos os partos que fez, ou ao menos de 

parte, como uma forma de demonstrar sua importância. Além de lembrar das mulheres, às 

associou aos maridos, aos pais, ou alguém da família em um costume de inserir cada sujeito 

em sua rede de relações. No processo da entrevista em vários momentos que tentava recordar 

pedia paciência, ressaltando (...) a memória, as lembranças vinham devagar, bem devagar... e 

considerando a própria memória como um cartório.  

(...) porque vai chegando devagar, devagar, devagar.... [...] ai com paciência vai 

chegando [...]devagazinho devagazinho vai chegando [...] Tem mais é porque vai 

chegando devagar “devagazinho minha memória vai... o povo me chama de cartório 

( risos).... quem quiser saber de alguma coisa o cartório tá aberto. (MARIA BEATA. 

2016). 
 

 Quadro dos partos realizados por D. Miúda 

QUANTIDADE CRIANÇAS MULHERES  MARIDOS 

01  Maria Olegaro 

05  Joana Gregoro 

  Nazinha  

01  Maria  

07  Jadu  



32 

 

03   Divardo 

03  Nita Mané de Cazuza 

02   Julo 

02  Sinha Ioiô  

05  Mó  

  Jovem  

06  Nita  Mané de Anjo 

01  Maria Antônio 

01  Ana  Zé Pecado 

03  Justina Lau 

03  Patriça  

03 Lelinho Lhalhá  

04  Orga  

02  Imila Davi 

03  Lurde Zé Miúdo 

01   Saturdi 

07  Esté  

03  Maria  

03   Velho 

03    Duzinho 

02  Janinha Arica 

04  Rufina  

  Maria de Alexandrina Prucidone 

  Joana da Baixa  

04  Marinalva de Zecaria Jusé de Estandilau  

02  Priquito Mané de Olegário 

02   Miguel Bigodeiro 

01 Zezinho Jusefa Sifrone 

03  Roxinha Chiquinho 

 Antonho Maria  

01 Filipe Nininha  
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01 Juao  Germano 

01   Mateus 

01 Silvo  Lelinho 

  Zezé  

   Joaozinho 

   Miguel bigodeiro 

01  Cremida Tunin 

   Ireno 

  Trindade   

TOTAL: 90    

 

O total de partos realizados por Dona Miúda é maior que o exposto no quadro, pois 

alguns deles ela não citou a quantidade, apenas de quem havia feito. Por conta disso, não teve 

como chegar ao valor exato. O que se constata é que foram aproximadamente 100 partos, isso 

somando os números colocados por ela e os que não foram.  

Dona Miúda contou que nos momentos que realizava os partos, bem como outras 

parteiras da minha pesquisa, se apegava a algumas imagens e orações. 

“Usava as imagens [...] São João nossa senhora do parto, era minha luz..[...] orações 

de São João nossa senhora do parto, nossa senhora do “Terrato”.  

 

Faz ainda parte das lembranças de Dona Miuda, quem foram as parteiras que fizeram 

seus partos, 

As parteiras de meu dez fio, três perca e sete partos, as parteiras, minha tia Miquilina 

eu tive um foi ela quem pegou, deixa eu ver, Leonarda cortou o umbigo, quer dizer 

que tem parte num é? Porque cortou o umbigo, é parteira não é? É parteira. Metade 

também foi Marião que pegou dois meu, pegou o primeiro e pegou a segunda a 

derradeira. (Maria Beata 2016).  

 

Segundo ela, conseguia identificar quando a mulher estava grávida pela transformação 

do corpo. Houve casos em que a criança passou do tempo de nascer e acabou morrendo, 

quando chegou até ela já estava morta há tempos. Nesse caso, passou uma lavagem uterina 

com regrador que colocava no canal da mulher. De acordo com ela, era comprado na rua e 

lavava o útero, lavava a mulher toda por dentro.  

Quanto aos partos difíceis, ela indicou ter feito muitos, porém, nunca ocorreu de 

algum dar errado em suas mãos.  



34 

 

Nunca aconteceu nada, olha eu pegava... (em nome do pai do filho e do espirito 

santo, (se benzendo)). Eu pegava menino nascia pelos pé,... viu menino homem 

nascia o passarinho primeiro, [...] a mulher nascia a cara com cara,(risos) outro de 

Trindade mesmo irmã de Ioiô nasceu um com uma perna do lado de fora e outra 

dentro... ôh menino num fale não... com paciência. [...] Menino nascia aleijado, teve 

menino que nasceu com isso aqui ò pra cima. Virado né? Teve menino que nasceu 

pelos pés, botou a cabeça os pés, lá os pés enganchou os braços. Chegava e achava 

com o braço de lado de fora, Chegava e achava com uma perna dentro e outra fora, e 

eu tenho labutado com isso,[...] 

 

Dona Miuda também sinalizou um parto difícil de uma mulher que tomou uma queda 

de perna pra cima de gravidez do minino, e o que utilizou para o minino procurar botar a 

cabeça e encontrar a posição para nascer.  

Zezé irmã de Nita, [...] ela tomou umas quedas Ave Maria de perna pra cima com o 

menino, de gravidez do menino [...] então quando foi no dia de ter o filho ave Maria 

[...] foi sangue, o quarto...aí Joel correu foi se deitar debaixo do pé de jaca, eu falei 

Joel vem cá praqui, venha cá que eu não vou ficar com sua mulher aqui nesse estado 

e você no mato correndo pra não ver [...] o menino trevessou, [...]Dei banho de 

maravilha botei lá dentro e fui dando massagem, massagem, massagem pro menino 

procurar botar a cabeça.  

