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A natureza foi que me ensinou. A necessidade
 fez

 eu
 pegar criança.
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O Instituto Terraviva (ITViva) é uma ONG alagoana, 
sediada em Maceió e, há 20 anos atua na promoção da agricultura familiar 

agroecológica e no desenvolvimento sustentável de comunidades rurais em nosso 
Estado. Ao longo dessa trajetória, o ITViva vem firmando-se, cada vez mais, como uma organização 

representativa do pensamento alternativo e crítico, ao modelo de agricultura dominante do Semiárido 
Brasileiro, que trouxe graves sequelas socioculturais, econômicas e ambientais para o campo. Com o Projeto Raízes 

do Saber – Valorização da Pessoa Idosa do Campo, o Terraviva lança uma outra forma de se pensar a condição humana de 

felicidade dentro da agricultura familiar em Alagoas: “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte!”

De agosto de 2017 a agosto de 2018, Raízes do Saber promoveu o fortalecimento do convívio comunitário de agricultores e agricultoras 
aposentados(as), todos moradores das zonas rurais de nove municípios do Sertão e do Agreste de Alagoas, contribuindo para um 

envelhecimento ativo da população idosa. Ações que garantiram o acesso à arte e à cultura, estimularam a movimentação física, provocaram 
a visibilidade e o reconhecimento de mestres e mestras dos saberes tradicionais. Arapiraca, São Sebastião, Olho d’Água Grande, Coité do Nóia, 

Jamarataia, Major Izidoro, Igaci, Palmeira dos Índios e Minador do Negrão vivenciaram conosco essa grande realização que chega ao seu final, com 
o lançamento da Coleção Raízes do Saber, composta por quatro volumes, em formatos de publicação e de obras cinematográficas. A Coleção revela 
a maestria da pessoa idosa do campo de Alagoas sobre as linguagens da Produção Artesanal, da Gastronomia Popular, do Parto Humanizado e da 
Farmacopeia Tradicional.

Em “Parteiras”, o primeiro volume da Coleção, entrevistamos 31 mestras do ofício do partejar no interior de Alagoas, as quais dedicaram a vida à promoção 
da saúde da gestante rural. São mulheres que enxergam o nascimento como um evento natural, familiar e que exige afeto; portanto, praticavam o parto 
humanizado domiciliar sob a condição do cuidado. Idosas que sempre existiram e estiveram lá, em lugares remotos, dispostas e a postos da próxima 
chamada, protagonistas na manutenção das comunidades onde vivem e detentoras de um exímio conhecimento cognitivo que as torna especialistas 
das técnicas do “pegar menino”. Acima de tudo, idosas que sustentam os saberes de sociedades antepassadas como um verdadeiro legado à 

posteridade e que sempre priorizaram procedimentos do amor e do acolhimento, em um dos momentos mais marcantes para vida daquelas que 
decidiram ser mães. O parto era uma coisa de mulheres entre mulheres. Seria útil e gratificante, um dia, ver essas mestras frente às turmas de 

universidades, ministrando aulas para a medicina obstétrica e reeducando a sociedade contemporânea no ato do partejar, sem violência, 
pelo viés da retomada do nosso posto ancestral de parteiras, que nunca deveria ter sido usurpado.

O Instituto Terraviva tem a satisfação de oferecer ao Estado de Alagoas mais uma ferramenta de registro, proteção e transmissão 
do conhecimento tradicional sustentado por sábios e sábias especialistas do Agreste e Sertão Alagoanos. A Coleção 

Raízes do Saber busca ampliar a percepção de crianças, jovens e adultos sobre o relevante papel que os(as) 
idosos(as) desempenham na construção dos sentidos de identidades locais, e para a manutenção de uma 

sociedade mais justa e sustentável. 

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos! Desfrutem do universo das parteiras 
tradicionais.

Apresentação
bruna teixeira
Coordenação editorial e da pesquisa 
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PREFÁCIO
Juliana Oliveira

A Parteira Tradicional está em extinção, já que a maioria dos partos acontece dentro das instituições. 
Corroborando essa premissa, nota-se que as gerações seguintes das parteiras não dão continuidade ao 

partejar. Em conversas com parteiras tradicionais, esta publicação mostra como a natureza se faz presente 
em um evento fisiológico, por meio do qual a parturiente se permite dar luz ao filho com a presença de 
outras mulheres, auxiliadoras, de sua escolha, como comadres, vizinhas, mães... Pelas entrevistas feitas com 
as parteiras percebe-se que, mesmo de forma empírica, as parteiras praticam o que as evidências científicas 
mostram ser condutas positivas dentro da assistência obstétrica. Foi relatada a verticalização do parto, ocasião 
em que a mulher, ficando em pé, andando, rebolando, facilita a descida do bebê. A alimentação da parturiente 
também foi enfatizada, juntamente com alguns cuidados pós-parto. Observar a mulher parida e o bebê por, 
no mínimo, duas horas e realizar visitas após o parto, também se incluem nas práticas tradicionais relatadas 
e indicadas pela ciência médica.
Com a modernidade capitalista, esse evento do qual a mulher deveria ser a protagonista, tornou-se 
hospitalocêntrico e medicalocêntrico. Com isso, as mulheres foram perdendo o cenário em que dominavam, 
com base no cuidado, e a figura masculina foi tomando espaço e se fortalecendo, fazendo da obstetrícia uma 
prática ligada aos médicos-cirurgiões e a interesses comerciais. Assim, aumentando o número de intervenções 
desnecessárias, caracterizando violência obstétrica e violência contra a mulher. Médicos e hospitais se 
apropriaram dos corpos femininos e ditam regras para que elas tenham seus bebês, às vezes, artificializando 
o processo que seria natural. 

ENFERMEIRA OBSTÉTRICA 
LÍDER DO GRUPO DE PARTO DOMICILIAR 
JARDIM DAS COMADRES, Maceió-AL

É indispensável ressaltar que, na década de 80, em nosso país, houve um aumento significativo nos números 
de partos cesareanos, o que tornou o país recordista mundial de cesariana, por muitas vezes, escolhida pela 
mulher, por medo da violência sofrida no parto. Violências tais quais: parir deitada, episiotomia (corte na 
vagina), Kristeller (empurrar a barriga até o bebê sair), ficar sem comer e ter que fazer força, entre outras. 
Atualmente, já existem correntes humanistas que defendem e atuam para resgatar a essência do parto 
natural. Permitindo que as mulheres sintam e se conectem com seus corpos e instintos para que a fisiologia 
aconteça, sem intervenções. Enfermeiras obstetras se capacitam em parteria urbana para atuar em domicilio, 
resgatando a humanização da assistência ao parto. Permitindo liberdade de movimentar-se, alimentar-se e 
adotarem posições que desejarem na hora de parir. Aplicando métodos não farmacológicos para o alívio da 
dor, transferindo de volta, o protagonismo da mulher.

Em Alagoas existem três equipes que atendem ao Parto Domiciliar Planejado, composta por enfermeiras 
obstétricas, sendo duas sediadas em Maceió e uma em Arapiraca. O acompanhamento inicia-se a partir de 30ª 
semana, quando através de exames, a gestação é caracterizada de risco habitual. Sendo assim mulheres com 
gestação de alto risco são impossibilitadas da assistência, durante o parto em casa. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil já reconhecem o domicílio como um local seguro para parir, 
desde que a gestante esteja acompanhada por profissionais capacitados(as). É um direito da mulher escolher 
o local de parto onde ela se sentir segura e confortável. Nosso corpo, nossas regras, assim nos tornamos 
protagonista de nossas histórias.
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CELINA
maria da conceição
91 anos
laranjal
arapiraca-alagoas

Dona Celina sabia da responsabilidade que tinha em suas mãos. Quando percebia 
que não iria conseguir realizar um parto, encaminhava as gestantes para o hospital, 
buscando de tudo para protegê-las e salvar a vida das crianças. Muito generosa, por 
vezes, financiava o valor do transporte e ainda comprava alimentos para as gestantes. 
Entretanto, esses foram casos raros, pois Dona Celina protagonizou incontáveis partos 
pelas próprias mãos: “- Eu nem contava! Tinha semana que pegava até seis crianças 
(...) antigamente, as mulheres tinham ‘muito menino’, ‘pra’ mais de 20!” Ela aprendeu a 
partejar com a sua mãe, aos 20 anos de idade e hoje, no auge de seus 91 anos, após 

 Ia pegar o menino, quando che
gav

a  
lá

 

marido da mulher alugar um carr
o 
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que não dava para mim, eu ped
ia 
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car
reg

ar par
a a rua. 

”

Quando ele não tinha o dinheiro, eu 
mesma pagava o carro.

“

completar quase um século de vida e de partos, declara que não exerce mais este 
ofício devido às doenças advindas da idade, que limitam a sua atuação. Mas, “se não 
fosse isso”, ela afirma, “ainda faria!”. 
Dona Celina conta que nunca presenciou um parto muito complicado: “- Foi tudo 
bom, nenhuma passou mal nas minhas mãos, nem nada. Nunca morreu nem um na 
minha mão, graças a Deus e ao nosso Padre Cícero!” Não cobrava pelos partos, mas 
algumas famílias lhes doavam pequenas quantias em dinheiro: “- As gestantes diziam 
assim ‘oh minha comadre não tenho nada pra te dar (...)’ mas eu estava satisfeita, 
porque nesse tempo, eu fazia para ajudar as comadres.” 
Na hora do parto, dona Celina “- (...) benzia ela (mulher) todinha, fazia uma oração forte, 
endireitava ela, levantava os ‘quartos’ dela, balançava, balançava, botava pra frente, que 
ele (neném) vinha, ele ficava durinho. Aí chegava a força do menino, quando chegava a 
força, o menino nascia e eu pegava.” Após o parto, Dona Celina acompanhava algumas 
mulheres o mês inteiro, principalmente àquelas que não tinham mães, mas apenas 
o marido. Ela lavava a roupa, varria o terreiro, a casa, lavava os pratos e fazia comida. 

Celina Maria da Conceição, 92 anos, agricultora aposentada, mora no povoado de Laranjal-Arapiraca, 
Alagoas. Tem 13 filhos, 10 netos e 10 bisnetos.  
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Seu Zé Nonato aprendeu a fazer partos por acaso, ele “estava bebendo numa bodega 
e o marido da mulher me chamou para ajudar no parto, porque eu sabia aplicar 
injeção, então eu fui. Chegando lá, dei dois dedos de café com manteiga para ajudar 
a mulher e pedi para a irmã dela segurar ela, então ajudei o bebê a nascer. ” Foi 
dessa forma improvisada que seu José Aguiar, mais conhecido localmente como 
Zé Nonato, começou a partejar. Inclusive, nunca cobrou pelos partos que fez, mas 
sempre recebia uma cachacinha como recompensa. 

Para ele, o parto mais emocionante foi um que demorou muitas horas: “- (...) coloquei 
a mulher para andar e tomar café com pimenta do reino, rezei para Santa Margarida, 
mesmo com dificuldade fiz o parto”, conta ele. Depois que a criança nascia, ele 
contava de três a quatro dedos para cortar o cordão umbilical e fazia um nó devagar 
para que, segundo o parteiro, não se formasse uma hérnia. Com a placenta, Seu Zé 
Nonato cavava um buraco com dois palmos no quintal da gestante e a enterrava. 

