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As mãos que Recebem

São as mãos que Doam

Mãos que Multiplicam

Porque Dividem, 

Somam,

Diminuem a dor

E espalham seu Amor

Pelos Cantos do mundo

Helena Tenderini
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Dedicamos esse livro às nossas guerreiras indígenas que lutaram por nossas 
gestantes indígenas dedicando sua jornada de vida como parteiras em nos-
so povo. Repassaram seus conhecimentos e seus ensinamentos para outras 
parteiras tradicionais garantindo que seus saberes permaneçam no povo. 
Que elas estejam perto de Deus, no reino dos encantados, rogando por todas 
as parteiras em todos os partos.

“Eterna gratidão pelos seus ensinamentos”
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Estava grávida do meu quarto filho. 
Minhas três gestações anteriores já haviam sido acompanhadas por 

parteiras tradicionais do Cais do Parto, com muito amor e cuidado. Meu pri-
meiro filho, e minha única menina foram acompanhados por Suely Carvalho, 
hoje minha madrinha e mestra na partería. Nos tornamos comadres, suas 
mãos e seu coração de parteira receberam minha filha neste mundo! Quan-
do engravidei de meu terceiro filho, o Cais já estava sendo conduzido por 
Marcely Carvalho, filha de Suely sua herdeira na partería. E quando engravi-
dei de meu caçula fiz minha formação como doula na tradição e um outro 
universo começou a se abrir em mim.

Viajei até Olivença para participar de uma formação com parteiras indí-
genas de vários estados do Nordeste, conduzida por Suely. Ali,  na Bahia, no 
território Tupinambá, com Suely, com muitas mulheres indígenas, parteiras, 
jovens, senhoras, guerreiras e eu grávida de sete meses, este projeto foi con-
cebido.

Estava a dois meses de parir meu quarto filho e as ideias borbulhavam... 
Conhecia a todo instante mulheres guerreiras, parteiras, indígenas de força 
e fé! Que carregavam a chama da luz em seus corações, em suas palavras 
e em suas histórias! Voltei pra Pernambuco com a poesia das mãos dessas 
parteiras, apalpando meu coração e crescendo em meu ventre junto com 
meu filho.

Dois meses depois nos reencontramos no IX Congresso de Parteiras 
Tradicionais, no mangue de Igarassu, lugar do encontro das águas do rio com 
o mar. Como o Velho Chico e o Atlântico, como o sertão e o litoral. Aquelas 
águas da maré do litoral norte se movimentavam e dali veio a permissão, a 
licença para parir este projeto. Saí do congresso para, poucos dias depois, 
parir meu filho caçula em novembro de 2013. Junto com ele também nasceu 
o Mestras do Nascer.

Este livro é filho dessa história, de muitos encontros, de muitas pes-
soas, de muitos corações, de muita emoção, de muito amor. De mãos sagra-

I. NASCIMENTO
Helena Tenderini
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das e abençoadas. Que recebem a luz! É fruto de conversas tomando um chá, 
de canções alegres cantadas juntas, do toré pisado no chão de terra. É filho 
de fala parceira e escuta atenta, de trocas e debates, de questionamentos e 
decisões coletivas. É fruto de mulheres que são Mestras do Nascer!!! É re-
sultado do encontro entre Parteiras do Cais do Parto e Parteiras Pankararu, 
nossas trocas e intercâmbios. Fruto do trabalho de pesquisa de mulheres 
pankararu com suas parteiras guerreiras!

Para Aluandê, nosso filho caçula, que trouxe com ele este projeto, traze-
mos essa homenagem em desenho de ladainha, com som de coração que bate 
no toque do berimbau, também um agradecimento a essas mulheres que com 
seu dom recebem a luz do céu na terra, em cada ser que aqui chega.

IÊ!!!
Cheguei do outro lado, cheguei do outro lado
E aqui fui bem recebido
Gunga, médio e viola
Mamãe, Papai e eu sou filho
Mas de lá não cheguei só
Sete malungo comigo
Cheguei dentro da cabaça
Nas águas bem protegido
Naveguei dentro da barca
Pequenininho, encolhido
E no CAIS o Gunga badalou
Berimbau Médio respondeu
Viola comigo chorou
E um forte grito de um velho
Farol que os caminhos iluminou
Cabeça girou no mundo
No mundo cabeça girou
Cucuruto para o chão
Mukumbuco para o ar
Na Roda de Capoeira atravessei Calunga
E o velho logo cantando
Perguntando: “Quem vem lá?”
Ligeiro fui respondendo:
“Aluandê, sinhô tá vendo, vindo lá
De Aruanda!”, Camará
Iê, maior é Deus!

Mestre Joab Jó
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I.I. Quando a Roda Grande passa 
          pela Roda Pequena

Na noite dos mundos, na escuridão da madrugada, crianças nascem. 
Preferem, quase sempre, a lua, que balança as águas. Que as domina. 

Nascer é fluir como água! 
Parir é o chão da terra!
Conceber é a explosão do fogo!

Viver é deixar entrar o ar!

Depois, tudo se junta. Sem os quatro elementos não há vida! Não se 
concebe, não se nasce, não se pari, não se vive. Somos quatro em um, um 
em quatro. Ser parteira é saber disso no coração e nas mãos. Cuidar da vida 
que chega nesse mundo é cuidar dessa fronteira tão tênue. Não dominamos a 
natureza, nem a controlamos. Compreender que dela somos parte é entender 
que a vida é forte demais em sua fragilidade e infinitamente frágil em sua 
força. Ela é independente. É um mistério.

Ouvir as histórias de tantas parteiras, tantas mulheres que tem essa 
força, esse encanto, essa missão, foi essencial para me tornar parteira. Não 
foi uma escolha, raramente é. Simplesmente acontece. Com tantas delas e 
comigo!

Aqui estão as histórias delas: mulheres, parteiras, pankararus. Trazen-
do a força dos encantos de luz. Da fumaça do campiô. Da terra na pisada 
forte no chão batido. Das águas do São Francisco, das nascentes e da chuva 
que abençoa aquelas serras. Do sol que, com seu calor, aquece cada raiz, 
tronco, folha de umbuzeiro, ouricurizeiro e de jurema. Do ar na fumaça do 
Campiô recheado por ervas sagradas de força e cheiro bom! Forte, doce, 
suave, amargo...

Se nasce naquelas terras como a muito tempo sempre se nasceu: rece-
bidos pelas mãos abençoadas destas mães de umbigo, parteiras, mestras do 
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nascer. Quando uma criança chega, todo o mundo pára pra recebê-la. O 
vento não balança as árvores, não existe cheiro no ar. O silêncio se alastra 
e invade nossos ouvidos. Nada se ouve, nada se fala, ninguém fala, mas to-
dos escutam. A respiração fica suspensa. Os movimentos são lentos. Tudo 
fica à espera da chegada da grande luz. É uma eternidade, um instante. Um 
mundo chegando ao outro. É a roda grande passando pela roda pequena. 

Os olhos recém-nascidos estranham a luz!  Demoram a se adaptar. Já 
não está nas águas. Tudo é diferente. Quando a Roda Grande passa pela 
Roda Pequena, outro lado atravessa pro lado de cá! Bem-vind@s!!! 