 

Por fim, ela conseguiu lembrar-se do último parto que realizou, que me permitiu 

contabilizar que foi no ano de 1994. 

“Meu bisneto, filho de Lelinho, Silvo. [...] 22 anos ele fez”.  

Quando a entrevista estava perto de ser encerrada, a depoente reclamava de dor e 

cansaço. Diante disso, parei a gravação para prestar assistência. Mesmo com o cansaço 

evidente, dona Míúda acrescentou algumas informações, as quais registrei no caderno de 

campo. Ao final, percebi uma satisfação em estar relatando tais acontecimentos. Quando eu já 

estava indo embora, ela pediu que antes de sair eu visitasse seu altar- o quarto dos santos-, 

assim o fiz, mesmo sem entender seu significado.  

 

2.3 AS LEMBRANÇAS DOS PARTOS DE DONA MARIA ADRIANA 

A parteira mais velha de Ouricangas atualmente é d. Maria Adriana. Na época da 

entrevista, em 2014, com 94 anos, popularmente conhecida como Minininha de Zecaria, 

moradora da zona rural de Canavieira, distrito da cidade. Dentre as parteiras entrevistadas ela 

é a mais velha, tanto em experiência quanto em idade. 

De acordo com a fala de Dona Maria Adriana, minha tia, e dos meus conhecimentos 

sobre ela, muitos foram os partos que ela fez. Mesmo que todos não tenham sido lembrados 

por ela e registrados neste trabalho. Ela falou que inicialmente não fazia tudo, havia um receio 

em cortar o umbigo da criança. Porém, com o passar do tempo, começou a fazer por 
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completo. Percebi em seu depoimento que a maioria dos partos feitos por ela foi de pessoas 

conhecidas e pessoas com as quais já tinha uma ligação de parentesco
2
. 

(...) eu tinha medo de cortar imbigo de minino...eu pegava a criança deixava lá 

mandava chamar a parteira que era pra cortar o imbigo néh? [...] eu pegava a criança 

e num cortava o imbigo né, depois eu vendo tudo, eu sabia como cortavam o imbigo 

dos meus filhos, marrava tudo... Mas eu tinha... quando foi um dia num sabe eu vou, 

eu falei com cumade Miúda, mas eu falei de...eu falei, que eu pegava o minino e não 

cortava o imbigo né, aí eu falei um dia que uma mulher parir eu vou eu vou cortar o 

imbigo ela disse é bom cumade a senhora cortar o imbigo, aí ficou [...]pegando e 

cortando o imbigo e graças a Deus todos saíram em paz não teve nada não. (MARIA 

ADRIANA, 2014) 

 

Segundo ela, muitas parteiras não tinham todos os cuidados necessários após o 

nascimento da criança. Na sua fala, o parto em si não acabava no momento em que a criança 

nascia, mas quando todos os procedimentos eram feitos, desde o corte do umbigo até o 

despachar da parida.  

Dona Maria Adriana seguiu contando que havia uma prática para se cortar o umbigo, 

pois, se fosse de forma incorreta, colocaria a vida da criança em risco.   

“O negoço do minino é no imbigo, se marrar fogado alí e pingar sangue, o minino 

morre, tem amarrar bem apertadinho pra num sentir nada”. (MARIA ADRIANA, 2014). 

Relatou um caso em que a criança nasceu e estava com umbigo doente e ela teve 

trabalho para cortar, mas no final acabou conseguindo. 

De cumade Caboca, ela teve um, ela tava grávida dum minino e ela foi pra Irará, 

passou um dia lá pra ter minino e num teve, voltou pra casa que ela tava doente, a 

minina tava doente por dentro...aí labutemo.... eu peguei o de Maridete num é?... 

dela, aí falei assim, a menina tava com imbigueira todo inframado todo já, coisado 

bichado aí eu falei, oh cumpade Julo como é que eu corto o imbigo desse minino 

assim, todo cheio de bolha aí cheguei e mostrei pra cumpade Julo [...] nasceu doente 

que quando foi pra lá, passou um bocado de dia não teve menino, mas a minina já 

tava doente, aí cortei...mostrei a cumpade Julo [...] mas num teve nada, mas a minina 

tava doente, deu “mal de sete” que a coisa da minina, a imbigueira da minina tava 

toda, mas as outras graças a deus. 

 

Sobre como efetuava o cortar o umbigo da criança, na sua fala deixa transparecer ser 

um momento de fundamental importância. Dona Maria Adriana afirmou que por muitas vezes 

presenciou outras parteiras efetuando o corte de forma errada e comprometendo a vida da 

criança, confessando que era um dos seus medos de parteira inicial. 

eu achava assim, porque atrasmente eu arcancei que eu vi muito, parteira, as mulher 

morrendo de parto né, e outras a criança murria por causa das parteira, pegava o 

menino, mas a ciência do minino é no imbigo néh?... então elas não marrava o 

imbigo dereito, aquilo sangrava né, em tudo que sangrava o imbigo do menino, o 

                                                 

2
 Informações obtidas em conversa depois da entrevista. 
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menino murria, sempre murria né, o negoço coisado; e eu graças a deus, peguei, a 

quantidade que eu peguei, graças a Deus nunca deu defeito nenhum de nenhum, 

graças a Deus. ( MARIA ADRIANA 2014) 

 

Durante toda a entrevista dona Maria Adriana, ao relatar os partos que fez, aponta todo 

o percurso daquele dia, lembrando ainda as falas das pessoas que estavam envolvidas na cena, 

bem como elementos externos dos partos, o que demonstra que apesar da idade e de algumas 

trocas dos nomes dos filhos- o que é natural entre algumas mães, independentemente da 

idade- mantém vivas tais lembranças que fizeram parte da sua vida. Em seu depoimento ela 

destacou duas de suas principais atenções no momento do parto e do pós-parto, que eram o 

despachar e o cortar o umbigo da criança. 