Diferente das mulheres parteiras, Seu Nonato é especialista somente no atendimento 
ao parto, não realizando cuidados com a gestante durante a gravidez ou depois que 
a criança nascesse. Recomendava as mulheres após o parto, a raspa de quixabeira 
para misturar com vinho para evitar inflamações. Proibia a carne de porco e indicava 
a receita de um pirão de galinha para as recentes mães. Além disso, 30 dias de 
repouso. Ele visitava as parturientes novamente no chamado “Cachimbo” dos recém-
nascidos, que é a festa de comemoração do nascimento da criança, em Mangabeira. 

Para seu José Aguiar, a importância em ser parteiro é a capacidade de conduzir uma 
vida para a terra, de representar um instrumento para trazer uma criança ao Mundo. 

José Aguiar dos Santos tem 60 anos, mora no povoado Mangabeira, Arapiraca/Alagoas, é agricultor, tem 
quatro filhos e 10 netos.  

josé
Aguiar dos santos 
60 anos
Mangabeira
arapiraca-alagoas

Dona Doralice aprendeu a partejar, observando um médico atuando. O primeiro menino 
que ‘pegou’ foi o seu próprio filho. “- Fiz meu parto sozinha, cortei o umbigo e cuidei do 
restante”, conta ela. A partir daí, Doralice não parou e realizou mais de 70 partos. Para ela, os 
partos “eram tudo ligeiro, as crianças nasciam rápidas”. Mas, se as crianças viessem laçadas 
com o cordão umbilical, de forma habilidosa, ela retirava o laço antes de elas apontarem 
o nascimento, evitando assim, o risco de virem a óbito, tanto que nunca ‘perdeu’ criança 
alguma. Já se a placenta demorasse a se deslocar e ser expulsa, dona Doralice diz que “era 
com Deus e mais ninguém, pois esperava ela sair naturalmente. ” 

Não cobrava pelos partos, pois fazia com amor, como ela mesma declara. As parturientes 
agradeciam muito pela caridade, pois era com esse cuidado que Dora salvava a vida de 
muitas mulheres. Quando recebia o chamado para realizar um parto, dona Doralice saía 
de casa rezando e, ao chegar à casa da gestante, fazia o exame do toque para saber se já 
estava na hora de o bebê nascer. Às vezes, fazia um purgante, uma mistura de três óleos, 
para acelerar o nascimento da criança. Quando o bebê nascia, amarrava o umbigo com 
uns “cordãozinhos” e depois cortava: “- O restante era enterrado junto com a placenta, ao 
lado do quarto da mãe”, afirma Dora. 

Após o parto, ela ficava um bom tempo na casa da mulher cuidando do neném, porém, 
se não tivessem família ou companheiro, Dora ficava ainda mais tempo junto com elas. Já 
permaneceu por até quatro dias para não deixar a mãe sozinha. 

Dona Doralice recomendava que a mulher, após parir, tomasse cuidado com a alimentação, 
não podia pegar peso, e tinha que tomar banho de assento com algumas ervas, como 
mocó e alfazema acompanhadas com pedra hume para evitar inflamações. Além disso, 
recomendava 30 dias de repouso e uma alimentação regulada, evitando arroz, carne de 
porco, peru, maxixe e feijão. 

Doralice
Maria da silva
84 anos

Mangabeira III
Arapiraca-alagoas

Doralice Maria da Conceição é agricultora aposentada, tem 84 anos, três filhos, mora em Santa Mônica/ 
Mangabeira III, Arapiraca/ Alagoas.

Eu fazia por amor, para ajudar. Eu batalhav
a p

ela
 

 Fiz mais de 70 partos... Na hora ficava quem tin
ha 

vida 
dela e da criança.

Às 
vezes só Deus, eu e a mulher.”

cor
agem

, menos criança. 

“
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ALICE
Hemenegilda da conceição
83 anos

Sítio olho Dágua
Coité do Nóia-alagoas

Dona Alice aprendeu a ser parteira com sua tia e madrinha, Luzia. Ela tem muito 
orgulho do oficio que fazia e afirma que, no Sítio onde mora, não havia outra igual. 

Realizou mais de 30 partos. Aos 40 anos, fez seu primeiro parto, que foi de seu 
próprio neto, Enim. Mas o parto mais emocionante foi o de sua outra neta, pois ela 
estava “de bumbum” (sentada): “- Deu muito trabalho, mas deu tudo certo no final!”. 
Dona Alice diz que o parto mais difícil ocorreu com uma mulher que desmaiou, 
após o nascimento da criança, mas logo a seguir, ela despertou e vive bem. Ela 
conta também que nunca houve uma fatalidade com os recém-nascidos ou com as 

Alice Hemenegilda da Conceição tem 83 anos, mora no povoado Sítio Olho D’Água, Coité do Nóia, Alagoas. 
É agricultora aposentada, tem sete filhos e 43 netos.

gestantes, durante o tempo em que partejava. Dona Alice fazia 
o atendimento das mulheres, desde a gestação, ao parto e 
pós-parto. Para prevenir os abortos e sangramentos, ela fazia 
suco de coco e, dessa forma, segundo ela, as grávidas não 
perdiam as crianças. 

Quando saía de casa para partejar, ela se higienizava e rezava o 
Pai Nosso; utilizava tesoura, toalhas limpas e um cordão (barbante) 
novo para aquela ocasião. Quando o parto era difícil, e a placenta custava a ser 
expulsa, dona Alice rezava para Santa Margarida: “Minha Santa Margarida não estou 
prenha, nem parida, tire essa carne morta de dentro da minha barriga!”. 

A parteira segurava nas duas mãos da gestante e assoprava, dessa forma, a placenta 
se deslocava e saía. Depois, enterrava em baixo de uma biqueira e colocava uma 
pedra em cima do local para protegê-lo, evitando que os animais escavassem. O 
umbigo era amarrado com um cordão, “quando alguém me dizia que estava grávida, 
eu já deixava um cordão guardado. O umbigo, depois de cortado, era enterrado em um 
curral de uma fazenda para que a criança tivesse sorte e fosse fazendeira e com terras.” 

Dona Alice recomendava 40 dias de repouso para as mães, sem que pudessem 
levantar peso ou fazerem atividades domésticas, somente podiam enxaguar os 
cabelos após 15 dias e comerem um pirão de ovo e capão para se fortalecerem. 
Permanecia visitando a casa da puérpera, banhando o recém-nascido até cair o 
umbigo. Ela diz que é muito bom ser parteira, uma benção e um dom. Que ajudar as 
pessoas nesse momento era uma sensação incrível: “- todos gostam de mim, e todos 
a quem ajudei a nascer me chamam de madrinha, e os pais me chamam de comadre.” 
Para ela, as jovens da comunidade não se interessam mais em partejar e afirma que, 
hoje, é muito raro as grávidas buscarem por ela para parirem.



20 21

josefa
rosa pereira
86 anos
Mumbuca
Coité do Nóia-alagoas

Dona Josefa aprendeu a partejar por tradição de família, com a sua mãe. Inicialmente, 
ela desempenhava a função de ajudante, mas, tão logo começou a realizar os partos 
por conta própria, quando ainda era adolescente. 

Aos exatos 16 anos de idade, foi quando tudo começou: “- Eu tava com cinco dias de 
casada, minha vizinha me chamou e já me mandou ir para o quarto (...) nesse dia, eu 
fiz um parto de uma menina.” Depois desse, vieram muitos, tantos que Dona Josefa 
nem se lembra mais. Conta que o parto mais complicado foi o do seu próprio neto, 
pois sua nora apresentou hemorragia e foi difícil estancar. 

Mas, ao final, tanto a mãe quanto o bebê ficaram bem e hoje são saudáveis.

Quando era chamada para realizar um parto, Dona Josefa clamava por nossa Senhora 
do Bom Parto e rezava três Ave Marias. 

Na casa das gestantes, fazia chá de endro e de crista de galo, massageava a barriga 
das mulheres e pedia para caminharem um pouco, até a hora da criança nascer. 
Ela preferia ficar sozinha com a parturiente durante o procedimento, pois se sentia 
envergonhada na presença dos maridos. Depois do nascimento da criança, Dona 
Josefa, de pronto, partia para deixar a família à vontade, mas, quando a casa era perto 
da sua, sempre retornava para visitar a mãe e recomendar cuidados necessários ao 
recém-nascido. 

Dona Josefa recomendava 60 dias de resguardo para as puérperas, sem levantar 
pesos e nem tomar banho frio, por 15 dias. Indicava o pirão de carne de gado e de 
galinha, com exceção da galinha de granja. Dona Josefa alega não praticar mais o 
ofício de parteira, porque atualmente “quem só pega menino é o dotô’”. 

Josefa Rosa Pereira, 86 anos, mora no povoado de Mumbuca, Coité do Nóia-Alagoas, é agricultora aposentada 
e tem 14 filhos, 18 netos e cinco bisnetos.
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Dona Djanira aprendeu a partejar sozinha. A necessidade de sua comunidade foi 
que a ensinou. Em seu primeiro parto, tinha aproximados 40 anos idade e foi de 
um menino, fato que ela conta com orgulho que hoje está vivo, é um adulto e bem 
criado. No parto mais difícil, “foi necessário a mãe da criança ir para o hospital, por 
causa que ela desmaiou”, mas segundo Dona Djanira, “graças a Deus, ela ficou bem, 
e a criança também”. Dona Djanira nunca ‘perdeu’ uma criança e sempre realizou 
seu ofício de forma gratuita. 

Quando estava a caminho de partejar, rezava e pedia proteção a Deus. Durante o 
procedimento, utilizava poucos acessórios, como tesoura, cordão e toalha. Amarrava 
o umbigo da criança com um cordãozinho, antes de cortá-lo, e a placenta era 
enterrada. Nos partos de Dona Djanira, somente era permitido o acompanhamento 
da mãe da gestante ou alguém da família. 

A cuidadosa parteira permanecia no local até ‘ajeitar’ a criança e indicar suas 
recomendações pós-parto, como os 40 dias de resguardo e a receita de um pirão 
especial para fortalecer a parturiente. Dona Djanira tem orgulho em ser parteira e 
é reconhecida pelas pessoas da comunidade que nasceram por suas mãos. Todavia, 
em seu depoimento, ela relata que hoje em dia, as grávidas preferem parir nos 
hospitais e que a juventude não quer aprender a partejar. 

Djanira
Maria da conceição
80 anos

pereira Velho
Coité do Nóia-alagoas

Djanira Maria da Conceição vive no povoado Pereira, em Coité do Nóia- Alagoas, é agricultora familiar 
aposentada, tem 80 anos e 14 filhos. Não se recorda da quantidade de netos e bisnetos que tem.
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Ó poderosa e gloriosa Santa Rita cha
mad

a 
advogada dos casos desesperados, 

auxiliadora da última hora, refúgio e a
brig

o d
a em vosso poder junto ao coração sag

rad
o d

e 

dor desesperança, com toda a confiança
 

Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprev
ist

o, 

que dolorosamente oprime meu coração. ” 

“

”

Quando recebia o chamado para realizar o parto, Dona Joana tomava banho e fazia 
a oração de Santa Rita. Era com muita fé que ela saía de casa para ‘pegar menino’. 
Mas ‘pegou tanto menino’, que chega perdeu as contas! 