Helena Tenderini
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As parteiras tradicionais do Brasil preservam parte da cultura africana 

brasileira e parte da cultura ameríndia porque esta é a origem da parteira 

tradicional brasileira, é o resultado da fusão dessas duas culturas, a parteira 

indígena que já habitava a Nação Indígena que era todo o Brasil, e a cultura 

das parteiras negras escravas trazidas da África contra sua vontade.

Toda sociedade brasileira tem um dever de gratidão e reconhecimento à 

Parteira Tradicional do Brasil. Além de preservar um saber milenar histórico 

anterior à obstetrícia da medicina ocidental, a parteira tradicional preserva 

nossas raízes mais originais e nossa identidade cultural. E, ainda além, foram 

responsáveis por todos, absolutamente todos os partos e nascimentos no 

País até cem anos atrás, quando a medicina alopata começou a entrar neste 

lugar com a obstetrícia, invadindo o espaço feminino e natural das parteiras 

tradicionais. Mesmo quando hospitais começaram a ser construídos no Brasil 

e eram apenas nas capitais consideradas cidades grandes, o parto continu-

ava sendo atendido por parteiras porque os médicos não entendiam muito 

bem dessa matéria e causava espanto um homem, mesmo médico, estar jun-

to da mulher nesse evento tão familiar e íntimo. Depois, alguns médicos de 

famílias que iam às casas para atender partos, (ainda não existia parto hos-

pitalar), a mulher não se desnudava, apenas descobria as partes necessárias 

para que o médico – sem olhar – pudesse por a mão e examinar. Mas somente 

as famílias nobres tinham seu médico de família nesta época. 

Quando o parto foi institucionalizado foram construídas maternidades 

– não era hospital! – da mesma forma eram as parteiras que atendiam os par-

tos nas maternidades, os médicos só entravam quando eram chamados por 

alguma complicação. 

No período da ditadura militar no Brasil, foi uma geração e meia, quase 

II. AS PARTEIRAS TRADICIONAIS
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trinta anos, tempo suficiente para mudar conceitos e assim, neste período 

por acordos bilaterais com os Estados Unidos, construíram muitos hospitais 

e não construíram mais maternidades. Aos poucos os médicos foram con-

vencendo mulheres da periferia, das favelas, todas mulheres desinformadas 

a ter seu parto no hospital. Isto fazia parte dos acordos entre os dois gover-

nos: Estados Unidos e governo militar do Brasil. Sempre com o fundamento 

de que era o desenvolvimento social.

Muitas famílias não tem ideia do tamanho do prejuízo que foi para a 

saúde da mulher e da criança, para a cultura e as tradições ancestrais esta 

hospitalização do parto.

A maioria da população nunca soube, porque vivíamos uma ditadura 

onde a informação e a comunicação eram censuradas, que a saúde da mulher 

e da criança virou um negócio e a indústria farmacêutica e os laboratóri-

os e a indústria de equipamentos e insumos cresceram vertiginosamente. O 

capitalismo atingiu a saúde justamente de quem não está doente, a mulher 

grávida e o bebê que nasce.

Com tudo isso tiram a parteira tradicional da cena do parto.  

Os médicos não são preparados nas academias para saber esperar o 

trabalho de parto e ter paciência respeitando o ritmo da natureza no nascer. 

Junto com acordos bilaterais comerciais a cesariana invadiu a cena do parto 

normal e o índice de mortalidade materna cresceu de maneira assustadora. 

Nenhum governo admitia a causa, que sempre recaiu para a mulher. Quando 

um grupo de mulheres que estudaram, pesquisaram e levantaram todos os 

acordos comerciais feitos às portas fechadas nos gabinetes governamentais 

denunciaram, sofreram perseguições e ameaças assustadoras e o livro lança-

do contando a história foi recolhido e proibido. Assim é a ditadura militar, o 

fundamentalismo etc.

É muito importante que todas as pessoas conheçam a história das partei-

ras tradicionais do Brasil e reconheçam a importância dessas mulheres e 
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homens (alguns). Saber que são as parteiras responsáveis por mais ou menos 

350.000 partos e nascimentos por ano no Brasil. Os números oficiais não 

dizem isso porque a subnotificação  é uma prática comum no País e é assim 

também porque teriam que reconhecer a prática das parteiras como um ofi-

cio de utilidade pública e de preservação da cultura e desse saber milenar 

onde a vida começa.

Sou Parteira Tradicional há 42 anos, sou herdeira das minhas três bi-

savós que eram parteiras tradicionais. Bisavó Joaquina do Espirito Santo, 

negra misturada com branco, foi a parteira mais importante desde 1864 até 

1951 em toda uma região do norte do Paraná e sul de São Paulo. Minha bisavó 

Madalena Santos que era parteira indígena Guarani, nômade, que não teve 

registro de nascimento e seu filho Uriá, meu avô materno, me contava as 

histórias de suas andanças e dos partos da sua mãe e os que sua mãe ajuda-

va pelo caminho. Minha bisavó paterna Eliane Pereira que era caiçara nativa 

da Ilha das Peças no Paraná. Depois minhas avós Ernestina Carvalho e Maria 

Espirito Santo dos Santos. Sabemos lidar com o parto e nascimento natural-

mente respeitando o Sagrado Feminino a natureza feminina e entendemos 

o nascimento como o momento da encarnação, quando o espírito encarna. 

Para nós, parteiras, isso é sagrado.

Lidar com a medicina que a natureza nos oferece é nossa práti-

ca e a forma como entendemos que deve ser. As rezas e os rituais que de  

diferentes formas todas as parteiras tem em seu conhecimento que recebeu 

de suas antepassadas. Como cuidamos da mulher no seu resguardo para sua 

reintegração física e o aleitamento. A maneira como recebemos a criança que 

nasce e os cuidados essenciais que oferecemos com todo respeito, amor e 

dignidade que todo ser humano merece ao chegar nessa vida.

Somos reconhecidas pelas comunidades onde vivemos e atuamos como 

parteiras, curandeiras, rezadeiras, conselheiras, e mediadoras de conflitos. 

O sistema governamental não nos reconhece oficialmente, mas de maneira 
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contraditória destina uma verba anual para garantir o material de parto das 

parteiras e para cursos de capacitação.

O C.A.I.S. do Parto, organização não governamental que fundei em 1991 

com sede em Olinda-PE, fez o levantamento das parteiras tradicionais do Bra-

sil em 1992, junto com o Ministério da Saúde e identificamos 60.000 parteiras 

tradicionais em atividade. Contudo não fizemos o levantamento nos estados 

da região Sul e da região sudoeste, passado o tempo descobrimos inúmeras 

parteiras nessas regiões.

Já estive em vários países conhecendo parteiras tradicionais desde a 

América Latina até o Nepal e é surpreendente quanto nos reconhecemos 

umas nas outras, vendo a prática de cada uma de cada região do planeta, 

muito poucas coisas são diferente umas das outras, pequenos detalhes, e é 

emocionante aprender cada vez que nos encontramos, trocamos experiên-

cias e nos complementamos como um só saber, pleno íntegro universal.

Suely Carvalho

Parteira Tradicional 

Março de 2017
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A Mulher que ajuda você toda hora

 Quando você chama, vem sem demora

Está ao seu lado para ajudar você

Querendo o seu bem e para o bebê

Na profissão corre perigo

E mostra sempre o seu brilho

É uma Mulher de Valor

Como toda Mulher, tem suas fraquezas

Mas se levanta pra atender

No momento de Vida, Esperança

Para mãe e criança

Essa Mulher é Você!