Através das suas falas, percebi a relação que ela tinha com outras parteiras, 

especialmente quando ela cita suas presenças no cenário de um dos partos. Nessa fala, ela cita 

Dona Rita e Dona Miúda como sua comadre, se referindo não apenas ao parto, mas também 

aos sambas costumeiros que dona Miúda se encarregava naquele tempo.  

Lene de Sebastião teve um parto ruim, mas não foi devido meu....porque Chiquinho 

tinha um samba alí e comadre Miúda era encarregada do samba né aí ela veio praí 

não era... e chamou e falou vai cumade Minininha mais Rita pra lá[...] mas ela de 

manhã no sábado, cumade, cumade...essa Arlinda vinha pro samba aqui pra cumade 

Miuda, alí pra fazer o samba.  

 

  Meses após a entrevista, recebi a noticia de que ela estava hospitalizada, havia sofrido 

um AVC e outros problemas. Em visita, tempos depois, percebi a mudança que havia 

acontecido durante esse período. Apesar de ainda me reconhecer, fazia associações confusas 

sobre algumas informações. Não andava mais, sendo locomovida com o apoio de cadeiras de 

rodas. Atualmente se encontra bastante debilitada, passando mais tempo deitada e com os 

problemas de saúde avançados, os quais me impossibilitaram de retornar para fazer algumas 

perguntas que surgiram após a análise da sua entrevista. 

  O quadro abaixo apresenta alguns dos partos realizados por dona Maria Adriana, de 

acordo com seu depoimento. 

QUANTIDADE  CRIANÇAS MULHERES  MARIDOS 

  Dinha Sebastião 

  Dene  

  Maria Olegaro 

01  Regina  

03  Maria Divardo 
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 Meu irmão
3
    

  Caboca Julo 

   Jaime 

“Total”: 05    

 

 Não tem como chegar a uma totalidade dos partos citados por dona Maria Adriana, 

apenas dá para se ter uma estimativa, pois ela não apontou quantos foram em todos os nomes 

citados.  

 

2.4 “MEU DOM QUEM ME DEU FOI DEUS”: DONA HILDA E SEU FAZER DE OITO 

PARTOS. 

Dona Hilda tem 64 anos. É moradora do Loteamento Encanto da Cidade, conhecido 

como Mutirão, mas, na década de 50, morava na zona rural de Camurugi, onde ocorreram os 

oito partos que fez, de acordo com o seu depoimento. 

Quando o parto era complicado e a mulher demorava em despachar, ela relatou que 

utilizava o breve e outros instrumentos. 

As mulheres me percurava pra eu ir pegar os minino. Até corda amarrava na cintura 

das mulheres para parir, que eu tinha o breve, botava o breve e ai elas paria [...] O 

breve é uma oração que bota no pescoço aí as mulé pari.  

 

Sobre o que era esse despachar ela acrescentou: 

É...o negoço (gesticulando, como que fosse algo saindo de dentro do corpo por 

baixo) não saia. É... a dona do negoço... não saia a placenta ai rezava: Não to prenha 

nem parida, nem no rol das esquecida santa Margarida santa das parida. Fazia essa 

oração aí se não, pegava uma garrafa assoprava na garrafa e aí despachava. 

 

Perguntei sobre qual oração no breve ela se referia e ela disse não lembrar, mas 

acreditava ser de Nossa Senhora do Parto. 

“Eu não lembro não, acho que era Nossa Senhora do Parto.” 

Questionada se o breve ainda existia, ela disse que alguém lhe tomou emprestado e 

nunca devolveu. Segundo ela, esse breve era colocado no pescoço da mãe. Quando o menino 

nascia e a mulher despachava, tirava logo, senão acabava liberando outras coisas. 

                                                 

3
 Ela não cita o nome, mas aponta ter sido o parto de um dos meus irmãos.  
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Continuando a descrever o ritual de uso do breve no parto, informou que nem sempre era 

preciso colocar no pescoço da mulher, pois tinha efeito forte. Ela relatou ainda que seu marido 

passava com o breve em frente à casa da mulher que ainda não tivesse despachado, e a 

mulher despachava.  

Apesar de apontar ter feito oito partos, Dona Hilda nomeou apenas o parto da filha 

Marinês – sua neta -, ressaltando ter sido o último parto realizado por ela, na década de 80. 

Quando Marinês pariu eu peguei Xuxu, aí cortei o imbigo aí lavou com álcool a 

tesoura o cordão e eu marrei o imbigo, com três dia caiu. [...] foi de Marinês... Xuxu 

acho que tem, não sei quantos anos Xuxu tem, Xuxu tem 28 anos, 28 anos que eu 

peguei Xuxu e deixei.  

 

Dona Hilda, apesar de atualmente estar morando na Sede da cidade, sinalizou sempre 

ter morado na Zona Rural, onde realizou os partos, os quais ela tinha uma satisfação em fazer 

para ajudar as pessoas.  