Aprendeu a partejar observando a comadre Dorinha, também parteira. Segundo 
a sua crença, ser parteira é um destino ofertado por Deus e Nossa Senhora. As 
mulheres lhes procuravam e ela realizava os partos com muita naturalidade, não 
havendo parto difícil em suas mãos: “- No parto mais complicado, o menino veio 
de pé! Eu recolhi o pezinho da criança, ajeitei o outro e ele nasceu. Laçado ‘nasceu’ 
muitos, que também é perigoso. Mas graças a Deus nunca teve perigo comigo não! 
Nunca aconteceu de nenhuma mulher morrer nas minhas mãos. Quando via que o 
parto não era para mim, mandava levar pra Arapiraca”. Durante a gravidez e no pós-
parto, a recomendação de Dona Joana era o chá de cidreira. Já para o momento 
que antecedia ao parto, receitava manteiga com café e também caldo de tempero, 
pois acredita que fornece energia suficiente para a força que a gestante precisa ter 
durante o parto. 

Orientava as mulheres a andarem dentro de casa, ajeitava e balançava a barriga das 
grávidas, até que a criança nascesse. Nunca recebeu dinheiro, tampouco cobrava 
algo pelos partos. Recebia um “agrado” de algumas famílias: “- Tinha gente que dava 
qualquer coisa, outras não tinham condições e eu levava até o tempero para fazer os 
caldos para elas beberem.” Com o cordão umbilical cortado a partir da régua feita 
com seus próprios dedos, enterrava próximo à porteira do gado, no pé de mandioca 
ou no pé de rosa. 

Dona Joana orientava as mães à permanecerem um mês de repouso, comerem 
pirão de capão e só incluírem feijão nas refeições, após quatro dias do parto. Ela 
sempre voltava à casa das mães para saber como elas estavam de saúde. Afirma que 
as jovens não querem ser parteiras na comunidade onde vivem, porque é muito 
complexo e exige muita responsabilidade. Além disso, segundo Dona Joana, com 
a chegada dos hospitais, hoje em dia, é muito mais difícil as mulheres grávidas 
optarem por parir dentro de casa.  Dona Joana deixou de ‘pegar menino’ com 84 
anos, por comprometimento de sua visão e devido à idade avançada. 

joana
pereira da Silva
87 anos

Coité do Nóia-alagoas

Joana Pereira da Silva, 87 anos, parteira e lavadeira, 10 filhos, vive em Coité do Nóia-Alagoas. 
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MAria
Marta da Conceição
62 anos

BARRO VERMELHO
Coité do Nóia-alagoas

Aos 30 anos de idade, Dona Maria iniciou o ofício de parteira. Autoditada, afirma que 
aprendeu a partejar sozinha, através de um dom próprio ofertado por Deus. Realizou 
incontáveis partos, por muitos anos, na comunidade em que vive, encerrando o 
partejar em 2016, devido ao comprometimento de suas mãos: “não posso mais, não 
garanto”, diz dona Maria. 

Suas receitas e recomendações eram muitas. Ela aconselhava as mulheres grávidas, 
durante a gestação, a não caminharem muito, evitarem esforços e sentimentos 
raivosos. E se, por algum acaso, percebesse que a gestante iria “perder a criança”, ou 
seja, sofrer um aborto natural, Dona Maria indicava o olho da cana-de-açúcar cozido 
para “segurar” o feto. Caso houvesse sangramento, a parteira indicava o chá de 
favaquinha para protege-la de infecções e remover possíveis fragmentos do útero. 
Para a barriga inchada, no pós-parto, sugeria o chá de boldo. 

A caminho dos atendimentos, ela rezava uma Salve Rainha para que Deus pudesse 
mostrar-lhe a melhor técnica que utilizaria. Já na casa das parturientes, ao chegar, ela 
lavava as mãos e vestia uma luva, quando disponível, para fazer o exame do toque, 
avaliando a dilatação. Orientava às mulheres a se moverem, andarem, “porque senão, 
o menino fica preguiçoso para nascer”. 

Dona Maria utilizava tesoura, toalha, cordão e álcool para realizar os procedimentos 
do parto. Quando a criança vinha laçada, cuidadosamente, retirava o laço e o 
trazia bem rápido para não colocar o neném em risco. O umbigo, ela amarrava 
com um cordão e, depois que cortava, enterrava a placenta. Dona Maria lembra 
que, antigamente, havia uma pobreza muito grande em sua comunidade, era tanta 
pobreza que havia famílias que não tinham nem o dinheiro para comprar o barbante 
de amarrar os umbigos das crianças, muito menos os outros materiais de que ela 
precisava. Ela sempre visitava as mulheres, após o parto, para saber se estava tudo 
bem e recomendava para “não fazer doidice, não ficar gritando e fazendo o que não 
deve”. 

Dona Maria afirma que, para ser parteira, precisa ser por livre e espontânea vontade, 
mas as jovens não têm mais interesse em aprender este ofício hoje em dia. 

Maria Marta da Conceição tem 62 anos, é agricultora, tem dois filhos, nove netos e dois bisnetos. Vive no 
povoado Barro Vemelho, Coité do Nóia, Alagoas. 

Maria Vivência ou Dona Vila, como é mais conhecida na comunidade onde mora, fez o seu 
o primeiro parto aos 25 anos e nunca mais parou. Hoje aos 75 anos, declara que perdeu as 
contas de quantos partos já realizou e que, por vezes, ainda “pega menino.” 

E lá se vai meio século do ofício de partejar. O mais emocionante e complexo de todos 
os partos que já realizou foi o de uma gestação de gêmeos, quando Dona Vila se dedicou 
muito para que todos pudessem sobreviver e se manterem com saúde. E é claro, foi um 
sucesso! Aprendeu os ensinamentos com sua tia e jamais cobrou por um parto. Às vezes, 
lhe ofereciam algum agrado como tolha e corte de pano. Entretanto, parteja, porque gosta 
e acha muito bom, mas considera um ofício de grande responsabilidade. 

Dona Vila aconselha as gestantes para terem mais cuidado quando alcançam aproximados 
noves meses, para não andarem de moto, por exemplo, já que é o principal veículo do 
povoado. Quando ela recebia o chamado para fazer um parto, rezava uma Salve Rainha, 
até uma parte, e, quando a mulher ganhava o bebê, rezava a outra. 

Na hora do parto, oferecia à parturiente o chá de gengibre e cebola branca. Se o parto era 
difícil, e a criança estava laçada ou atravessada, ela ia “arrumando a barriga, ia arrumando” 
para que a criança nascesse bem. Quando o neném nascia, cortava-lhe o cordão umbilical 
no “pezinho do umbigo”, e depois, o enterrava na porteira do curral. Sim, deve ser na 
porteira, pois, de acordo com a superstição local, isso garantiria que a criança fosse um 
adulto rico. 

Na hora do parto, apenas a mãe da gestante e o marido podiam assistir ao parto. Caso 
houvesse necessidade, convidava uma vizinha para apoiar, menos as crianças. Essas eram 
proibidas de transitarem no local do parto. Depois do nascimento do bebê, dona Vila 
orientava a mulher a deitar de lado e lhe oferecia uma massagem “nas cadeiras, três vezes” 
(fechamento de parto). Caso a mãe sentisse dor, após o parto, ela indicava anil estrelado 
para aliviar os sintomas. A respeito da alimentação, no pós-parto, a orientação era que 
fizesse três meses de dieta, evitando alimentos pesados e feijão. 

Assim como outras parteiras, Dona Vila prestava assistência à mulher após o parto, com 
visitas frequentes por cerca de 40 dias. Afirma que é reconhecida pela comunidade e 
que recebe muitos agradecimentos, por seu saber e sua prática. Segundo dona Vila, a 
dificuldade em ser parteira, atualmente, é a escolha das gestantes pela maternidade: “- 
Antigamente, não existia isso; era tudo em casa”.

Dona Vila
Maria Vivência da Conceição
75 anos

Coité do Nóia-alagoas
Alagoinha

Maria Vivência da Conceição tem 75 anos, é agricultora aposentada e tem seis filhos, nove netos e um 
bisneto. Vive em Alagoinha, Coité do Nóia, Alagoas.
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Igaci
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ELZA 
Cândido da Conceição
88 anos
Serra Verde
Igaci-alagoas

A importância de ser parteira, para Dona Elza está em poder ajudar as mulheres em 
um dos momentos mais esperados e, ao mesmo tempo, delicados de suas vidas. Dar 
luz a um filho. Além disso, suprir a necessidade de sua comunidade. 

Nunca ganhou dinheiro para partejar. Dona Elza o fazia porque as pessoas sempre a 
procuravam. E aprendeu sozinha, por instinto e cognição. O parto mais emocionante 
que vivenciou aconteceu quando o bebê estava umbilicado (laçado) então “foi a 
maior felicidade da minha vida”, disse, quando percebera que tudo havia acabado 
bem. Dona Elza rezava, na hora do parto, não somente para a criança, mas também 
para a placenta deslocar e ser expulsa com facilidade: “Minha Santa Margarida, não 
estou prenha, nem estou parida, tira essa carne podre de dentro da minha barriga!” 
Era com bastante fé que dona Elza ‘pegava os meninos’. Ofício que aprendeu sozinha 
aos 50 anos. 

Na hora do parto, oferecia chá de pimenta do reino às grávidas para aumentarem 
as contrações e orientava para fazerem força até o bebê nascer. A placenta e o 
cordão umbilical eram enterrados no quintal. Após o parto, ela passava a noite 
cuidando da mãe e da criança e sempre visitava as mulheres para avaliar o umbigo 
do bebê. Indicava canja ou pirão de galinha para as mulheres ficarem fortes, após o 
parto, e pedia para evitar comer peixe. Segundo dona Elza, atualmente, as mulheres 
preferem ir aos hospitais e, por isso, não realiza mais partos em sua comunidade.

Elza Cândido da Conceição vive na comunidade Serra Verde, em Igaci - Alagoas, é agricultora aposentada, 
tem sete filhos, três netos e 21 bisnetos.

Dona Lilia
Maria José da Silva
68 anos
Travessão
Igaci-alagoas

Maria José, mais conhecida como Dona Lilia, mora no Sítio Travessão, em Igaci. 
Partejou por mais de 18 anos, mas deixou o ofício de lado, porque “a enfermeira 
disse que era errado e se acontecesse alguma coisa errada, eu seria a culpada, aí fiquei 
com medo.” 