A todas parteiras queremos dizer

Que essa missão Deus escolheu pra você

Deus está sempre contigo

Na hora difícil

Deus está com vocês!

Autoras: Professora Flávia, Lucimara e outras

Aldeia Saco dos Barros – Povo Pankararu – 19 de novembro de 2015

III. A Mulher GuerreirA – A PArteirA
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IV. PARTEIRAS PANKARARU: 

MULHERES DE SABEDORIA SAGRADA

As parteiras são mulheres guerreiras que foram iniciadas muito jovens 

em um saber tradicional Pankararu que vem de geração em geração. Os ob-

jetos sagrados da nossa cultura são utilizados pelas parteiras porque repre-

sentam a sabedoria Pankararu sobre e no nascimento.

 Essas guerreiras têm o dom dado por Deus e pela Força Encantada. 

Cada uma delas cumpre esse dom até os últimos dias de sua missão aqui 

na Terra, então vamos homenageá-las com o símbolo do campiô, pois essas 

mulheres a todo momento estavam com o campiô na mão na hora do parto, 

pedindo a Deus e à Força Encantada para o parto dar todo certo.
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Nossas parteiras antigas 

usavam como uma forma 

de agradecer. A elas nosso  

reconhecimento, respeito e 

saudade:

As parteiras pedem muita 

sorte a Deus, à Força En-

cantada e à Nossa Senhora 

do Bom Parto para na hora 

do parto ocorrer tudo bem. 

Maria do Carmo (Profira)

Maria Pequena (Chiquinha)

Maria Januária (Cinda)

Maria de Honório

Maria Faísca

O campiô é um 

cachimbo utilizado 

para pedir e agra-

decer pela vitória 

alcançada.



19

O praiá em nossa cultura é tudo! Pois ele nos repre-

senta para Deus no reino dos encantados. As parteiras 

tradicionais pedem e rogam à Deus e à nossos encantados 

para eles ajudarem no momento em que mais se precisa, e 

esses pedidos são atendidos.
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O maracá representa um instrumento musical  

através do qual entramos em contato com nossos Encan-

tados e nossos espíritos de luz. Este é o símbolo para as 

aprendizes que estão aprendendo com as parteiras to-

dos aqueles ensinamentos que as parteiras receberam de 

outras mais antigas. Para o saber relacionado à gestação, 

ao parto e ao nascimento não acabar, as parteiras estão 

sempre comprometidas em identificar e formar apren-

dizes.  Em Pankararu sempre desenvolvemos o trabalho 

de formar aprendizes nas aldeias, buscando manter as 

nossas tradições através dos saberes e conhecimentos re-

passados pelas parteiras mais velhas, desde acompanhar 

as gestantes durante a gravidez através do pré-natal, a 

hora do parto e após o parto. 
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Ser aprendiz é também ser iniciada nos conhecimentos das plantas me-

dicinais, como o umbuzeiro. Dentro do conhecimento das nossas parteiras 

tradicionais o umbuzeiro serve para acelerar o parto. Já o gergelim é utiliza-

do como fortificante e acelera as contrações da mulher e o cajueiro vermelho 

ajuda na cicatrização e a sarar mais rápido qualquer tipo de corte no corpo 

da mulher.
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O TRONCO, A RAMA E A PONTA DE RAMA



25



26

Como uma árvore milenar, o povo Pankararu traz a força da ancestrali-

dade, chama de Tronco Velho os antigos, a raiz do povo, sua base e estrutu-

ra, a Rama é para onde o tronco se espalhou, expandiu e se ramificou, a Ponta 

de Rama são os frutos, as crianças, os jovens. Essa referência também diz 

respeito às origens e ramificações do povo: Pankararu, Entre Serras Pankara-

ru, Pankaiwká. São povos parentes, irmãos, ligados na mesma raiz, árvore, 

estrutura e fruto.
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² Fala de Nira Truká no Encontro de Mulheres Indígenas e Parteiras Pankararu, 
junho de 2018

A ponta de rama tem o mesmo valor do tronco e da raiz, porque uma 

árvore é completa, não é separada... se cortar a ponta de rama e as ramas, a 

árvore pode até morrer. Por isso, precisa cuidar de tudo, da raiz, do tronco e 

das ramas... ²

Nessa ligação entre árvore, raiz, tronco, rama, fruto uma característica 

muito presente no povo Pankararu são as muitas famílias de parteiras den-

tro do território e como as mais velhas continuam passando o saber às mais 

jovens. Exemplos são: Tia Ana das quais Dôra e Juliana – irmãs entre si – são 

sobrinhas; Maria Helena, mãe de Sucrécia Helena e Galega ou mesmo Maria 

Vercelina, mãe de Tixa. Mestras, aprendizes, mães, tias, avós, netas, filhas, 

sobrinhas, irmãs. São muitas!!!
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PARTEIRAS IDENTIFICADAS 
PELA PESQUISA NO TERRITÓRIO
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ALDEIA BREJO DOS PADRES

Maria das Dores (Mãe Dôra) (parteira)

Maria Helena (parteira)

Denilde (parteira)

Marisa (aprendiz)

Roseane (aprendiz)

Luciene (aprendiz)

ALDEIA JITÓ

Marinha (parteira)

Maria Vercelina (parteira)

Ana Maria dos Santos (parteira)

Bárbara (aprendiz)

Bia (parteira)

Alexandrina (parteira)

Maria Cícera (Tixa) (parteira)

Jacira (parteira)

Regina (Nininha) (aprendiz)

Janicléia (aprendiz)

ALDEIA SACO DOS BARROS

Rosa de Hormínio (parteira)

São Pedro (parteira)

Adelia (parteira)

Jacilene (parteira)

Afonsina (parteira)

Dora (parteira) 

Anedina (parteira)

Juliana (parteira)
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Vanice (aprendiz)

Ivone (aprendiz)

Sucrécia (aprendiz)

Maria Francisca dos Santos (aprendiz)

ALDEIA CAXIADO

Jacielma (aprendiz)

Aldeia Caldeirão

Zélia (parteira)

ALDEIA CARRAPATEIRA

Maria Aninha (parteira)

Laura Maria de Jesus (parteira)

Josineide (aprendiz) 

ALDEIA TAPERA

Sebastiana (parteira) 

Maria do Carmo - parteira Velha (parteira) 

Luzânia (aprendiz) 

ALDEIA AGRESTE

Maria Ivaneide (aprendiz) 

Aldeia Espinheiro

Laurita (parteira) 

ALDEIA SERRINHA

Helena (parteira)

Bárbara (parteira)

Carla (aprendiz)
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ALDEIA ENTRE SERRAS

Rita (parteira)

Rita (parteira)

Dede (parteira)

PARTEIRAS QUE JÁ SE ENCANTARAM

Maria do Carmo

Maria Faísca

Maria Pequena

Maria de Honório

Maria Januária
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Encenação de histórias reais de partos. 
Encontro de Intercâmbio entre Parteiras do Cais 
do Parto e Parteiras Pankararu,
Aldeia Saco dos Barros
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V. NOSSAS PARTEIRAS
E SUAS TRAJETÓRIAS DE VIDA

Maria Francisca dos Santos, conhecida como Mariinha, é uma das partei-

ras mais antigas, ela nasceu em 1933, mora na aldeia Jitó, tem nove filhos, 

trinta e um netos e trinta e dois bisnetos. Sua mãe era a parteira Chiquinha 

que foi sua instrutora. Passou todos os seus conhecimentos com partos, er-

vas e simpatias. Com 25 anos Mariinha começou a fazer parto junto a sua 

mãe, já fez tantos partos que perdeu a quantidade, como ela relata.