“porque eu gostava de ajudar as pessoas. Né não, a pessoa morrer de parto sem, comé 

sem precisão, tem que ajudar”. 

 

 

2.5 AS LEMBRANÇAS DO FAZER DE OITO PARTOS DE DONA RITA 

Moradora da Comunidade de Canavieira, zona Rural da cidade de Ouriçangas, dona 

Maria Rita, casada, 58 anos, minha mãe e de mais seis filhos, é a mais nova dentre as parteiras 

entrevistadas. Apesar da pouca idade comparada as demais parteiras, dona Rita falou da sua 

experiência nos partos que pegou, estando sozinha ou acompanhada por Maria Adriana.  

Comecei acompanhando, comecei acompanhando e ai fui, ai aprendi também a fazer 

porque quando saia saia as duas pessoas aí eu ficava olhando. O primeiro parto que 

eu fiz foi de uma menina lá na Canavieira, de compadre Zito mais de comadre lene, 

a primeira menina que eu peguei foi Claudia ai depois teve uma de comadre Dinha, 

teve uma de Marinalva Gil, teve Roberto, teve Jose Carlos [...] Sozinha com nossa 

senhora do parto eu só fiz de Roberto e de Ze Carlos, os outros eu fiz acompanhado 

com Adriana.  

 

O quadro abaixo apresenta os partos realizados por Dona Maria Rita  

QUANTIDADE  CRIANÇAS MULHERES  MARIDOS 

01 Cláudia  Lene  Zito  

01 Zé Carlos  Maria   

01  Dinha   

01 Gil  Marinalva   
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01 Roberto   

   Total = 05    

 

Dentre suas informações, fazem parte as condições em que os partos ocorriam, 

sinalizando os materiais utilizados em um tempo em que não existiam muitas opções.  

Naquele tempo não existia material, o material era agua morna, a gente fervia a 

água, tinha que ter panos limpos alí a tesoura era...se não tivesse tesoura virgem 

tinha que...porque muita gente não tinha condições de comprar a tesoura aí pegava 

escaldava botava pra ferver depois da tesoura fervida passava o álcool na tesoura pra 

puder cortar o umbigo da criança. 

 

Ao descrever os partos que havia feito, Dona Rita admitiu que não gostava dessa 

profissão. Questionada sobre o motivo, ela declara ser muito arriscado.  

Eu não gostava muito porque era um trabalho muito arriscado, muito arriscado 

porque depois que começou esse negoço das mulheres começar estarem tomando 

remédio ai ficou foi complicando mais os partos aí eu não gostava muito de fazer 

essas coisas não porque era muita responsabilidade. 

 

Indagada sobre o remédio que havia dito que muitas mulheres passaram a usar, ela 

respondeu: 

Eu num sei não, era comprimido, porque começaram a usar com o tempo. Aí a gente 

começou a ficar com medo de fazer parto em casa, tinha muitas mulheres que 

passavam mal elas compravam na farmácia os comprimidos, porque eu nunca usei, 

num sei como era não, eu via falar. Porque naquele tempo eu num sei se era verdade 

ou boato, mas ficamos sabendo que teve mulher que foi pra Feira e os compromidos, 

que os médicos tava achando compromidos sem dissolver nas mulheres. Muitos 

dava problemas no útero e outros ficava com problema de estomago. Muitas delas 

pagou até com a própria vida. 

 

De acordo com as falas de dona Rita, é possível notar as mudanças que foram 

acontecendo ao longo do tempo. Estas, tanto no que se refere às transformações no ato de 

partejar, quanto nas mentalidades das pessoas, maridos e mulheres. 

 

2.6 AS PARTURIENTES  

 Além de realizar a entrevista com as parteiras, realizei com algumas parturientes. 

Algumas delas tiveram seus partos feitos por essas parteiras e outras que já faleceram. Farei 

uma breve apresentação delas na medida em que apontarei quais parteiras fizeram seus partos.  

 

PARTURIENTES  IDADE PARTEIRAS VIVAS  PARTEIRAS 
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FALECIDAS 

 Anônima 1 58  Tomásia 

Anônima 2 63 Miúda Tomásia 

Eunice dos santos 61  Ana 

Jandira Cardoso 59  Ana 

Maria Mendes 54  Josefa 

Maria Rita 58 Maria Adriana e Miúda de 

Aristino 

Josefa 

 

2.6.1 Anônima 1 

A primeira parturiente que optou por não se identificar. Casada, mãe de 08 filhos, 

moradora da Comunidade de Canavieira, zona Rural de Ouriçangas, desenvolvia na 

comunidade a profissão de professora, a única professora que havia na comunidade em 

meados da década de 90. 

Ao falar sobre quantos filhos teve, revelou qual foi a parteira que fez seus partos, bem 

como se procurava ou não por ela durante a gestação. 

Quem fez o parto de nove filhos meus, já faleceu. Tomásia. tive nove filhos tenho 

oito vivos. Eu só procurei ela no momento de fazer o parto, porque graças a Deus 

meus partos eram bons, quando eu dava a dor vinha logo o sinal de ganhar neném, 

eu num demorava de ganhar neném. (ANÔNIMA 1, 2016) 

 

 Dentre outras informações, ela sinalizou ainda sobre a ajuda que recebia durante o 

resguardo, 

“Muitas. Minha mãe, minhas filhas, as que já estavam crescidas e do marido mesmo”. 