Aprendeu a partejar sozinha e muito jovem, aos 21 anos, a partir da observação, 
pois na sua família, sua avó e tias também eram parteiras. Realizou cerca de 10 
partos. O primeiro foi o de seu próprio filho: “Eu estava perto de ter bebê, aí fui pegar 
um lençol e percebi que meu filho já estava nascendo, aí me sentei e terminei de fazer o 
parto, depois cortei o cordão umbilical”. Desse momento em diante, Dona Lilia tinha 
a certeza de que sabia fazer algo que poderia ajudar a outras mulheres grávidas de 
seu povoado. 

Muito devota, a cada nascimento ela dizia “Jesus Cristo nasceu, louvado seja o nosso 
Senhor Jesus Cristo”. Nos partos mais difíceis, quando percebia que a mãe ou a 
criança corriam risco de vida, indicava à família para levar a parturiente ao hospital. 
A coisa mais bonita em ser parteira é “ajudar a trazer uma vida”, diz ela. 

Dona Maria José é muito reconhecida pela sua comunidade, mas não parteja 
atualmente, porque as mulheres grávidas não querem mais ter filhos em casa. Estão 
convencidas de que devem confiar, apenas, nos hospitais e nas parteiras formadas.

Maria José da Silva, 68 anos, agricultora, tem cinco filhos, cinco netos e dois bisnetos. 
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Autodidata, Dona Marina aprendeu a partejar sozinha, aos 30 anos de idade. 
Realizou mais de 20 partos ao longo da vida e em sua família, apenas a sua irmã 
também exercia o ofício. O primeiro parto que assessorou foi tranquilo, “- o de uma 
mulher que estava sozinha, só pedi a Deus para dar tudo certo e fiz, e deu tudo certo”, 
diz ela. Mas o mais difícil fora de uma criança que nasceu “pelos pés”, isto é, estava 
em posição contrária à cefálica. Embora muito nervosa, Dona Marina realizou todo 
o procedimento perfeitamente, a mãe e a criança ficaram bem no final. 

Sempre de forma gratuita e solidária. Criança alguma faleceu em suas mãos durante 
o parto. Quando Dona Marina chegava na casa das parturientes, examinava a barriga, 
“ajeitava” a mulher, mexia na barriga para saber a posição que a criança estava e 
aguardava a hora certa do nascimento. Após o parto, recomendava às mulheres de 5 
a 10 dias de repouso e para adotarem uma dieta a base de capão, pirão de galinha, 

canja ou carne de boi; evitando a carne de porco, pois era “carregada e fazia 
mal”. Com a placenta, o destino era enterrar; assim como com o umbigo, 

quando descolava do neném.

Para Dona Marina, atualmente, as mulheres não querem ser 
parteiras, “porque é difícil, tem que se privar de muita coisa e 
ter compromisso”. Ela fez partos durante 35 anos e diz  “deixei 
de fazer, porque não podia mais deixar os filhos e o marido 
sozinhos e preocupados.” 

Marina Pereira da Silva é agricultora aposentada, tem 83 anos, sete filhos, 25 netos e cinco bisnetos. Vive em 
Lagoa de Cima, Igaci, Alagoas. 

Marina 
Pereira da Silva
83 anos
Lagoa de cima
Igaci-alagoas

Maria 
Pereira dos Santos
85 anos
Lagoa de cima
Igaci-alagoas

Dona Maria dos Santos aprendeu a ser parteira observando outras mulheres a 
partejar em sua comunidade. Para ela, todos os partos foram emocionantes e bem 
tranquilos e não se lembra nem da quantidade, tampouco de algum que tenha sido 
mais difícil. 

Seu primeiro parto, conta: “- Foi de uma mulher que veio para a casa de meu pai 
passear e quando chegou, a menina nasceu nas minhas mãos”. Ao receber o chamado 
para realizar o parto, ela sempre rezava e pedia a Deus para que ocorresse tudo 
bem. Na casa das grávidas, Dona Maria iniciava os trabalhos, avaliando se a barriga 
da mulher já demonstrava a aproximação do nascimento da criança. Utilizava 
tesoura, toalha e lençol para realizar o parto, além do cordão para amarrar o umbigo 
do recém-nascido. Ela o amarrava em três pontos e depois o enterrava no quintal, 
acompanhado da placenta.  

Com o parto concluído, Dona Maria novamente se punha em oração, agradecendo a 
saúde da vida que estreou ao mundo. Permanecia na casa da parturiente 

o tempo que fosse preciso para acalentar a mãe e o bebê. Ela 
recomendava 30 dias de repouso e indicava chá de alfazema, 

capim santo e erva cidreira, caso as mulheres apresentassem 
dores ou infecção pós-parto. Além disso, receitava o pirão 
de galinha, mas que evitassem o peixe e a carne de porco. 
Dona Maria acredita que nasceu com a missão de ajudar as 
pessoas e é por isso que, ao longo da vida, cumpriu o ofício 
do partejar. 

Embora tenha reconhecimento social na comunidade onde 
vive, afirma que, atualmente, as gestantes preferem parir nos 

hospitais e, por isso, encerrou seu ofício: “- Antigamente, não tinha 
médicos nem hospitais e hoje tem tudo isso. ” 

Maria Pereira dos Santos tem 85 anos, é agricultora aposentada, com 10 filhos, 36 netos e 20 bisnetos. Vive 
em Lagoa de Cima, Igaci, Alagoas. 
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jaramataia
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Desde os 20 anos de idade Dona Vandete é parteira. Aprendeu na lida do ofício e 
por necessidade de sua família, pois sua própria irmã entrou em trabalho de parto e 
ela estava lá naquele exato momento, não havia outra pessoa próxima para auxiliar: 
“- Ninguém me ensinou não, fiz pela minha cabeça mesmo e ainda hoje sei, se precisar 
fazer, eu faço!” Realizou aproximadamente 50 partos ao longo de sua vida e conta: 
“- Já peguei tanto menino no mundo (...) teve um tempo que eu fazia muito, andava de 
fazenda, em fazenda. E não dá trabalho não, nasce na hora que Nossa Senhora quer, 
é só ajeitar. Antigamente não dava trabalho, não! Hoje em dia que as mulheres ‘toma’ 

Vandete
Pertonilho dos Santos
75 anos
Altão
Jaramataia-alagoas

Vandete Pertonilho dos Santos, 75 anos, agricultora aposentada. Tem 11 filhos, 27 netos, 24 bisnetos e reside 
no povoado Altão-Jaramataia, Alagoas.

muito remédio e que dá mais trabalho.” 

Para Dona Vandete não tem parto difícil, nunca perdeu uma criança e jamais 
cobrou por partejar. Após o parto, ela clamava por Santa Margarida para ajudar no 
descolamento e expulsão da placenta: “Minha Santa Margarida, nem ‘tô’ prenha, 
nem ‘tô’ parida, tira essa carne podre de dentro da minha barriga!” 

Dona Vandete oferecia chá de boldo para aliviar as dores das gestantes e, no 
momento do partejar, permitia, apenas, a presença da mãe das mulheres no local. Ela 
utilizava tesoura e um cordão para “amarrar a tripa” do umbigo das crianças. Depois 
que o coto umbilical desprende, “cai”, há o costume em Jaramataia de reservá-lo em 
uma caixa de fósforo para guardar. Recomendava que as parturientes repousassem 
deitadas por três dias, com um pano amarrado na cabeça e que se alimentassem 
com uma dieta à base de pirão de galinha. 

De acordo com Dona Vandete, as mulheres, atualmente, não querem ter o trabalho 
de aprender a partejar, já que não é mais comum em sua comunidade essa tradição, 
inclusive, porque está sendo uma prática fiscalizada e processada judicialmente. Ela 
mesma nos conta que não realiza mais partos em casa, porque a “justiça proibiu”, há 
aproximadamente 10 anos.
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Para Dona Tina, como prefere ser chamada a senhora Enerstina, a importância em 
ser parteira está em dominar um conhecimento que auxilia as mulheres em um dos 
momentos mais difíceis de suas vidas: dar luz a um filho. Com Chico de Josivânia, 
aos 30 anos de idade, começou a partejar de forma autodidata e, segundo Dona 
Tina, “com os poderes de Deus”. 

Nos preparativos, ainda em sua casa, reza, mas sem contar a oração a ninguém! 
Ao chegar na casa da gestante, Dona Tina põe-se logo a preparar um chá de 
pimenta do reino “- (...) pro bucho e pra criança sair com mais facilidade”, realiza o 
exame do toque e solicita às parturientes que caminhem, se movimentem, pois, 
se permanecerem deitadas, fica mais difícil de ‘ganhar menino’. Nesse momento, 
apenas poderiam estar presentes, na hora do parto, a mãe da gestante ou alguma 
amiga para lhe transmitir força e confiança. 

Dona Tina utilizava materiais simples para partejar, como a tesoura, toalha e um 
lençol e conta que os partos nunca lhes deram trabalho: “- Graças a Deus e a Nossa 
Senhora do Bom Parto! ” Após o nascimento da criança, ela amarrava o umbigo com 
um cordãozinho, aplicava álcool e pedra Hume. A placenta era enterrada junto com 
um dentinho de alho no quintal. Ela também tinha muito cuidado com as mulheres 
após o parto, prestando assessoria à parturiente até perceber que estava estável e 
bem de saúde. O mês inteiro ainda retornava para fazer algumas visitas “de médica”. 
Sempre prescrevia uma dieta alimentar às recentes mamães: “- Não pode comer 
qualquer coisa, não pode comer comida carregada, apenas carne de galinha e evitar 
pimentão”. 

Em relação ao tempo de repouso, ela afirma que variava de mulher para mulher, a 
algumas indicava 30 dias, e a outras, 60. Dona Tina realizou em torno de 20 partos 
em sua vida e encerrou esse ofício há cerca de 12 anos. Acredita que as jovens 

Dona Tina
Ernestina
86 anos
São Pedro i
Jaramataia-alagoas

Ernestina, aposentada, tem 86 anos, oito filhos, sete netos e seis bisnetos. Mora em São Pedro I, Jaramataia, 
Alagoas. 

não têm interesse em continuar a tradição das parteiras, pois a “garotada de hoje 
não quer saber mais de nada sobre os costumes antigos”. Ademais, percebe que as 
mulheres acreditam em muitas doenças que podem surgir durante a gravidez hoje 
em dia, “- até uma unha quebrada é doença!”,- e que, antigamente, não existiam 
tantos perigos assim, já que as grávidas eram mais saudáveis 
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Major izidoro
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Era com as preces à Nossa Senhora do Bom Parto que Dona Alice saía de casa 
para partejar, pegar menino. Dom que recebeu de Deus, segundo ela, a partir dos 
aprendizados de técnicas tradicionais utilizadas por sua própria mãe. Ainda muito 
jovem, aos 16 anos, realizou seu primeiro parto devido à urgência que o momento 
exigira: “- Numa viagem de Santana, uma mulher sentiu as dores e se abaixou e deu 
luz ao filho (...) tirei duas de minhas saias e peguei a criança. O parto saiu todo, graças 
a Deus.” Depois desse parto, Dona Alice se sentiu confiante e com coragem para 
continuar a partejar, exercendo o ofício por mais de 60 anos. 