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (MARIINHA)

“Ser parteira tá no 

sangue: é vó, mãe, 

sobrinhas, todas 

parteiras!”

Fotos Polly Cavalcanti
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Ultimamente não está mais fazendo partos, porque está com a idade 

avançada. Mas ela acha importante transmitir seus conhecimentos, pois a 

mulher parteira tem que passar seus conhecimentos para outras darem con-

tinuidade, para fortalecer a tradição. Ela explica que o dom quem dá é Deus, 

mas é importante ter alguém para passar seus ensinamentos. 

A maioria das mulheres Pankararu que engravida pari seus filhos e fi-

lhas na aldeia, por ter confiança nas parteiras tradicionais, pois, como relata 

dona Mariinha “nós as mimamos, deixamos elas à vontade, se ela disser que 

quer parir em pé damos um jeitinho, sempre respeitamos a vontade da mu-

lher”.   

Dona Maria Francisca antes do parto se pega com Deus e com a Força 

Encantada, faz orações e depois do parto os agradecimentos. Orienta a pari-

da a comer pirão de galinha e a lavar-se com ervas. Antigamente amarravam 

o umbigo com um cordão feito de algodão, usavam pó de angico e azeite de 

mamona para sarar o umbigo mais rápido, hoje utilizam grampo (clamps) e 

álcool a setenta por cento.
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MARIA VERCELINA DOS SANTOS

“Para ser parteira 

precisa ter fé, 

paciência e coragem”
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Maria Vercelina dos Santos estava com 80 anos em 2016, mora na aldeia 

Jitó, tem cinco filhos e vinte e sete netos. Sua avó e sua mãe eram parteiras, 

tudo o que sabe aprendeu com elas. 

Ela nos conta que sua mãe fazia questão que aprendesse esse saber, 

pois viajava muito e queria que em sua ausência sua filha fizesse os partos. 

Nessa época Maria Vercelina tinha 22 anos e a partir desse momento iniciou 

sua trajetória de parteira e lembra que já fez mais de 50 partos, sendo o úl-

timo no ano de 2015. 

Foram muitos partos bons e alguns complicados, o mais difícil para ela 

foi uma situação em que o bebê colocou primeiro a mão, mas com ajuda de 

Deus e do marido da gestante conseguiram realizar o nascimento. Lembra 

que o marido colocou a esposa de pernas para cima e a sacodiu três vezes, o 

bebê girou, apontou a cabeça e nasceu. 

Antes dos partos Maria Vercelina faz simpatia, deixa a mulher bem à 

vontade para ter seu filho ou filha na posição que desejar. Depois do parto, 

coloca ervas em um pano e amarra na barriga da mulher para não ficar solta.

Para fazer os partos na aldeia, ela enfrenta algumas dificuldades por fal-

ta de material.   Não há assistência por parte da Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI). Às vezes tem que improvisar, mas afirma que apesar das di-

ficuldades qualquer mulher que precisar, ela está ali para fazer o benefício. 

Aprendemos com dona Vercelina que “apesar das dificuldades as mu-

lheres tem preferência em ter seus filhos na aldeia. Já estou com 80 anos e 

sempre foi assim, se tornou tradição. Antigamente, talvez, fosse por falta de 

transporte, difícil acesso ao hospital, mas hoje é uma opção de confiança nas 

parteiras tradicionais”.
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MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO

“A mulher Pan-

kararu deve ter 

segurança, sabe-

doria e confiança 

para ter o dom do 

divino em suas 

mãos para ser 

uma parteira.”

Maria do Carmo da Conceição estava com 80 anos em 2016, mora na 

aldeia Tapera, teve sete filhos, vinte e cinco netos, dezesseis bisnetos e dois 

tataranetos. Parteira velha, tradicionalmente conhecida dentro do seu povo 

como Mãe Véia. Parteira de grande conhecimento das ervas medicinais para 

suas gestantes. 

Aprendeu a ser parteira com uma senhora chamada Lolita em Jeremoa-

bo, no estado da Bahia, pois essa senhora a chamava em todos os partos, en-

sinando a fazer os procedimentos para um nascimento seguro. Aos 23 anos 

começou a atuar como parteira, quando foi chamada por uma menina que já 
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estava parindo e não tinha ninguém para pegar o bebê, então Maria do Carmo 

fez o parto e atuou até os 77 anos.

O parto que mais emocionou Mãe Véia e também a preocupou foi de 

uma gestante que ganhou seu bebê normal, mas a placenta estava colada 

e demorou a sair, então precisou levar essa mulher até o hospital, mas deu 

tudo certo e todos os partos para Mãe Véia foram emocionantes, pois en-

tende que “Deus estava dando a ela uma oportunidade de ajudar um ser vir 

ao mundo”. 

As mulheres Pankararu têm seus filhos em casa porque elas respeitam 

as parteiras, preferem o amor, o carinho e a confiança dos familiares e da 

parteira que tem a maior responsabilidade, são duas vidas em suas mãos.  

Na hora do parto as parteiras passam segurança e confiança às gestan-

tes, utilizam o chá, reza e simpatias, pedindo e rogando a Deus que saia tudo 

bem. Orienta sempre a posição correta do parto e após o nascimento ensina 

sobre o repouso de quarenta e cinco dias que exige uma alimentação ade-

quada e saudável, o uso de remédios caseiros como chá, xarope, garrafadas, 

banho de assento para a mulher ficar boa. As parteiras Pankararu também 

cuidam da criança, ela acompanha até o sétimo dia, quando o umbigo cai e o 

bebê sai do perigo, livrando do mal do sétimo dia (tétano).

Mãe véia ensina que ser parteira “é inteligência e sabedoria”.
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AFONSENA BARROS DA CONCEIÇÃO

Afonsena Barros da Conceição, estava com 78 anos (2016), mora na Al-

deia Saco dos Barros, tem doze filhos e sete netos. Aprendeu a fazer parto 

com Adélia, parteira tradicional. Afonsena observava os partos com muito 

interesse, perguntava e Adélia respondia bem direitinho. Tudo o que sabe 

aprendeu com as Forças Encantadas e com Adélia, pois não tem parteiras na 

família anterior a ela.  

“A parteira Pankararu 

tem que ter o dom 

dado por Deus e 

fazer o parto. 

Ninguém autoriza. 

Basta ter o dom.”
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Aos 30 anos começou a fazer partos sozinha. Não tinha parteira na lo-

calidade então quando iam chamá-la deixava seus filhos pequenos sozinhos. 

Durante sua jornada fez em torno de vinte partos. Sente-se muito gratificada 

e agradece a Deus por estarem todos bem.

Em toda sua experiência teve um parto que mais a preocupou, foi o 

da sua sobrinha que não tinha mais força na hora do parto. Ela rezou, orou 

e deu tudo certo, nasceu bem, mas alguns meses depois o bebê morreu. 

Apesar de todos os partos a emocionarem de diferentes formas, esse parto 

foi o que mais a emocionou na vida de parteira. 