Quanto ao período de resguardo, questionei se o seu marido compreendia que não 

poderia ter relações sexuais ou se houve alguma tentativa antes de passar o período, ela 

afirmou que houve uma compreensão por parte dele.  

“Não, ele entendia, a gente conversava e num podia então ele entendia muito bem”. 

 2.6.2 Anônima 2 
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A segunda parturiente, também optou por não ser identificada, mas me forneceu 

informações de como as coisas ocorriam naquele tempo. Viúva, mãe de sete filhos, ela fala 

desse tempo mais frágil.  

Porque não tinha, nesse tempo num existia medico assim. Era aquele tempo 

mais...mais frágil, num existia, num tinha essas coisas, também se tivesse não era 

pra todo mundo, a gente num, como era que diz, não tinha no conhecimento da gente 

ainda. (ANÔNIMA 2, 2016) 

 

 Em suas falas, bem como das demais parturientes, além de lembrar de como acontecia 

quando dava a dor pra ter filhos, lembra quem foram as parteiras que fizeram seus partos, 

Tumasa e Miúda.  

Eeta! Como era a gente dava a dor para ter os filhos e aí ia chamava as parteiras e 

quando a parteira chegava se precisasse de alguma, se precisasse ela passava um 

banho de qualquer coisa, alguma folha, aí ficava alí naquele cuidado até quando 

Deus ajudasse que a hora chegasse [...] So tomava algum chá, algum banho só se, 

pra esquentar a dor alí pronto. (ANÔNIMA 2, 2016) 

   

Quanto ao período do resguardo, ela apontou as comidas que eram e as que não 

apropriadas. Caso a mulher comesse e fizesse mal, fazia uso de algum remédio.  

Se, se a gente cumesse alguma coisa que fizesse mal, ficava, tinha que usar as vezes 

guardinha da Alemanha, água inglesa. Era os remédios da gente era esses, quando 

tava parida. (ANÔNIMA 2, 2016) 

 

De acordo com essa fala ficou evidente que, como colocado pelas outras entrevistadas, 

tanto as parteiras quanto parturientes, mesmo sendo um período de dificuldades de acesso a 

médicos, fosse pela distância ou inexistência no lugar mais próximo, sempre havia uma 

maneira de tentar reverter alguma irregularidade proveniente do parto.  

2.6.3 Eunice dos Santos 

Dona Eunice dos Santos, 61 anos, era moradora da comunidade de Calolé, atualmente 

reside na Comunidade de canavieira. Mãe de uma filha, relatou porque teve sua filha com 

uma parteira: 

Por que não deu tempo ir pra rua ou como foi? Foi porque, foi porque não precisou 

não, eu dei a dor dela, eu dei a dor dela, dor surradeira, foi no dia de sábado, um dia 

de sábado e aí eu fui ter ela no domingo as dez e meia do dia. Dor assim, porque 

disse que de minina mulher dar dor assim, sorradeira, não esquenta, tem delas que 

não esquenta para ter logo na hora, aí,... a pessoa dar a dor assim pra ter num dia aí 

vai logo pra outro, aí deu aquela dor surradeira, aí também quando apertou, quando 

a dor apertou já foi pra ter, porque a parteira chegou e mim ajudou com as oração e 

fez uns banhos e eu tomei, fez aquele mingau quente e eu tomei, ai a dor apertou 

naquela hora aí eu tive. (EUNICE DOS SANTOS, 2016) 

 

Na minha interpretação, o termo surradeira, mencionado por ela, se refere a uma dor 

leve e intermitente. Tanto que para a dor apertar foi necessária a intervenção da parteira, que 

com sua sabedoria, oração e banho de algodão fez com que dona Eunice tivesse a criança. 
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 Diante da sua fala, perguntei sobre a oração que a parteira fez, mas, como também 

colocado por Dona Maria Mendes, elas não viam ou a parteira não deixava saber.  

As oração eu não lembro não. ela fez a oração minha fia, mas eu não alembro não. 

porque elas reza, as oração dela, porque elas reza, elas tem um terço com aquele 

negoço no pescoço,... ela reza mas num deixa ninguém saber não, disse que a pessoa 

não pode ter, a gravida não pode saber não... disse que é pra não quebrar a força 

sabe... ela rezou as orações, me deu aqueles banhos, bebi aquele mingau quente, aí a 

dor apertou eu tive e pronto. [...] foi banho de algodão. (EUNICE DOS SANTOS, 

2016) 

 

Questionada a respeito da ajuda recebida no momento de chamar a parteira e no 

momento do resguardo, mencionou apenas a figura da mãe- e o povo de dentro de casa- que 

se deslocou de uma comunidade à outra para chamar a parteira, andano.  

 Minha mãe foi buscar ela, ela mora retirado, mora assim afastado ela, mora lá no 

catete aí minha mãe foi buscar ela [...] Andano. Ela foi chamou ela e vortou pra casa 

vei me arrumar que era muito cedo ela ficou em casa e depois ela se arrumou e lá e 

ela vei. Ela vei andano. Que pelo marido, por nossa senhora, pelo marido minha 

filha. Foi minha mãe mesmo, foi minha mãe mesmo que foi, que ele também, ele 

disse que num conhecia que num sabia onde essa parteira morava e quem sabia era 

minha mãe, ele saiu pro trabalho, saiu pro trabalho lá pro sítio novo pra casa da mãe 

dele e minha mãe foi quem ficou se rebolando porque ele mesmo não foi lá esses 

homens de cuidar de mãe, de mulher mermo. (EUNICE DOS SANTOS, 2016) 

 

Ainda sobre o contato que teve durante a gestação com a parteira, minha depoente 

sinalizou que não, que só no momento do parto. E que tinha outra parteira que morava mais 

perto, porém nesse tempo se encontrava em outra cidade.  