Alice
Maria da Silva
83 anos
São Marcos
Major Izidoro-alagoas
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De acordo com seus cálculos, realizou mais de 1000 partos! Praticava por 
solidariedade, já que muitas gestantes e suas famílias eram extremamente pobres, 
e não tinham condições financeiras de arcar com o transporte até o hospital. Às 
vezes, até recebia um agrado da família da gestante. Então, o parto acontecia dentro 
de casa ou na casa da parturiente. Quando escutava o chamado, os paninhos já 
estavam prontos, apanhava a tesoura, a toalhinha de secar as mãos e a bacia. Usava 
água morna para umedecer os panos e, assim, evitar sangramentos. Aconselhava a 
gestante que se “ela estivesse desmantelada, tinha que se aprumar”, além de tentar 
não priorizar a dor. 

Se estivesse atravessado, Dona Alice ajeitava o bebê com uma manobra certeira de 
suas mãos sobre a barriga da gestante e depois, realizava o exame do toque para 
avaliar se havia de esperar por mais tempo ou não, aquele nascimento. Com o parto 
difícil e com a gestante nervosa, tratava logo de oferecer um chá de cidreira para 
diminuir a dor e acalmar a parturiente. Tinha todo cuidado com a placenta, pois não 
se podia descartar no lixo, mas sim, enterrá-la no quintal. 

Com umbigo depois de cortado, passava azeite doce, quando tinham em casa. Após 
o parto concluído, Dona Alice sempre visitava a casa da família e a mulher, “dando 
um pinto no terreiro”. Expressão que significa presentear um capão ou uma galinha 
à família do local. 

Atualmente, não exerce mais o ofício do partejar, pois há hospital instalado mais 
próximo da localidade onde mora. Porém, se for preciso, em caso de emergência, 
ela se coloca de prontidão para pegar menino!

Alice Maria da Silva nasceu no povoado de São Marcos, em Major Izidoro, Alagoas. É agricultora 
aposentada e tem 11 filhos, 12 netos e 13 bisnetos
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Dona Marlene fez seu primeiro parto aos 23 anos de idade, ao acompanhar a sua tia, 
a também parteira Dona Rosinha. Realizou esse ofício por mais de 30 anos, embora 
quase sempre acompanhada por sua tia na juventude e, quando adulta, apenas em 
períodos disponíveis, pois passou a trabalhar no Posto de Saúde da Família. 

Não foram muitos aqueles que conduziu sozinha e nos conta que, em seu primeiro 
parto desacompanhada, após o nascimento do bebê, ela retirou a placenta, rezou, 
acondicionou a placenta em um depósito para enterrar, higienizou a mãe e a criança, 
rezou sobre a mãe e por fim, sentou-se em cima da mulher para fechar os seus 
‘quartos’ (quadris). 

Dona Marlene nos fala com propriedade de um conhecimento que foi passado de 
geração em geração, em sua família. Ela exercia o ofício, porque queria ajudar as 
crianças a nascerem com saúde e “também porque era lindo, uma dádiva”, conta ela. 
Por isso mesmo que nunca cobrou nada em troca, era um ato voluntário.

Na casa da gestante, geralmente, ela forrava um plástico na cama, posicionava 
os travesseiros confortavelmente e organizava os apetrechos de trabalho (panos, 
tesoura e cordão) próximos ao local para facilitar êxito do parto. Ela pedia as gestantes 
para se esforçarem durante os momentos mais próximos ao nascimento da criança, 
e, logo a seguir, que a mãe prendesse a respiração até a expulsão completa da 
placenta. Dona Marlene fazia uma oração à Nossa Senhora do Bom Parto, depois 
rezava um Pai Nosso e, ao final, agradecia à Nossa Senhora. 

Após o parto, recomendava à parturiente um mês de repouso, sem levantar 
peso, evitando alimentos “carregados” e tendo cuidado ao sentar. Além disso, 
aconselhava-a a “tomar chá de alfavaca para deixar tudo limpo por dentro.” Quando 
o coto umbilical do neném caía, após 3 dias, enterrava-se no curral. Dona Marlene 
diz que ninguém se interessa em ser parteira atualmente e que “mudou muita coisa, 
porque hoje tem muita complicação, e as pessoas pensam logo no hospital.” 

MARLENE
Soares de Souza
69 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

Marlene Soares de Souza mora no povoado de Capelinha, Major Izidoro, Alagoas, tem 69 anos, é aposentada 
e tem seis filhos, 15 netos e quatro bisnetos.  
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Dona Juvenilia é parteira autodidata, desde os 15 anos de idade. De tantos partos 
que já realizara, não se lembra mais a quantidade. Criança alguma faleceu em suas 
mãos e também jamais cobrava pelo seu ofício, fazia-o por amor e solidariedade, 
pois era consciente tanto do seu domínio quanto da arte de partejar, ela sabia o 
quanto isto era importante para a sobrevivência de muitas mulheres e crianças de 
seu povoado. 

Em um certo período da vida, inclusive, chegou a ser convidada a atuar em 
uma maternidade, por onde auxiliava a equipe médica, a partir de suas técnicas 
tradicionais. Nos preparativos, religiosamente, orava uma Pai Nosso, um Credo e 
uma Salve Rainha. Ao chegar na casa das gestantes, a primeira atitude de Dona 
Juvenilia era observar a barriga da mulher para ver se já estava perto da criança 
nascer. Só então, seguia com o exame do toque. Como de costume, solicitava para 
a parturiente se movimentar. 

Dona Juvenilia usava tesoura, toalhas e panos brancos, durante o parto. Quando 
sabia que o neném estava laçado, cuidadosamente, revertia a situação, até garantir 
que o bebê nascesse bem. Já quando estava “virado”, isto é, de costas ou sentado, a 
parteira começava a “ajeitar” a barriga da gestante, mexia de um lado e de outro, até 
a criança conseguir se posicionar com segurança para o nascimento. Dona Juvenilia 
conta que “já carregava os pedacinhos de cordão pra amarrar” o umbigo do recém-
nascido e que também existe toda uma técnica específica para esse procedimento. 
Depois que cortava o cordão umbilical, enterrava-o junto com a placenta.

 Na hora do parto,  somente mulheres poderiam estar presentes, e ela sempre 
agradecia a Deus, após o nascimento das crianças. Em seguida, recomendava às 
parturientes: “- (...) tem que sabê sentar, sabê as comidas que pode comer, ficar em 
repouso por 30 dias, tomar chá de gengibre fraco ou de tempero pra cicatrizar, comer 
pirão de capão, e não pode comer carne de peru e guiné”. 

Se a casa da família fosse por perto, a parteira sempre visitava as mulheres, após o 
parto para verificar se tudo estava bem e se precisavam de ajuda. Dona Juvenilia 
percebe que as jovens mulheres hoje em dia não se interessam em ser parteiras e, 
que ela, mesmo muito cansada e sem disposição, ainda partejaria se acaso fosse 
preciso.

Juvenilia
Josefa da Silva
72 anos

Jiquiri
Minador do Negrão-alagoas

Juvenilia Josefa da Silva, 72 anos, mora no sítio Jiquiri, em Minador do Negrão, Alagoas. Tem nove 
filhos, 12 netos e é aposentada. 
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Cícera
Maria de Melo Silvino
72 anos

Sítio Mulungu
Minador do Negrão-alagoas

Dona Cícera Maria diz que ser parteira é um dom ofertado por Deus e que aprendeu 
a partejar sozinha, “com a cara, a coragem e a vontade!” Tinha 30 anos de idade 
quando tudo começou e, mesmo já há algum tempo sem exercer o ofício, ainda se 
põe disposta hoje, aos 72 anos de idade, a pegar menino se acaso for preciso. 

Já se vão 40 partos e o primeiro foi justamente o mais difícil e emocionante para ela: 
“- (...) porque teve muitas complicações na hora, e a mulher não estava se esforçando 
pra ter o bebê, aí eu tive que fazer ela colocar força.” Nunca cobrou por um parto 
e jamais teve falecimento em sua trajetória, nem de recém–nascidos, tampouco 
das mulheres. Quando era chamada para realizar os partos, organizava os utensílios 
(tesoura, toalhas, barbante) e seguia em direção à casa das gestantes, onde iniciava 
com o exame de toque e apenas permitia a presença do pai da criança, da mãe da 
parturiente ou alguém que ela confiasse no local do parto. 

Ela amarrava o umbigo do neném com um barbante, cortava em uma medida 
segura e o enterrava junto com a placenta. Permanecia na casa por até 24 horas, 
após o parto, se fosse preciso. Recomendava quatro dias de repouso às mulheres, 
além de solicitar para que não fizessem esforços ou se alimentassem com comidas 
carregadas, como por exemplo carne de porco. Sempre que podia, Dona Cícera 
fazia questão de visitar as mães e os recém-nascidos quase todos os dias. Por anos 
de dedicação às famílias, às gestantes e às crianças de sua comunidade, a parteira é 
reconhecida como uma mulher de extrema importância para o seu território.

Cícera Maria de Melo Silvino tem 72 anos, mora no povoado Mulungu. É aposentada, tem 12 filhos, 24 netos 
e 10 bisnetos.

Adaljiza
Maria José
83 anos

Jiquiri
Minador do Negrão-alagoas

Dona Adaljiza, ao sair de casa para partejar, colocava Deus e Nossa Senhora na frente. 
Conta que foi através de um sonho, em uma noite, que aprendeu a lida de ser parteira: 
“- Do jeitinho que eu sonhei, eu fiz. ” E como se não bastasse tamanha espiritualidade e 
intuição, logo em seu primeiro parto, realizou o nascimento de dois meninos gêmeos, que 
muito lhe custaram coragem e dedicação. O mais emocionante, segundo Dona Adaljiza, 
e o mais difícil “(...) foi de uma criança que veio laçada, passei um dia e uma noite de luta, 
até nascer.” 

Dona Adaljiza nunca perdeu criança alguma durante o tempo em que exerceu o ofício 
e também não cobrava pelos partos. Pegou tanto menino, que perdeu as contas! Não 
se lembra mais. Ela diz que durante a gravidez, as mulheres devem se alimentar bem e 
dormir confortavelmente, viverem em paz e em alegria, sem que passem por momentos 
raivosos, pois o sangue poderia ficar “bolado”, isto é, poderia haver uma hemorragia e 
um aborto natural. “- (...) As mulé em outros tempos era com buchão, era dançando, era 
trabalhando, puxando na enxada, elas nem sabia que tavam com buchão. Minha mãe teve 
filho na roça, colocou num balaio e trouxe para casa”. 

Dona Adaljiza, em palavras humildes na descrição da memória, denuncia a realidade 
de abandono e falta de assistência às gestantes, em tempos antigos na zona rural de 
Alagoas. Segue relatando sobre o como ela cuidava das parturientes, o que nos leva a crer 
que se não fosse pelo conhecimento especializado tradicional de mulheres como Dona 
Adalzija, muitas mães perderiam seus filhos(as), iriam ao falecimento ou adoeceriam por 
complicações no parto e pós-parto. 