Ela explica que após o parto é sempre muito necessário o cuidado de 

orientar a puérpera a amarrar o pano na barriga, fazer banho de assento e 

alimentação adequada para amamentar a criança bem.  A responsabilidade 

da parteira Pankararu começa na gravidez e só termina depois do parto, é um 

acompanhamento completo que inclui os primeiros dias do bebê também, 

pois são vidas importantes para o povo. Por isso, dona Alfonsena afirma que 

ser parteira é “responsabilidade”.
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LAURA MARIA DE JESUS

A mulher Pankararu deve ter uma preparação e ter um dom dado por Deus 

e pelas Forças Encantadas para ser uma parteira preparada e dedicada

Laura Maria de Jesus, estava com 75 anos em 2016, mora na aldeia Car-

rapateira, tem sete filhos, vinte e seis netos e nove bisnetos. É uma parteira 

reconhecida dentro da sua aldeia e em outras aldeias. Parteira há trinta e 

cinco anos, aprendeu sozinha, com o tempo foi se aperfeiçoando cada vez 

mais e gostando do que fazia devido o auxílio de outra parteira mais velha 

que a chamava em todos os partos. Mas o dom de dona Laura foi Deus que a 

concedeu. 

Esta sabedoria divina em trazer vidas através das mãos é um dom que 

está entre as mulheres de sua família, a tia e a irmã eram parteiras bem res-

peitadas. Dona Laura começou sua vida de parteira muito jovem e agradece a 

Deus e à força encantada por tudo que sabe, apesar das muitas dificuldades 

encontradas em toda essa jornada, principalmente pela falta de material  

adequado para o corte e cuidados com o umbigo de bebê.

Lembra que entre os partos que realizou a maior dificuldade encon-

trada foi no caso em que na hora do período expulsivo pegou na orelha da 

criança, ao perceber que o bebê estava de lado se assustou, mas Deus a ilu-

minou e deu tudo certo.

Durante esses anos realizou mais de 60 partos de mulheres indígenas. 

Recentemente, em 2015, realizou em média seis partos em domicílio. As 

mulheres Pankararu decidem ter seus filhos em casa porque recebem apoio, 

acolhimento, respeito, carinho e amor das parteiras. Antigamente era mais 

difícil pela falta de energia, não tinha material adequado e esterilizado, mas 

mesmo assim as mulheres eram corajosas e tinham seus bebês em casa.
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Dona Laura conta como fazia com as gestantes que acompanhava: “Eu 

parteira conversava com as mulheres na hora do parto, fazia chás onde ace 

lerava o parto, orientava a posição correta da mulher, depois orientava os 

banhos de erva, alimentação saudável e adequada, cuidava do umbigo do 

menino até os sete dias ou até cair e acalmava a puérpera mostrando a im-

portância da mulher ter menino em casa, passando segurança a mesma e 

agradecendo a Deus pelo dom divino em minhas mãos”.

Em sua sabedoria e longa trajetória de vida como parteira nos ensina 

ainda que não precisa ninguém autorizar para ser parteira, precisa é de de- 

dicação, coragem e segurança no que vai fazer ou está fazendo. O dom vem 

do divino espírito santo, por isso ser parteira é “muita coisa”, é estar ligada a 

“Deus e à Força Encantada”, é uma “responsabilidade de duas vidas em suas 

mãos.”
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ANA MARIA DOS SANTOS (TIA ANA)

“A mulher Pan-

kararu deve ter 

segurança, sabe-

doria e confiança 

para ter o dom do 

divino em suas 

mãos para ser 

uma parteira.”
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Ana Maria dos Santos tem 67 anos, mora na aldeia Jitó, tem quatro filhos 

e cinco netos, é irmã e sobrinha de parteira. Aprendeu a fazer parto com sua 

irmã Maria Pequena e decidiu ser parteira quando percebeu a necessidade de 

ter mais uma parteira na família e na aldeia, sem contar que as mulheres da 

sua família são todas parideiras. 

Faz parto a mais de 35 anos e na sua trajetória realizou mais de 130 

partos. É muito procurada na aldeia e nos últimos dois anos fez cinco partos. 

Ana Maria conta que todos os partos são emocionantes, mas o que fez pela 

primeira vez foi inesquecível. 

Cada parteira tem seu saber específico, Ana costuma dar ervas para a 

mulher beber antes do parto, deixar ela à vontade para decidir qual posição 

ela quer parir e depois repassa os ensinamentos à mãe em relação a ama-

mentação. Amarra uma fralda com ervas no pé da barriga da mulher para a 

“dona do corpo”  não ficar solta e orienta sobre o banho com ervas e sobre a 

alimentação, pois não pode comer comidas e frutas  carregadas como carnei-

ro, porco, peru, pinha, abacaxi. 

Explica que as mulheres Pankararu preferem parir em suas casas na 

aldeia por ter confiança nas parteiras, o apoio e carinho que nesse momento 

todas precisam. A única dificuldade de fazer os partos é e sempre foi a falta 

de material, porque boa vontade e disposição Dona Ana relata que tem de 

sobra.

³Entre as parteiras tradicionais, a “dona do corpo” está relacionada ao úte    
 ro e cuidados para não ter dores, hemorragias e/ou problemas na região  
 do útero e todo o aparelho reprodutivo feminino. 
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ALEXANDRINA MARIA DOS SANTOS

Não tem satisfação maior em ajudar uma criança vir ao mundo. 

Ser parteira é um dom.

Alexandrina Maria dos Santos, 65 anos, reside na aldeia Jitó, tem cinco 

filhos e sete netos. É parteira. Aprendeu esse saber com as parteiras mais 

velhas, Mãe Chiquinha e Profira, que a convidavam para acompanhá-las nos 

partos. Com o tempo passou a ajudar e  em seguida a fazer partos sozinha. 

É a única parteira da família, quando iniciou tinha 23 anos e já fez vári-

os partos, todos muito emocionantes em sua memória. Ultimamente, Alexan-

drina está sem fazer partos, pois já sente a idade, mas em caso de necessi-

dade, ela afirma com entusiamo que faz!

Alexandrina explica que as mulheres Pankararu tem preferência em ter 

seus filhos em casa porque a atenção recebida é maior, o carinho, o conforto, 

o respeito, as massagens, os cuidados com chá de ervas e os rituais, sendo o 

sistema de parto na aldeia totalmente diferente do hospital.  

A parteira sempre tem o cuidado depois do parto, orienta a mulher a 

se lavar da cintura para baixo com banho de ervas e não comer comidas que 

façam mal, como carne suína, carneiro, feijão de corda, algumas frutas como 

abacaxi e manga, pois são alimentos que dão cólica no bebê. 

Apesar de enfrentar dificuldades com relação ao material de parto, 

como tesoura, luvas, pinar (materiais básicos para realizar os partos), afirma 

que antigamente era mais difícil o acompanhamento às gestantes, os riscos 

eram maiores. Mas, seja no passado ou no presente, as parteiras Pankararu 

são mulheres que possuem o dom e recebem a proteção e os ensinamentos 

das parteiras mais velhas na hora dos partos.
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SEBASTIANA ACIOLE DA SILVA

“Ser parteira é 

felicidade, orgulho 

de ter ajudado 

alguém vir ao 

mundo!”

Sebastiana Aciole da Silva, 57 anos, mora na aldeia Tapera, tem nove 

filhos, dezenove netos e um bisneto. Parteira conhecida tradicionalmente, 

aprendeu com uma parteira antiga chamada Profira. Sempre acompanhava 

essa parteira em quase todos os partos. Não tem parteiras em sua família e 

desde os dezenove anos acompanha os partos na aldeia. 