Só foi nessa hora mermo, porque a gente sabia que ela era parteira aí nessa hora, 

tinha outra parteira perto que morava perto mas não tava em casa, acho que tava até 

em salvador nessa quada. Aí ela sabia dessa do catete aí foi buscar ela, mas foi nessa 

hora mesmo, a gente não teve contato com ela de ante não. (EUNICE DOS 

SANTOS, 2016) 
 

Perguntei da sua relação com o marido, se ele respeitou o período do resguardo quanto 

ao contato sexual, então ela colocou como ocorreu durante a gestação e o depois.  

Qui! quem disse que ele respeitava. Ele respeitava assim porque eu num era dessas, 

eu num era dessas desesperadas e ainda que ele quisesse eu num queria mesmo. Mas 

por causa dele não. eu tinha mais quando a barriga tava pequena que eu pudia, 

quando a barriga pegou a crescer que eu num pudia, aí ainda que ele quisesse eu 

num queria que eu num pudia. Depois que o neném nasceu passou um bucado de 

tempo, acho que de uns dois mês a três. (EUNICE DOS SANTOS, 2016) 

 

Quanto a utilização de remédios, disse só ter feito depois do nascimento da criança, 

tanto que durante a gestação ela havia caído e tinha se prejudicado, mas não chegou a 

comprometer a criança, por isso não houve a necessidade de fazer remédio durante a gestação.  

Ah é eu tomei porque eu tive ela, eu tive ela, mas primeiro eu tomei uma queda, eu 

tomei uma queda. Tomei uma queda ai fiquei projudicada. Eu mesma fiquei 

projudicada, a minina nasceu num sentiu nada não, mas eu fiquei projudicada. Ai 

quando eu tive eu tomei um bocado de banho um bocado de remédio, e quando eu 

pari aí eu fui pra Salvador, minha irmã me levou pra Salvador para tomar uns 
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remédios, fiz uns exames, tomei um bucado de remédio. (EUNICE DOS SANTOS, 

2016) 
2.6.4 Jandira Cardoso 

Dona Jandira, casada, 59 anos, mãe de oito filhos, é moradora da Comunidade de 

Canavieira II ou Canavieira Nova. Suas falas não se distinguem muito das demais 

parturientes. Seus relatos demonstram como eram feitos os partos nesse período, apontando 

para a cooperação da sogra depois do parto.  

“A velha Zefa ficava aqui mais eu, tratava, matava a galinha pra mim, fazia comida 

pra mim, tudo ela fazia”. (JANDIRA CARDOSO, 2016) 

 

A Velha Zefa que ela se referiu era mãe de seu marido, a mesma que fez alguns partos 

de dona Maria Mendes. Além disso, aponta a senhora Ana como sua parteira. 

“Já morreu, foi Ana. ela morava na Laria alí, no Curimongo, a mulher de 

Patrucino”.(JANDIRA CARDOSO, 2016). 

 

2.6.5 Maria Mendes 

Dona Maria Mendes, casada, mãe de quatro filhos, 54 anos de idade, também 

moradora da Comunidade de Canavieira II ou Canavieira Nova, zona rural de Ouriçangas. 

Ao iniciar os relatos sobre seus partos, no momento em que se referia a perca que teve 

do seu primeiro filho, pediu que eu desligasse a gravação, pois sentia vergonha do caso que 

iria contar. Atendendo ao seu pedido, desliguei o gravador, mas fora da gravação ela 

continuou contando o motivo da perca e me pediu que não inserisse essa parte. Acrescentou 

que a perca foi devido a um choque – susto - que havia tomado. Seguindo o seu pedido, liguei 

o gravador quando ela autorizou.  

Mencionou que todos os seus partos foram rápidos e que em todos estava pronta para 

ir ao hospital, mas, por não dar tempo, acabou tendo todos em casa mesmo. 

“Os outros, não deu tempo, arrumada eu estava pra ir pra rua, mas na hora era... dava a 

dor era rápido e eu tinha o minino em casa, num dava mais tempo ir pra rua. Porque quando 

eu sentia dor, minha dor era ligeira, aí eu tive eles em casa.” (MARIA MENDES, 2016) 

 

Indagada sobre as parteiras que fizeram seus partos, ela disse ter sido Dona Ana e a 

mãe de seu marido, além da participação dele em um dos partos, como já foi exposto 

anteriormente neste trabalho. 

“Foi a mãe de Zezinho a véa Zefa [...] Só teve um que foi Ana, Ana alí embaixo [...] É 

porque ela, eu sempre tinha conhecimento com ela porque ela que fazia os partos de Jandira. 

Aí eu tinha conhecimento com ela.”(MARIA MENDES 2016) 
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 Contou que sentiu dor em todas as gestações, mas que não procurava o médico por 

conta disso, apenas por orientação de algumas pessoas, tomava um purgante, magnésia. 

Sinalizou também que por conta dessas dores não pegava peso e trabalhava pouco.  