Ao encontrar a mulher em trabalho de parto, ela “ajeitava o bucho da ‘muié’” e realizava 
o exame do toque para avaliar a aproximação do bebê. Indicava ainda chá de gengibre, 
cebola, café e até uma cachaça para as parturientes ganharem mais coragem em parir! 
As gestantes tinham que se movimentar, caminhar. Após o nascimento, Dona Adaljiza 
permanecia um pouco mais no local, principalmente quando a parturiente não tinha 
companhia. Quando havia apoio da família, apenas banhava o recém-nascido, enrolava-o 
no lençol, acomodava-o junto à mãe e partia. A recomendação era de até três meses de 
repouso e “não fazer arte! Não comer comida carregada, não pegar peso e alimentar bem a 
criança”. E caso a mulher sentisse dor, receitava um chá de alecrim, chá de alho e alfazema.

Adaljiza Maria José, 86 anos, agricultora aposentada. Tem dois filhos, seis netos e três bisnetos, mora no Sítio 
Jiquiri, em Minador do Negrão, Alagoas. 
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Olho d'água grande
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De acordo com Dona Irailde, o ofício de partejar lhe chegou por vontade de Deus 
e, por isso, que aprendeu tudo sozinha. Não houve ensinamentos, mas sim, intuição 
e dom. Os partos mais difíceis para ela foram aqueles em que “as crianças vinham 
de pé!”, como os da esposa de Paulo e da comadre Neta também, “(...) deu muito 
trabalho, mas eu ajeitei, e o menino chegou junto e nasceu.” Todos nasceram vivos e 
com saúde, através da sabedoria de uma dedicação voluntária dessa parteira: “- (...) 
se elas quisessem dá dava, se não, não dava (dinheiro)”. 

Na hora do parto, Dona Irailde fazia massagem nas gestantes, ajeitava e organizava 

Irailde
Ernesto Silvero dos Santos
73 anos
Poço Comprido
Olho D’água Grande-alagoas

o bebê com a cabeça para frente, assim garantia que o parto ocorresse com sucesso. 
Ela utilizava luva, tesoura, pano e rezava para o “parto” (placenta) deslocar e ser 
expulsa com rapidez, mas quando demorava, conta que “- lutava, ajeitava, apertava 
de um lado e do outro, fazia força para descer e graças a Deus dava tudo certo.” 
Continuava com a amarração e o corte do cordão umbilical, depositando “num 
pinico, o parto, a tripa do umbigo e enterrava tudo!” Dona Irailde também cuidava 
da criança após o nascimento, com o primeiro banho, as vestes e, só então ela 
retornava para casa. Recomendava três dias de repouso e um mês de resguardo, às 
parturientes. Caso sentissem dor, receitava chá de cidreira ou erva doce. Com a dieta 
alimentar, era bem cuidadosa: listava o pirão de capão e contraindicava o feijão, 
ovos, coentro e pimentão às mulheres. 

Mesmo após o parto, Dona Irailde visitava a família atendida para ajudar no que 
fosse preciso e acha muito importante a função que exercia, por isso, hoje, “eu tenho 
tanto menino aí, casado, pai de filho, que eu peguei”. Diz que é uma alegria sem 
tamanho, “ver essas crianças grandes!”. 

Dona Irailde hoje já não parteja, porque, além de tudo, ainda sente muitas dores na 
coluna. No entanto, continua defendendo a continuidade do parto tradicional feito 
em casa, pois acredita que é muito melhor que esse momento aconteça em um 
lugar confortável para a mulher, além de acreditar ser mais seguro. 

Irailde Ernesto tem 73 anos, é agricultora aposentada, mora em Poço Comprido, Olho D’Água Grande, 
Alagoas. Tem oito filhos, nove netos e quatro bisnetos.
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se 

e 

pra
 quela fia da mãe de Deus que 

tav
a s

of
re

nd
o.”

des
se um bom parto 

“

”



56 57

Dona Neuza conta que, antigamente, era raro o acesso das gestantes às maternidades, 
pois não havia hospitais instalados próximos às comunidades rurais do Município 
de Olho d’Água Grande,  e os carros fretados eram dispendiosos demais para as 
famílias. Os partos aconteciam todos em casa. 

Nascida em uma família cuja matriarca também partejava, Dona Neuza aprendeu, por 
transmissão direta, esse saber tradicional, mas também por desejo e competência 
próprios. Diz que se precisar, ainda parteja: “- (...) tanto de gado, de ovelha, de mulher... 
se precisar eu faço! 

Neuza
Francisca da Conceição
64 anos
Jendiroba
Olho D'água Grande-alagoas
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Neuza Francisca da Conceição, 64 anos, mora no povoado de Jendiroba, em Olho D’Água Grande, Alagoas. 
É agricultora aposentada, tem 10 filhos, 16 netos e um bisneto. 

Nessa região aqui, já peguei muito menino, Poço Comprido, Jendiroba, Poço dos Bois 
(...) eu tenho muitos compadres por aí”, diz ela. 

De tanto “pegar menino”, já não se lembra nem de quando começou, tampouco de 
quantos partos já realizou. Somente de sobrinhos foram mais de 20! A sabedoria 
de Dona Neuza percebe-se rapidamente em uma simples conversa: “- Eu entendia 
tudo, se o menino vinha de pé, eu ajeitava, se fosse a tripa do umbigo, eu ajeitava 
também. Eu coloco a mão na barriga e já entendo. Graças a Deus que não tinha mulher 
difícil comigo não.” Fato interessante é que Dona Neuza ensinava as parturientes a 
“atacarem” as próprias costelas para que o bebê não seguisse na direção contrária, 
ou seja, não se encaixasse na “boca do estômago”. 

Indicava chá de cidreira e capim santo, caso as mulheres sentissem dor durante a 
gestação. Quando Dona Neuza saía de casa para partejar, sempre se punha em reza, 
por uma oração que até hoje mantém em segredo. Ao chegar na casa da gestante, 
orientava o caminhar, seguido de momentos de descanso, já que “as mulheres 
antigamente custava a ganhar nenê. Tinha delas que passavam dois, três dias”, em 
trabalho de parto. Quando já estava com a criança nos braços, rezava e agradecia. 
Logo depois, amarrava o cordão umbilical com uma linha de carretel, cortava e o 
enterrava na porteira do curral, acompanhado da placenta. 

O interessante é que Dona Neuza tinha uma estratégia muito particular para auxiliar 
a cicatrização do umbigo na criança, que era a de colocar, sobre o coto, a casca de 
um besouro. Conforme sua vivência, esse tipo de casca possui uma propriedade 
antisséptica e agiliza o curativo do ferimento. Após assear o recém-nascido e cuidar 
da parturiente, por vezes, Dona Neuza dormia no local. Recomendava repouso de 
um mês, “(...) naquele tempo tomava banho de água morna por três dias”, além de 
uma dieta à base de pirão.
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O primeiro parto de Dona Irene foi o de sua vizinha, em São Paulo, no auge de seus 
20 e poucos anos: “- (...) ela se aperreou, aí vieram me chamar, eu nunca tinha pegado, 
aí eu fui lá e deu tudo certo. Foi um Dom que Deus me deu!”. Deus, as circunstâncias 
e a necessidade em ajudar outras mulheres fizeram com que Dona Irene tivesse 
coragem e fé para continuar a partejar. 

Realizou tantos partos que, quando conversa, se perde nas contas. Todas nasceram 
vivas, saudáveis, e as mães permaneceram bem. Não havia dificuldades para ela, 
mas Dona Irene era consciente sobre tamanha responsabilidade que pairava em seu 
saber fazer: “- Quando eu via que não dava conta, eu mandava levar, quando via que 
ela tava sofrendo e não tinha passagem. Eu nunca arrepiei, nem cabelo da cabeça! 
Mandava ela para rua (destinar ao hospital), quando sabia que não ia conseguir, eu 
não deixava ela sofrendo não”. 

Mulher de muita fé, quando recebia o chamado para fazer o parto, colocava nas 
mãos de Deus, se benzia, rezava o Credo e ia embora. Acreditava na simpatia de 
vestir-se sempre com a mesma roupa para partejar e, assim, Dona Irene, seguia em 
frente para missão do estar a serviço das parturientes. Posicionava a criança bem 
direitinho, através da barriga da gestante, oferecia-lhe água inglesa para aliviar a dor 
e “limpar” a puérpera, e, desse jeito, havia de ser uma boa hora. Além disso, Dona 
Irene também prestava assistência no pós-parto: “- (...) quando eu morava perto, todo 
dia eu tava lá. De manhã, à tarde, e a noite, olhando o que precisava”. Ela orientava 
sobre o resguardo às recentes mães, que deveriam permanecer deitadas por quatro 
dias e, se tivessem que levantar, solicitassem o apoio de familiares. Depois, podiam 
caminhar normalmente, com cuidado até se recuperarem. Um mês de dieta, com 
comidas leves e sem andar expostas ao sol. 

São cinco anos, desde o último parto que Dona Irene realizou. Limitada pelas dores 
no braço, afirma que é preciso ter coragem para ser parteira: “- Mas não é coisa de 
outro mundo não! É desse mundo, da gente mesmo”.

Irene
Maria da Conceição

Poço Comprido
Olho D’água Grande-alagoas

Irene Maria da Conceição, aposentada, tem 10 filhos, 15 netos e 10 bisnetos. Mora em Poço Comprido, Olho 
D’ Água Grande, Alagoas.

Idade desconhecida

Dona Dé ou Dona Deusa, como é mais conhecida a parteira Sra Dezuíte Teipo da 
comunidade de Poço Comprido, realizou o ofício do partejar ao longo de 35 anos 
e apenas encerrou os trabalhos, porque segundo ela, as mulheres hoje em dia 
preferem parir nos hospitais. 

As casas da localidade perderam essa função de receber a nova vida no seio da 
família, no dar luz. Por dom divino e de Nossa Senhora, Dona Dé aprendeu o ofício 
aos 45 anos: “- A menina engravidou do seu primeiro filho, mas só que a menina dizia 
que não era gravidez, dizia que era uma doença e quando chegou a época de ganhar 
a criança, que as dor vinha, ela corria para não fazer o parto. Tiveram que segurar ela 
para eu fazer o parto!” Para dona Deusa, essa foi uma das cenas mais difíceis, quando 
se recorda dos incontáveis partos que presenciou e auxiliou. 

Ao iniciar os procedimentos, já na casa das gestantes, se benzia “em nome do pai, 
do filho e do espírito santo”, lavava as mãos, pegava os panos e deixava tudo pronto. 
“ - Passava a mão na barriga das mulhé pra saber a posição que a criança tava”, ela 
solicitava que caminhassem para “se espertar” e também fazia massagens na barriga 
delas. Quando o bebê nascia, ela amarrava o umbigo com um cordão, aplicava 
mercúrio e depois que cortava, enterrava junto com a placenta (ou “parto”, sinônimo 
popular local). 