O seu primeiro parto foi do seu atual genro, ele nasceu no Dia do  
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Mestre Guia, festa tradicional do povo Pankararu. A mulher começou a sentir 

as dores e não tinha parteira no momento, então chamaram Sebastiana. Até os 

dias de hoje realizou 25 partos, todos com sucesso. Agradece o ensinamento 

que recebeu da antiga parteira, um saber bem repassado que possibilitou a rea- 

lização de todos os partos com total segurança.

Afirma que todos os partos foram emocionantes e gratificantes durante 

sua vida. Todas as pessoas que ela ajudou a vir ao mundo a respeitam e a 

chamam de mãe, então é uma felicidade!

Apesar de toda essa gratidão, Sebastiana também agradece à Deus, pois 

teve dois partos que a preocuparam muito.  Foram duas situações em que as 

crianças demoraram muito, mas a fé em Deus e na Força Encantada era tão 

forte que as crianças nasceram bem e saudáveis.

A parteira Sebastiana explica que uma mulher Pankararu para ser partei-

ra, deve analisar direito, acompanhar toda aquela gestação para saber como 

está a mãe e a criança, se não correm algum risco. Deve ter coragem, fé em 

Deus, na força dos Encantados e de Nossa Senhora do Parto, pedindo e rogan-

do a eles para dar tudo certo na hora do parto e não ter complicações após 

o parto. 

As mulheres da aldeia não querem ir ao hospital terem seus bebês. Em 

casa essas mulheres se sentem mais seguras, respeitadas e acolhidas pe-

las parteiras e familiares presentes. Dona Sebastiana explica que as partei-

ras Pankararu sempre orientam a gestante a fazer caminhada, faz os gostos 

dela com paciência e cuidado, dá amor, carinho, orienta a tomar um chá, ter 

paciência, escolher a posição correta, faz orações para dar certo. 

Após o parto continuam os cuidados com indicação de uma alimentação 

saudável, repouso de 45 dias, não fazer serviço pesado, tomar remédios de 

ervas como chá, garrafadas, tomar banho de assento. As mulheres seguem 

rigorosamente seu resguardo conforme determinado pela parteira.

Apesar das parteiras antigamente não terem materiais nenhum, faziam 
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o parto com seu conhecimento que Deus deu. Usavam faca, facão, pano no 

umbigo do menino. Hoje recebem material adequado e esterilizado o que 

passa mais segurança para gestante e para parteira. Relata ainda que apesar 

das dificuldades, os partos sempre deram certo porque Deus a concedeu o 

dom de ajudar a colocar vidas no mundo. 



64

MARIA HELENA DOS SANTOS

“Uma mulher Pan-

kararu precisa ter 

o dom de Deus, 

coragem, muita 

força de vontade 

mental e espiritual, 

ter seus guias de 

acompanhamento 

na hora do parto e 

saber rezar.”
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Maria Helena dos Santos, 56 anos, mora na aldeia Brejo dos Padres, tem 

cinco filhos, dez netos, aprendeu a ser parteira com suas tias Chiquinha Pre-

ta, Cinda e Lourdes Aleijada, parteiras muito conhecidas pelo seu dom e pelo 

talento que cada uma possuía. 

Na sua família há estas três parteiras que a ensinaram com muito amor. 

Desde seus trinta anos que atua como parteira. Começou ajudando as partei-

ras mais velhas que sempre a chamavam quando iam fazer seus partos. Maria 

Helena sempre estava disponível, pois Deus lhe deu esse dom e ela agradece 

ajudando essas gestantes trazerem seus filhos ao mundo. 

Durante sua trajetória realizou 25 partos e o parto que mais a emocio-

nou foi o da sua neta que nasceu no escuro. Não tinha energia e teve que 

realizar o parto à luz do farol da moto e em plena tradição (na Corrida do  

Umbu ). O parto que mais a preocupou foi o dela mesma, já que pariu so-

zinha e não tinha experiência nenhuma, então ficou com muito medo da cri-

ança morrer, mas graças a Deus e à Força Encantada tudo deu certo. 

As mulheres Pankararu fazem seus partos na aldeia porque se sentem 

bem a vontade, mais acolhidas, recebem carinho, amor, o respeito das partei-

ras que lhes passam mais segurança na hora e depois do parto. A parteira fica 

o tempo que for necessário com essas gestantes. Após o parto orienta sobre 

os cuidados através da alimentação saudável e adequada para puérpera e o 

recém nascido, banho de assento, banhos com remédio de ervas medicinais, 

resguardo até os 45 dias para ter uma saúde boa. A parteira orienta a dar de 

mamar à criança, os cuidados com o umbigo até cair. Por isso, para Maria 

Helena ser parteira “é um dom de Deus, gratidão e responsabilidade dupla”.

Festa tradicional Pankararu que comemora a safra do umbu.



66

MARIA DAS DORES

“A parteira Pankararu 

retribui para suas aprendizes 

os saberes que recebeu das 

parteiras mais velhas com

o mesmo amor e carinho

que recebeu.”
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Maria das Dores é conhecida como Mãe Dôra, tem 51 anos e mora na al-

deia Brejo dos Padres, tem um filho e um neto. Começou sua trajetória como 

parteira aos 17 anos, acompanhando a parteira tradicional mãe Chiquinha, 

que passou a ela todas as técnicas tradicionais e remédios que ajudam a fa-

cilitar o parto. Mãe Chiquinha sempre foi paciente em seus ensinamentos e 

essa paciência e dedicação em ensinar facilitou o seu aprendizado. 

Aos 19 anos Dôra fez seu primeiro parto sem o acompanhamento de 

mãe Chiquinha e assim Dôra passou a ser chamada de Mãe Dôra. Desde então 

já fez em torno de 1.200 partos. 

Mãe Dora se sente muito gratificada pelo seu trabalho, o faz com boa 

vontade, não tem hora e nem dia certo, por muitas vezes sai de sua casa 

durante a madrugada e, se possível e necessário, fica alguns dias na casa da 

mulher para dar assistência e cuidado ao bebê. Várias mulheres já tiveram 

seus bebês em sua casa e só retornaram aos seus lares depois de algumas 

semanas, ficando aos cuidados de Mãe Dôra.

Hoje em dia é comum Dôra chamar uma aprendiz, pois ela acredita que 

essa prática não pode parar e como ela teve uma pessoa paciente que a ensi-

nou ela retribui para suas aprendizes com o mesmo amor e carinho que mãe 

Chiquinha teve com ela.

Mãe Dora sempre depois dos partos tem a preocupação de cuidar das 

mulheres e seus bebês. Ensina as mulheres cuidar do umbigo, dar banho, 

cuida do tipo de alimentação das mulheres recém-paridas. Tem o período de 

acompanhamento na primeira semana e quando não pode ir, manda a sua 

aprendiz, de modo que a mulher nunca fica desassistida.



68

JACIRA TORRES DA SILVA

Jacira Torres da Silva tem 44 anos, mora na aldeia Jitó, tem seis filhos e 

um neto. Desde pequena ficava atenta aos ensinamentos da parteira Cecília. 

Tinha treze anos quando ajudou no primeiro parto, mas o parto que mais a 

emocionou foi o de sua irmã.