Tomava assim porque naquele tempo o pessoal gostava de mandar dar um purgante, 

aí eu tomava magnésa. [...] Evitava pegar peso, num trabalhava muito na roça, que 

eu também sentia muita dor durante a gravidez eu sentia dor, aí portanto, eu num 

trabalhava muito num pegava peso porque sentia muita dor. Todas, na gravidez eu 

sentia dor. Eu só tomava o magnésa e com isso ficava só sentindo dor, naquele 

tempo num ligava muito pra médico aí só por causa da gravidez não ia pra médico 

passar remédio. (MARIA MENDES, 2016) 

   

Perguntei se no momento do parto tinha alguma oração, então ela admitiu haver, 

porém, do mesmo modo que dona Eunice colocou, as parteiras não revelavam para ninguém.  

A parteira fazia, mas ela nunca dizia nunca disse para ninguém a, o tipo de oração 

que ela fazia. [...], nunca ensinou pra ninguém não. nunca disse pra ninguém como 

era a oração não. as parteiras rezava a oração que era cinco minutos, mulé pulava 

igual a pipoca na panela [...] De dor, ave Maria, era igual a pipoca na 

panela.(MARIA MENDES, 2016)  
 

Dentre outras informações acerca de alguns costumes que eram seguidos na realização 

do parto, do ato de despachar, da utilização de garrafadas, dona Maria Mendes falou sobre o 

apertar a barriga com uma faixa após o nascimento da criança. Sobre isso, dona Maria Beata 

(Miúda) já havia alertado quanto a sua necessidade.  

“Era quando tinha o neném que tinha a faixa pra apertar a barriga pra não ficar assim 

com a barriga quebrada grande” (MARIA MENDES, 2016) 

 

Ao final, dona Maria Mendes ainda acrescentou que na hora do parto, quando as 

mulheres não tinham passagem, muitas acabavam morrendo, porque não havia facilidade de 

acesso a médico na cidade. 

2.6.6 Maria Rita 

Dona Maria Rita, minha mãe, nesta parte do trabalho aparece como parturiente. 

Casada, mãe de sete filhos, ela reforça quem foram as parteiras que fizeram seus partos, 

acrescentando mais uma que talvez tivesse esquecido na primeira entrevista. 

Eu tive duas meninas em salvador na Ticila Balbino e os outros foi em casa. Os 

outros foi em casa, a caçula foi que eu tive em Irará que já tinha médico, já tinha 

maternidade aí eu tive aqui em Irará, com Doutor Deraldo. Parteira, foi que eu tive 

em casa foi com parteira. Meus partos nunca teve problema graças a Deus era tudo 

rápido, eu num tinha problema não, nunca tive problema nos partos não. Duas foi 

Miúda de Aristino, um foi Juseja, os outros foi Mamãe Minininha. (MARIA RITA, 

2016) 
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A filha caçula a que ela se refere sou eu, nascida em janeiro de 1990. Na sua fala, ela 

traz a parteira Minininha tratada por Mamãe. Quando questionada sobre o motivo, ela 

respondeu apresentando ainda como conhecia essas parteiras.  

Porque quando minha mãe me teve ela ficou dois dias sem ter leite, aí foi ela que me 

amamentou durante dois dias... Minininha além de ser mãe de leite ela morava aqui 

perto, minha tia, era minha tia e Josefa, eu conhecia ela por causa de comadre Alice 

também, que a gente sempre ia lá em comadre Alice e ela sempre tava lá em 

comadre Alice. E Miuda aqui perto, todo mundo conhecia. (MARIA RITA, 2016) 

 

Nessa fala aparece outro sujeito que até então não se fazia presente em suas falas, 

Alice. Segundo ela, essa era a única dentre as parteiras que ela procurava quando estava 

gestante, por conta de seus conhecimentos.  

Alice era uma criatura muito boa, disse que era curadeira aqui e ela era uma pessoa 

rezadeira, ela rezava as pessoas, rezava a barriga das pessoas, a vezes se o minino 

tivesse atrevessado ela rezava o minino virava ficava certo. Muitas vezes o minino, 

as mulé tava com problema, os minino tava...no estomago ela rezava dava um 

chazinho aí o minino descia e ia pro lugar certo. (MARIA RITA, 2016) 

 

Alice já é falecida, o que me leva a entender que essa procura se dava talvez pelo fato 

dela ser mais velha e por isso ter mais conhecimento. Todavia, essa proposição não passa de 

uma hipótese.  

“A única parteira que a gente procurava direto era comade Alice porque ela além, ela 

rezava, ela era rezadeira, ela mermo assim, ela mesmo não pegava os mininos, ela indicava, 

cumade Zefa era quem trabalhava pra ela” (MARIA RITA, 2016) 

 

Dona Rita ainda sinalizou sobre os cuidados durante o parto e o pós-parto, bem como 

a solidariedade da vizinhança e parteiras. Também faz presente em suas falas outras 

precauções, tanto no cortar o umbigo quanto no despachar da placenta, da mulher. Sobre o 

resguardo e a relação com o marido ela frizou: 

Naquele tempo, a mulé só tinha relação com o marido a partir de dois ou três meses, 

num tinha relações não, e tinha mulé que tinha os meninos tão graúdo, até de quatro 

quilos, em casa não tinha ponto não tinha nada [...] passava três meses sem ter 

relação nenhuma com os maridos e alí marrava as cadeiras alí ficava toda 

apertadinha que era pra não ficar sentindo dor de cadeira depois. (IDEM). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O costume de partejar envolve saberes e práticas que vão além da imaginação. Esse 

costume está, sobretudo, nas manifestações culturais de um determinado grupo social. Nesse 

caso, um grupo de mulheres que deram significados a outras mulheres, as parteiras que faziam 

o exercício do partejamento nas comunidades rurais. 