Dona Deusa, quando jovem, sempre acreditou na tradição dos mais velhos e, por 
isso, indicava enterrar a placenta ao “pé” da parede.  Concluído o parto, ela banhava 
o recém-nascido, se responsabilizava pelo curativo do umbigo, passava talco e, só 
então, vestia a roupa da criança. Depois, sentia que podia ir embora. Enquanto o 
coto umbilical não sarasse por completo, Dona Dé procurava visitar o bebê todos os 
dias para ajudar a mãe na renovação do curativo. Ela recomendava quatro dias de 
repouso às parturientes, além de uma dieta a base de capão e pirão; evitando carne 
de gado, suíno, ovo, coentro, pimentão e linguiça. 

A comunidade de Poço Comprido reconhece que Dona Deusa desempenhou um 
oficio muito importante como parteira, e ela também tem consciência da ajuda que 
prestava às gestantes da sua região.

Dona Deusa
Dezuíte Teipo

Poço Comprido
Olho D’água Grande-alagoas

81 anos

Dezuíte Teipo tem 81 anos, é agricultora aposentada, tem quatro filhos, 30 netos e oito  bisnetos. Vive na 
comunidade de Poço Comprido, Olho D’Água Grande, Alagoas.
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Dona Miúda. Assim é conhecida a grande parteira do Sítio do Meio, responsável 
por mais de 20 partos em Olho d’Água Grande, Sra Maria Ferreira dos Santos. Já 
completava quase 40 anos, quando começou a partejar pelo dom ofertado por 
Deus: “- Meu primeiro foi normal, não demorou muito não. Foi 11:20 da noite. Daí 
quando foi para nascer foi rápido, eu ajeitei e veio logo, não me deu trabalho.” 

Por ironia do destino, Dona Miúda conta que o parto mais complicado aconteceu 
justamente em um hospital, porque a médica estava ausente, e ela foi convocada 
pela família da gestante com urgência para resolver o problema: “- A menina nasceu 
laçada, três ‘volta’ no pescoço. Para mim foi emocionante, porque eu (...) disse que ia 
salvar a filha dela.  Quando eu tirei, a menina já estava roxa, eu sacudi e a menina não 
abriu a boca. Aí eu bati na bunda e ela se assustou, aí retornou à vida”. 

Onde fosse preciso, Dona Miúda partejava, pois ela se via feliz em proporcionar 

Miúda
Maria f. dos Santos
67 anos
Povoado do Meio
Olho D’água Grande-alagoas

segurança e afeto às mulheres grávidas da zona rural. Quando percebia complexidade, 
se algo poderia não terminar bem durante o parto, de pronto, indicava a ida das 
parturientes ao hospital: “- Teve uma que a menina não era normal, era de ‘bunda’. 
Mas eu vi que não ia conseguir, porque eu nunca tirei um menino de ‘bunda’, aí eu levei 
para o hospital.” 

Era com essa sabedoria que Dona Miúda auxiliava as gestantes e as crianças, com 
o maior objetivo de salvar as suas vidas e assim, jamais houve um falecimento em 
suas mãos enquanto partejava. Rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Santa 
Maria na barriga das grávidas para que ocorresse tudo bem, além de rogar por 
Nossa Senhora do Bom Parto. Quando chegava à casa das parturientes, conta que 
“olhava se o menino tá normal ou não, fazia o toque, ajeitava a barriga e o menino.” 
Quando as mulheres não tinham força, oferecia chá de manteiga, caldo de tempero 
e ovo cozido; solicitava que andassem e, se não fosse possível, que deitassem. 
Após o nascimento, ela amarrava o cordão umbilical dos recém-nascidos com uma 
linha, cortava e depois enterrava na porteira do curral ou na biqueira da casa, como 
prescreve a tradição. 

Caso as mulheres sentissem dor, após o parto, Dona Miúda receitava chá de arruda e 
de gengibre. Indicava o capão como dieta alimentar e pedia-lhes para que evitassem 
pilombeta, sardinha e feijão. Há muito carisma da comunidade para com Dona 
Miúda, devido aos anos de dedicação ao ofício de parteira: “(...) veio muita gente me 
ajudar na minha mandiocada. Comadre veio que só a mãe de Deus!” 

Ela acredita que, nos tempos de hoje, os partos são menos dolorosos para as 
gestantes, pelo avanço da tecnologia médica; ela acredita, também que isso salva a 
vida de muitas mulheres, visto que, antigamente, muitas até morriam quando não 
havia a assistência de uma parteira.

Maria Ferreira dos Santos mora no Sítio do Meio, Olho D’Água Grande, Alagoas. É agricultora aposentada, 
tem 67 anos, um filho e 10 netos.
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Palmeira dos Índios
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Mais de 1000! É a soma do número de partos de uma memória já não tão precisa, 
porém, extremamente sábia e consciente ao recordar de um ofício realizado por 20 
anos pelas próprias mãos. Vó Luíza ou Tia Luíza, como é reconhecida e como prefere 
ser chamada Dona Maria Luíza de Lima, é parteira e foi técnica de enfermagem 
em Mata da Cafurna, Palmeira dos Índios-AL. Partejou tanto em hospitais quanto 
dentro de casa. Além de vir de uma família de parteiras – já que suas duas irmãs 
também exerciam a função – Vó Luíza se capacitou em cursos oferecidos pela SESAI 
- Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é o órgão responsável por coordenar 

Vó Luíza
Maria Luíza de Lima

Comunidade Indígena 
Xucuru-Kariri Mata da Cafurna
Palmeira dos Índios 
alagoas

77 anos

e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo 
o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Tinha dias em que Vó Luíza saía de casa e passava mais de dois, três dias viajando. 
Ela afirma que era saindo de uma casa e indo para outra, o cavalo chegava e ela 
“saía amontada” para partejar: “- Tem pessoas que eu fiz o parto que hoje já é avó!”. 
Nessa época, Vó Luiza conta: “- As ‘enfermeira’ era tudo leiga e eu tinha mais uma 
experiência. Todos casos nessas região. Serra da Mandioca, Poço da Onça, Areia (...) 
essa região todinha, velha no mundo, esse meio do mundo todinho. Qualquer perigo 
que havia, iam me buscar lá.” 

Uma mulher de força e coragem que realizou o primeiro parto, justamente no dia 
de seu casamento. Para Vó Luíza, os partos mais difíceis eram os que as crianças 
estavam em posição contrária, “de nádega”, ou seja, em posição não cefálica. Embora 
já tenha feito muitos partos dessa natureza e passado por muitos apuros, revela 
que não é toda parteira que tem sucesso nesse tipo de parto, “mas nunca quebrei 
nem um braço, nem uma perna dos bebês que nasciam desse jeito”. Se a gestante 
estivesse fraca, oferecia café com manteiga de gado para fortalecê-las. 

Lembra do parto mais emocionante: “- A mãe estava com três dias sofrendo, quando 
fiz o exame, vi que era uma criança espada (aponta com o braço, antes do corpo). 
Vinha com o bracinho na frente, disse que a mãe precisava ir urgente para o hospital, 
mas não deu tempo, e a criança nasceu em casa mesmo. Eitha! que apuro meu Deus 
do Céu! Eu tremia, tremia, tremia ... Calcei a luva rapidamente, peguei na mão da 
criança e recolhi ‘pra’ dentro com tudo, com a dor que ela ‘tava’, acho que nem sentiu... 
que ela tava transpassada de dor. E eu, no impulso, no medo que ainda hoje eu sinto. 
Foi Deus, não foi eu! Alcancei a cabeça da criança e torci tudo dentro, e a criança 
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nasceu normal. Ficou boa a mãe e a criança. Ainda hoje fico emocionada pelo medo 
que passei. Foi medo, foi medo, não foi coragem não!” 

Com a humildade de um saber-fazer tão especializado, Vó Luíza continuou seu 
oficio, salvando sempre duas vidas - a da parturiente e a da criança. Após o parto, 
permanecia cerca de duas horas no local, observando o estado de saúde das mulheres 
e dos bebês. Indicava 15 dias de repouso e os cuidados básicos com alimentação. Se 
a família morasse perto ou fosse da própria Aldeia, Vó Luíza também retornava para 
visitas, diariamente, durante uma semana. Indicava banho de cajueiro vermelho e 
aroeira, acaso houvesse inflamação pós-parto. Para “remendar o resguardo”, receitava 
ainda, uma simpatia para as mulheres: ferver sete pimentas e socá-las embaixo da 
cama, além de mexer o café no sentido anti-horário. 

Vó Luíza amava partejar, reconhece a importância e dignidade desse ofício, e já foi 
homenageada pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio.

Maria Luiza de Lima, 77 anos, vive em Mata da Cafurna. Teve dois filhos, seis netos e 11 bisnetos, foi 
agricultora e técnica de enfermagem. 

É uma profissão espinhosa, pois es
tamos responsáveis por du

as
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Seu José Elias nasceu em uma família de mulheres parteiras. Avó, irmã e tia. Por 
isso, sentiu-se na obrigação de assumir todos os 16 partos de sua esposa, a partir 
de 30 anos de idade e seguindo as orientações de sua tia Bilu. Embora com muita 
habilidade, Seu José atendia exclusivamente às demandas de partejo de seus 
próprios filhos, diferente do que tradicionalmente é realizado pelas mulheres que 
dominam este ofício em localidades rurais. 

Elas, por sua vez, costumam atender a comunidade como um todo, independente de 
familiares ou não. Talvez porque seja raro um homem “da roça” assessorar mulheres 
gestantes, talvez por vergonha ou por orgulho, o fato é que Sr José conta que seu 
primeiro parto, às 2 horas da madrugada do mês de agosto, não foi difícil não. Difícil 
foi o de seu filho Valdomiro Elias, pois o bebê estava atravessado na barriga de sua 
esposa. Mas Seu José foi ajeitando, ajeitando, até que a cabeça da criança encontrou 
a posição mais confortável para nascer. 

Nos preparativos, aromatizava o ambiente com alfazema e buscava sentir a posição 
do neném com as mãos sobre a barriga da sua companheira, avaliando por onde 
deveria iniciar os procedimentos do parto. Oferecia chá de pimenta do reino para 
acelerar as contrações, mas isso também elevava a dor da gestante. Durante o parto, 
recomendava que ela permanecesse deitada e utilizava como instrumentos auxiliares, 
a tesoura, toalha e o pano. Todos os umbigos de seus filhos(as) foram enterrados no 
oitão de casa. Seu José recomendava nove dias de resguardo à esposa, banhos de 
água morna (sem sair ao vento) e dieta com pirão de capão de galinha. Solicitava 
para evitar comidas carregadas, como carne de porco e peixe. Seu José Elias afirma 
que atualmente “os doutores não acham bom se tiver uma parteira, porque elas não 
ganham nada e tiram o lucro deles.”

José
Barbosa Elias

Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios 
alagoas

77 anos

José Elias Barbosa tem 77 anos, mora na Serra da Mandioca, Palmeira dos Índios, Alagoas. É agricultor 
aposentado, tem 11 filhos, 38 netos, oito bisnetos e dois tataranetos. 

Dona Gildete ressalta a importância da existência das parteiras no território rural de Alagoas, 
principalmente,  em tempos passados, pois eram as únicas pessoas com a capacidade 
de assessorar as gestantes e garantir nascimentos saudáveis, reduzindo drasticamente os 
riscos de morte para a família. 