Um dia sua irmã entrou em trabalho de parto, moravam em local de 

difícil acesso e seu pai correu para chamar um carro para levá-la ao hospital. 

Para chegarem até o carro era necessário passar por uma plantação de man-

dioca, mas as contrações aumentaram e a irmã de Jacira pariu ali mesmo na 

“Uma mulher para ser 

parteira precisa ser 

corajosa, ter sabe-

doria, disponibilidade, 

conhecimento sobre 

as ervas medicinais e 

amor pelo que faz.”
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roça.  Jacira pegou o bebê todo cheio de terra, esse foi o dia que sentiu todas 

as emoções, medo e nervosismo. 

As mulheres gostam de parir na aldeia porque recebem das parteiras 

carinho, aconchego, respeito e autonomia para escolher em que posição 

desejam parir, além do bem-estar por estar em sua casa. Jacira em sua sabe-

doria explica que antes dos partos dá à mulher chá de ervas, fuma o Campiô 

pedindo sorte a Deus e à Força Encantada para que os partos sejam em paz e 

não tenham nenhuma complicação. Depois do parto os cuidados com a mãe 

é com banho de ervas cicatrizantes e um pano com ervas para amarrar na 

barriga para a “dona do corpo” não ficar solta.

Antigamente a assistência era com a experiência da palpação e da visão 

da parteira para saber como o bebê estava. Hoje algumas coisas mudaram, 

tem acompanhamentos frequentes e realizam ultrassonografia, facilitando 

para as parteiras saber qual o estado da mãe e do bebê e realizar os partos 

com mais segurança.
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JULIANA MARIA DA SILVA

“A parteira Pankara-

ru precisa ter fé,  

coragem, amor, 

carinho e paciência 

pelo que faz, porque 

sabedoria e dom, 

quem dá é Deus.”
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Juliana Maria da Silva tem 41 anos, mora na aldeia Saco dos Barros e 

vem de uma família de parteiras, sua mãe era parteira, suas tias eram partei-

ras e sua irmã é parteira (Mãe Dora). 

Sempre teve curiosidade em relação a partos e aos 14 anos ficava aten-

ta ouvindo as parteiras conversarem sobre os procedimentos realizados e 

as ervas utilizadas. Aos 20 anos fez seu primeiro parto e relata que quando 

iniciou seu aprendizado acompanhava a parteira Maria de Assis dos Santos 

(Maria Pequena). 

Juliana conta que já realizou 14 partos sozinha e acompanhada mais 

de 20.  Um desses partos a preocupou e ao mesmo tempo a emocionou, 

ele ocorreu dentro de um hospital no qual a gestante estava internada com 

complicações para uma possível cesariana. Juliana estava acompanhando a 

gestante e ao identificar a negligência dos profissionais no hospital, tomou 

a responsabilidade para si e fez o parto com sucesso na sala de observação. 

Sempre antes do parto Juliana massageia a gestante, dá ervas em alguns 

casos para aumentar as contrações e durante o parto deixa a mulher à vonta-

de para decidir a melhor posição pra parir. Em sua sabedoria orienta a parida 

tomar banho com ervas, amarra uma fralda com erva na barriga para a dona 

do corpo não ficar solta, e orienta quanto ao cuidado com alimentação. 

Explica que as mulheres preferem parir na aldeia porque as parteiras 

respeitam seu momento e suas decisões sobre como querem ter seus bebês. 

Infelizmente a falta de material é uma dificuldade enfrentada para realizar 

os partos, desde antigamente até o dia de hoje, sendo a diferença de antes e 

agora é que as gestantes têm acompanhamentos pré-natal, frequentes, antes 

não tinha isso.
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MARIA CÍCERA DOS SANTOS OLIVEIRA

“A mulher para ser 

parteira precisa de 

força e coragem 

dadas por Deus.”

Maria Cícera dos Santos Oliveira tem 41 anos, mora na aldeia Jitó, tem 

quatro filhos e dois netos. Aprendeu a fazer parto com Mãe Dora, que lhe deu 

todas as instruções. Vem de uma família de parteiras, sua mãe e sua prima 

são parteiras. 
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Iniciou seu dom de parteira aos 32 anos quando fez seu primeiro parto, 

lembra que ficou muito emocionada, nervosa e feliz. Passou a receber con-

vites para acompanhar e ajudar nos partos. Desde então faz partos, sendo 

mais de 15 nascimentos até o momento.

Aprendeu com Mãe Dora a antes dos partos rezar, fumar o campiô, pedir 

a Deus força e coragem para ela e a mulher. Faz massagens para o alívio das 

dores, oferece chá de ervas para aumentar as contrações e depois realiza os 

cuidados com o recém-nascido e com a mãe, orienta sobre o resguardo, os 

banhos de ervas e a não comer comidas carregadas.

As mulheres Pankararu gostam de ter seus filhos na aldeia, porque faz 

parte da tradição e elas confiam nas parteiras. 
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MARISA MARIA DA SILVA

Marisa tem 45 anos, mora na aldeia Brejo dos Padres e é aprendiz da 

parteira Dôra. Desde que foi convidada para acompanhar os partos, explica 

que percebeu seu dom e desde então está sempre presente, atenta a cada en-

sinamento da parteira mais experiente. Marisa conta que se sente muito feliz 

por ser aprendiz da parteira Dôra e a cada parto sente-se mais preparada 

para continuar nesta tradição.

O parto em Pankararu faz parte dos nossos rituais e, portanto, dos nos-

sos muitos saberes relacionados à saúde, à vida, à morte, aos cuidados com 

o corpo, com o espírito, ao uso das ervas medicinais e dos objetos sagrados 

como o campiô. Por isso, ser aprendiz de parteira é uma escolha muito im-

portante na nossa tradição. Para ser uma aprendiz é preciso ter o dom que 

é dado por Deus e pelas Forças Encantadas, a partir disso é que a parteira 

mais velha sente entre as mulheres do povo aquelas que podem ser forma-

das neste saber.

As parteiras Pankararu são mulheres sábias e têm transmitido a várias 

gerações os seus saberes. Hoje em nosso território estão em atividade 15 

aprendizes, cada uma aos cuidados e supervisão de uma parteira mais expe-

riente. 

Vamos a partir de agora apresentar cada uma das aprendizes em nosso 

povo, são mulheres muito especiais porque aceitaram com muito amor e 

dedicação o compromisso e cuidado com a saúde das mulheres e crianças da 

aldeia mantendo nossa tradição.

VI. APRENDIZ DE PARTEIRA: CORAGEM PARA 
CONTINUAR A TRADIÇÃO
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LUCIENE MARIA DA SILVA

ROSEANE DE OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA

Roseane tem 34 anos, mora na aldeia Brejo dos Padres é aprendiz de 

parteira há 16 anos. Foi escolhida pela parteira Dôra e até hoje acompanha 

Dôra para ajuda-la nos partos. Roseane já fez um parto sozinha e diz se sen-

tir privilegiada em poder ajudar as mulheres de seu povo. 