A ideia de medicalização do parto teve um significado positivo, isso se levarmos em 

consideração alguns elementos pensados na melhoria do atendimento e condições de parir. 

Por outro lado, não consideramos de que forma isso afetou as pessoas que realizavam essa 

assistência e as mulheres que dependiam dela. Estas mulheres não tinham condições 

econômicas de se inserir no novo espaço que estava de certo modo sendo imposto, por meio 

de uma política de segregação. O parto, antes realizado por mulheres que adquiriram a técnica 

de maneira empírica e prestavam um serviço solidário, agora acontecia em uma unidade 

hospitalar. Com isso, o discurso médico surge de certo modo desautorizando o saber 

científico popular das parteiras e ao mesmo tempo implantando a política de quem têm 

condições sofre menos.  Mas a assistência sistematizada gerava custos para as mulheres que 

dependiam do serviço e não era espaço para mulheres com baixo nível de escolaridade e sem 

embasamento científico. A demanda de mulheres que não poderia pagar para parir, aliada a 

falta de condições dessas parteiras de se especializarem, encorajaram essas mulheres a 

continuarem atuando, ainda que “clandestinamente”. 

 As transformações no modo de fazer os partos que ocorreram no Brasil sofreram 

influências vindas desde os séculos anteriores. Os efeitos dessas mudanças não foram 

percebidos em todos os lugares ao mesmo tempo, na Bahia essas mudanças podem ser 

percebidas no final do século XIX e início do XX com a especialização de pessoas para 

realizar os partos, o que inseriu a figura masculina em detrimento das parteiras tradicionais. E 

aquelas que tivessem condições, deveriam se profissionalizar. Entretanto, as parteiras 

tradicionais não desapareceram de cena de forma imediata.  

Atualmente em muitos lugares esse costume não existe mais da mesma forma que 

outrora. Em outros não existe mais. Essa inexistência se dá em parte pelas transformações que 

foram acontecendo ao longo do tempo com as inserções de hospitais e profissionais 

especializados. Em outra parte, pode-se dizer que pela falta de interesse ou pela 

impossibilidade de levar esses costumes adiante, pois esses ensinamentos não foram passados 

para as gerações subsequentes.  
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Em Ouriçangas, essas mudanças começaram a ocorrer de forma tardia. Mesmo após a 

chegada do Hospital, entre as décadas de 80 e 90 esses costumes ainda aconteciam, mesmo 

que já estivesse findando. Isso porque as dificuldades de acesso foram diminuindo e as 

mulheres passaram a adotar esse meio hospitalar. Por outro lado, isso diminuiu a 

responsabilidade das parteiras diante dos partos, os quais em algumas situações tinham suas 

complicações, arriscando a vida tanto da mãe quanto da criança. Além das várias 

possibilidades de doenças, existentes naquele período, vez que a assistência médica não 

existia em proporção que possibilitasse o acesso por parte dessas mulheres.  No entanto, se 

observarmos de outra ótica, poderemos perceber que ainda hoje muitos partos têm 

complicações e que muitas doenças existem, mesmo que em menor escala. Assim poderemos 

analisar que cada sociedade possui seu modo de viver adequado ao seu tempo. 

A análise das entrevistas e de outras bibliografias levou a compreender que as 

mudanças foram surgindo e as gerações foram se adequando a elas, mesmo que de forma 

remodelada. Em parte em busca do que seria melhor no momento, em outra pela necessidade 

de se inserir no novo meio que estava sendo implantado. Deixar de ter os partos com as 

parteiras tradicionais significou o abandono de um costume comum às comunidades rurais, 

bem como a outros lugares. No entanto, naquele período, essas mudanças significaram 

melhoria de vida para algumas mulheres que passaram a ter acesso ao novo sistema e um 

descanso para aquelas que por mais que gostassem do exercício da profissão, já estavam 

esgotadas e com a idade avançando.   

No entanto, foi perceptível que houve uma mudança na mentalidade de alguns sujeitos 

que vivenciaram esses tempos, tanto dos maridos quanto das mulheres, pois passaram a 

permitir que médicos/homens fizessem os partos. Algumas mulheres que antes tinham o 

pudor de mostrar o corpo para outro homem deixaram de ter e muitos maridos também 

passaram a permitir que suas esposas fossem ao médico. 

 Foi perceptível ainda que apesar da arte do partejamento em Ouriçangas não mais 

existir, algumas mulheres que vivenciaram o tempo em que existia, de algum modo ainda 

seguem alguns dos costumes, mesmo que não seja em sua totalidade e que há um esforço de 

ensiná-los aos seus filhos. Outra percepção está relacionada ao resguardo que muitas mulheres 

tinham antigamente e hoje não o tem da mesma forma, com os mesmos cuidados. Assim, a 

conclusão obtida é que as novas mudanças trouxeram benefícios à vida das mulheres e 

crianças, mas isso não significou que diante deles, não estariam correndo riscos. Além disso, 

apesar da inexistência do costume de partejar, ainda há a perpetuação de alguns ensinamentos.  
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Os objetivos pensados não foram alcançados em sua totalidade. No entanto, esse tema 

envolve muitas discussões, as quais podem ser feitas em outras oportunidades se dedicado 

tempo exclusivo para a sua realização.  
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