Realizou mais de 20 partos, aprendendo este ofício em Serra das Pias com sua bisavó e 
outras mulheres que também partejavam. Quando iniciou tinha em torno de 30 anos 
de idade. Antes dos partos, sempre lançava preces a Santa Margarida para que, por suas 
mãos, as crianças fossem salvas: “- Santa Margarida, não estou prenha nem parida, vós 
dissestes que se chamastes por vós 150 vezes, seria válida. Hoje é o dia de ser válida”.  

O parto mais emocionante de Dona Gildete foi o da sua própria irmã, pois a parturiente 
desmaiou, “- (...) fiquei com muito medo, mas graças a Deus, deu tudo certo!” Já o mais difícil 
foi o de Marinez. A parteira conta que o bebê estava com cordão umbilical enlaçado no 
pescoço, além de uma parte da placenta fixada em seu corpo, então, conduziu a gestante 
ao hospital, onde concluiu os procedimentos do parto. Ao final, foi um sucesso.  

Para Dona Gildete, os partos mais complicados ainda são aqueles que “a criança vem 
de bunda”, ou seja, que o bebê não está na posição desejável para o nascimento que é 
a chamada posição cefálica, ou de cabeça para baixo. Ao se deparar com tal situação, 
a parteira conduzia as pernas do neném devagar, e a criança nascia muito bem. Com 
calma e paciência, tudo dava certo. O “resto de parto” (placenta) era enterrado no quintal, 
porque não se pode dispensar ao lixo, segundo a tradição.  

Dona Gildete não cobrava por partejar, realizava em solidariedade às mulheres. Declara 
que hoje em dia, como tudo é praticado pelos médicos, não há mais parteiras em atuação. 
Em relação ao passado, conta que muitas gestantes iam a óbito, na zona rural, porque 
nada podiam fazer quando não havia parteiras na localidade ou quando se tinham 
complicações irreversíveis durante o parto. “- Mas hoje a mulher só morre, se Deus quiser!” 

Gildete
Rodrigues de Oliveira

Canafístula de Frei Damião
Palmeira dos Índios 
alagoas

75 anos

Gildete mora em Canafístula, Palmeira dos Índios – Alagoas. Tem 75 anos, é agricultora aposentada, teve 
dois filhos, quatro netos e três bisnetos.
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Em 1991, Dona Lourdes presenciou o seu primeiro parto. Na verdade, ao chegar no 
local, a bebezinha já tinha nascido e restou à parteira os cuidados com o cordão 
umbilical e a higienização da criança. O segundo parto é o que se lembra com 
maior emoção, pois foi o de seu neto, Cauanã: “- No dia, Givaneide estava sentido 
dores, começou a vomitar, pediu para ver e quando olhei, a criança já vinha nascendo. 
Quando eu olhei para ele, né? Observando, Cauanã, sendo meu neto, nascendo das 
minhas mãos... foi o parto mais emocionante que fiz.” 

Outra situação da qual se recorda bem foi a de um parto em que a gestante se 
assustou com a chegada inesperada de alguém ao quarto e a placenta retornou para 
o útero, isto é, não foi expulsa corretamente; e então, Dona Lourdes acompanhou a 
parturiente a caminho do hospital, e, ainda no trajeto, a placenta se deslocou e saiu 
por completo. 

Ao todo, somam-se de 12 a 14 partos realizados por Dona Maria de Lourdes, que 
sempre rezava ao sair de casa para auxiliar as gestantes. Revela que esse momento 
era de real conexão com o sagrado, já que durante a própria oração, ela já sabia se 
a mãe e o bebê estavam bem. Depois, ao chegar, verificava se a criança estava em 

Lourdes
Maria de Lourdes da Silva

Aldeia Serra da Capela
Palmeira dos Índios 
alagoas

65 anos

 A natureza foi que me ensino
u. 
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ecessidade fez eu pegar criança.
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posição cefálica, apertava e sentia a barriga com as mãos para averiguar. 

Utilizava tesoura, álcool para as mãos, luvas e toalha, “- Eu já tenho uma malinha 
pronta!”, diz ela. Chá de pimenta era indicado pela parteira para oferecer forças 
às mulheres na hora do parto. Quando o neném nascia, Dona Lourdes punha-se a 
rezar em agradecimento. Tanto pela proteção do recém-nascido, quanto pela saúde 
da mãe e indicava massagear a barriga da mulher, mesmo depois do nascimento, 
para o deslocamento e expulsão mais adequados da placenta: “- (...) se puxar ela e 
quebrar é perigoso, tem que massagear, com muita calma”. 

Com o cordão umbilical, media três dedos do pé do umbigo em direção a placenta, 
amarrava com uma linha esterilizada e cortava. Cavava um buraco na terra e o cobria, 
junto com a placenta. Afirma que quem der o primeiro banho no recém-nascido, 
por tradição, deve banhá-lo até o umbigo descolar e cair. Nesse dia em especial, o 
bebê não deve tomar banho. Dona Lourdes permanecia na casa das parturientes 
de duas a três horas, após o parto e “- tinha pessoa que eu fazia até o pirão para 
elas comerem”. Aconselhava oito dias de repouso, banhos com cajueiro vermelho, 
barbatimão e aroeira para evitar inflamações; e recomendava chá de gengibre e de 
hortelã durante o resguardo, o que evitaria também as cólicas e dores de cabeça. 
Na dieta alimentar, evitar cuscuz, verdura e feijão; e podia comer pirão de carne de 
gado e capão, com tempero e alho. 

Dona Lourdes exercia o ofício de forma voluntaria: “- Deus me defenda! Eu não cobro 
não, menina! Não pode se cobrar não. Não tem dinheiro que pague”; ela conta que 
as jovens, atualmente, não têm interesse em serem parteiras. Está pronta a ensinar, 
inclusive, se quiserem. “- Hoje tem muita vaidade, ninguém quer saber  dessas  coisas  
não. Antigamente era melhor”, diz Dona Lourdes.

Maria de Lourdes Gomes da Silva, 65 anos, mora na Aldeia Serra do Capela, Palmeira dos Índios, Alagoas. É 
agricultora aposentada, tem nove filhos, 59 netos e quatro bisnetos. 
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Dona Marinalva Laura, mais conhecida como Dona Didi em Canafístula, Palmeira dos 
Índios-AL, além de parteira, é mestra na farmacopeia tradicional. Na verdade, Dona 
Didi é uma mulher sobrevivente da zona rural alagoana, pois, dos oito partos nos 
quais auxiliou, cinco foram os dela mesma. “- Foi Deus que me mandou fazer. Eu tava 
em São Paulo, quando foram chamar uma mulher pra me ajudar, ao chegar, a criança 
já tinha nascido. Foi meu primeiro parto, foi do meu filho”. Dona Didi conta, com 
muito sofrimento, sobre os partos desassistidos de seus filhos, o que lhe causava 
muita dor para parir: “- Eu tive filho pelos matos, outro amarrada com a corda pela 
cintura (...) as mulheres em volta tudo chorando, e eu acabando de morrer, ai eu gritei 
assim: valei-me minha Nossa Senhora do Bom Parto, se eu for sua filha, me ajuda! 
Quando eu disse assim, o buguelão nasceu.” 

Foi aprendendo a salvar sua própria vida, que Dona Didi salvou outras gestantes de 
sua comunidade na hora do parto. Quando chegava na casa das parturientes, ela 
tratava por esquentar a água e aromatizar os panos com alfazema. Apoiava a mão 
na barriga da grávida para avaliar “se a criança vinha de pé ou de cabeça”; e oferecia 
chá de hortelã miúda, gengibre ou alfavaca miúda para as gestantes, buscando um 
parto mais tranquilo. 

Dona Didi fazia massagens na barriga da mulher para estimular o nascimento, 
orientava que ficasse sentada, mas a criança “só nascia na vontade de Deus.” A 
placenta era bem enterrada para animal doméstico algum encontrar, como os 
cachorros, por exemplo; e o cordão umbilical era cortado, amarrado em três nós e 
enterrado na porteira de um cercado de gado. Para Dona Didi ser parteira, “é um 
sentimento de felicidade”, pois Deus confiava uma criança em suas mãos, a cada 
parto.

Dona didi
Marinalva Laura da Silva

Canafístula de frei Damião
Palmeira dos ìndios
alagoas

76 anos

Marinalva Laura da Silva tem 76 anos, é agricultora aposentada, tem 12 filhos, 20 netos e 10 bisnetos. Vive 
em Canafístula de Frei Damião, Palmeira dos Índios, Alagoas. 
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São Sebastião
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Dona Maria do Carmo ou Dona Dé aprendeu a partejar sozinha, aos 23 anos: “- Se não 
aprendesse a fazer parto, as mulheres perderiam os menino!”; não havia atendimento 
à saúde ou parteiras à época no Povoado de Malhada da Onça, em São Sebastião. 
Partejou ao longo de 19 anos e, por isso, já não se recorda o total de partos que já 
realizou. 

Ao receber o chamado para pegar menino, Dona Dé rezava e sem demora, organizava 
os utensílios necessários para partejar: tesoura, avental, toca, luva, sabonetes, cordão 
para amarrar o umbigo e toalha. Recomendava às parturientes que tomassem banho 
e caminhassem, pois o movimento auxiliava a criança a nascer. Apenas permitia 
presenciar o parto, a mãe ou alguma irmã da gestante. 

Um dos partos inesquecíveis de que participou foi o que a placenta foi expulsa antes 
do neném, causando-lhe muita emoção e medo. Ao final, tudo terminou bem. Após 
o nascimento da criança, como de costume na região, Dona Dé amarrava o umbigo 
com um cordão e “a parte que caía, enterrava na porteira da fazenda, porque assim, 
quando a criança crescer vai ser rica.” 

Cheia de crenças e espiritualidade, a parteira era dona de algumas simpatias e 
rezas que dizia realizar, antes e depois do parto, mas que não pode revelar. Dona 
Dé recomendava às mulheres, após o parto, não fazerem esforços, não comerem 
alimentos carregados e se manterem de dois a três meses de repouso. Caso as 
mulheres apresentassem alguma complicação pós-parto, Dona Dé retornava para 
assisti-las. Conta que jamais cobrou por um parto, mas, às vezes, recebia alguma 
recompensa. 

Ela recorda com saudosismo da época em que partejava, uma vez que que acha 
muito importante este ofício para o bem da comunidade. Além de ser “uma coisa de 
Deus”, segundo Dona Dé. Em seu depoimento, revela que não percebe o interesse 
dos jovens em aprender os saberes tradicionais e que, atualmente, as gestantes 
preferem parir nos hospitais. “- (...) mudou muita coisa, porque nunca mais vi parteira 
fazer partos, agora é só médico que faz”.

Dona Dé
Maria do CArmo S. Rocha

Malhada da Onça
São Sebastião-Alagoas

72 anos

Maria do Carmo de Souza Rocha é agricultora aposentada, mora no povoado Malhada da Onça, em São 
Sebastião, Alagoas. Tem 72 anos, 21 filhos, 30 netos e 4 bisnetos.
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