Luciene tem 24 anos, mora na aldeia Brejo dos Padres, é técnica de en-

fermagem e trabalha como agente indígena de saúde. Tem um filho que nas-

ceu em casa de parto natural, pelas mãos da parteira Dora. Essa experiência 

pessoal a deixou muito ligada à parteira Dora que a convidou para ajudar em 

um parto no ano de 2007 e, desde então, é aprendiz de parteira. Luciene se 

sente especial por pode ajudar uma criança vir ao mundo, além de fazer par-

te dessas mulheres guerreiras que são as parteiras tradicionais de seu povo.       
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REGINA MARIA DE SOUZA 

CARLA TATIANA DA SILVA

Regina,  mais conhecida como Nininha tem 36 anos, mora na aldeia 

Jitó. Aos 16 anos assistiu o primeiro parto acompanhando a parteira Maria 

de Assis, conhecida como Maria Pequena (falecida). Sua mãe e suas tias são 

parteiras e Nininha já ajudou em mais de 32 partos, além da experiência de 

realizar um parto sem o acompanhamento de uma parteira mais experiente. 

Relata que esta foi umas das experiências mais emocionantes que teve em 

sua vida.

Carla Tatiana tem 26 anos, reside na aldeia Serrinha.  Conta que não tem 

parteira na família, mas sempre sentiu o desejo em acompanhar as parteiras 

tradicionais e tem começado a acompanhar alguns partos. Para Carla o parto 

é um momento mágico na vida da mulher e sente-se feliz em participar dessa 

tradição do parto em casa. Por isso é aprendiz de parteira e futuramente será 

uma parteira tradicional.
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JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO 

Josineide tem 38 anos, nascida e criada na aldeia Carrapateira, é apren-

diz de parteira desde 2006.  Relata que não tinha interesse algum em ser 

parteira, mas há dez anos começou a se interessar porque deparava-se com 

freqüência com gestantes em trabalho de parto em contextos na aldeia em 

que não havia parteira próxima. A aprendiz aprendeu sozinha, porém na 

família existem a tia e a avó que eram parteiras tradicionais. Deste momento 

em diante ela viu que a parteira é o elo entre a gestante e o sistema de saúde. 

Já fez dois partos e afirma que uma mulher para ser parteira Pankararu deve 

ter coragem.
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Maria Luzania tem 38 anos, mora na aldeia Tapera e na sua família a so-

gra e a tia são parteiras. Mas, iniciou seu aprendizado com o parto por uma 

circunstância inesperada, quando acompanhou sua cunhada em trabalho de 

parto ao hospital e, diante da falta de atendimento médico, fez o parto so-

zinha. Desde então começou a se interessar por partos, participou do cur-

so de parteiras oferecido pela organização não governamental Saúde Sem  

Limites (SSL) parceira dos Pankararu e que realizou uma formação com as 

parteiras tradicionais na área indígena. Acompanha sempre a sogra nos par-

tos e afirma que uma mulher Pankararu para ser parteira deve ter experiên-

cia, conhecimento, força de vontade e participação em partos

MARIA LUZANIA ALVEZ -
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MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 

Maria Francisca tem 55 anos, mora na aldeia Saco dos Barros, apren-

deu a fazer parto com a parteira Chica Preta (chamada Mãe Chiquinha), uma 

parteira bem antiga que fazia seus partos e sempre passava os seus ensina-

mentos para quem ela confiava e percebia que queria aprender. Francisca 

vem de uma família de parteiras, são cinco ao todo, entre elas as tias Maria 

de Honório e tia Chiquinha. Há dez anos quando a filha estava prestes a ga-

nhar bebê não tinha parteira por perto, então ela teve que pegar a neta. Conta 

que ficou muito preocupada e ao mesmo tempo emocionada, pois foi seu 

primeiro parto sozinha e ao mesmo tempo ajudando a filha e trazendo a neta 

ao mundo. Explica que uma mulher guerreira para ser parteira precisa saber 

de rezas, dos medicamentos, das ervas medicinais.  Tem que ter coragem e 

pedir sorte à Deus e a Nossa Senhora do Bom Parto para dar tudo certo. 
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MARIA VANICE 

SUCRÉCIA HELENA SANTOS 

Maria Vanice tem 37 anos, mora na aldeia Saco de Barros, aprendeu a 

fazer parto sozinha quando se viu diante da necessidade de fazer o parto de 

sua filha no ano de 2009. Desde então acompanha outras parteiras e ajuda 

no que for preciso. Janice conta  que uma mulher para ser parteira precisa de 

muita coragem e fé em Deus. Explica que ser parteira é uma coisa boa, pois 

é sempre uma descoberta de coisas boas e emocionantes.

Sucrécia tem 31 anos, mora na aldeia Saco dos Barros, é aprendiz de 

parteira desde 2006.  É técnica de enfermagem, atua no território como agen-

te indígena de saúde. Vem de uma família de parteiras tradicionais, a mãe, a 

tia e uma prima.  Há dez anos acompanha as parteiras e já realizou dez par-

tos acompanhada das parteiras tradicionais. Lembra que a história que mais 

a emocionou foi quando pegou a sobrinha, pois não tinha energia, era seu 

primeiro parto, então emocionou e preocupou ao mesmo tempo. Sucrécia 

explica que uma mulher para ser parteira precisa de inteligência e sabedoria, 

acima de tudo ter o dom dado por Deus e pela Força Encantada, ter a sabe-

doria do divino espírito santo. 
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SABER DE PARTEIRA 
PRÁTICAS ANCESTRAIS DE CUIDADO 

COM AS MULHERES
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VII. FRUTOS

O projeto Mestras do Nascer foi uma grande oportunidade de visibilizar os sa-

beres, as tradições e histórias das Parteiras Pankararu. Os momentos de encontros 

e trocas de experiências foram muito ricos e preciosos pois proporcionaram um de-

bruçar-se sobre o ofício da parteira, suas práticas e suas histórias. Todo o materi-

al escrito no livro é resultado do empenho de mulheres  pesquisadoras pankararu  

treinadas dentro do projeto e isto foi o seu grande diferencial. Seguramente este livro 

será muito importante dentro dos povos indígenas e para a sociedade de forma mais 

ampla pois traz o registro desta pesquisa com as histórias de muitas parteiras e apren-

dizes, fotografias e textos escritos e desenhos feitos pelas próprias pankararu sobre 

um universo muito especial: o da chegada de uma nova vida! 

Esta foi uma oportunidade de fortalecer esta rede da partería e, ocorreu que,  

no final de 2016, uma gestante pankararu de barriga gemelar e de alto risco, foi en-

caminhada ao CISAM (Maternidade da Encruzilhada) e, por conta deste vínculo criado 

neste projeto, as parteiras e doulas do Cais do Parto puderam dar uma assistência em 

Recife e tranquilizar as parteiras pankararu e familiares da gestante que ficou três 

semanas internada no CISAM. Nossa assistência emocional e física acelerou a recu- 

peração das bebês prematuras e as três puderam retornar para a aldeia mais cedo do 

que previsto pelo hospital. Este tipo de resultado não estava escrito no projeto e não 

tem valor financeiro! Mas era desejado e foi alcançado de forma surpreendente e para 

além das expectativas. Hoje, as parteiras pankararu sabem que podem contar com as 

parteiras que atuam na capital do estado e, num próximo momento de necessidade, 

sabem que estaremos na assistência de suas mulheres em Recife!

Em junho de 2018, voltamos ao povo Pankararu para realizar um Encontro de 

Mulheres Indígenas e Parteiras que foi muito marcante, com muito aprendizado mútuo 

e intercâmbio de saberes sobre saúde, tradição, o universo feminino entre os povos 

indígenas e muita memória ancestral! Que esta publicação contribua para os povos 

indígenas, para as mulheres e para as parteiras pankararu!
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