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RESUMO

A presente dissertação de mestrado reconstrói a história das mulheres 

parteiras na Cidade de Goyaz, durante o século XIX e início do século XX. Procurar-se-á 

desvendar seus valores e suas experiências por meio das representações, memórias e 

discursos elaborados sobre elas.  Assim, analisaremos os discursos normatizadores  

eclesiástico e médico. Trata-se de uma pesquisa inédita sobre a atuação social dessas 

mulheres, que, por muito tempo, tiveram exclusividade no trato da saúde das mulheres  

vilaboenses.

Por intermédio de fontes documentais, orais e iconográficas, procuramos 

reconstruir a história das mulheres parteiras na Cidade de Goyaz, apresentando os conflitos 

que fizeram parte da história dessas mulheres, bem como os caminhos por elas trilhados 

para atuar na sociedade goiana. Também abordamos a medicalização do parto, fator 

preponderante na mudança do papel social desenvolvido pelas parteiras. 

O trabalho busca ainda mostrar que reivindicar a importância das mulheres 

parteiras na história significa, necessariamente, lutar contra padrões morais conservadores 

que foram antes estabelecidos. É, portanto, uma mudança significativa no modo de fazer 

história e não apenas um complemento.  
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INTRODUÇÃO 

Investigar e analisar as identidades das parteiras durante o 

século XIX não foi uma tarefa fácil.  Não há,  até onde conhecemos, estudos 

e pesquisas ligados a essa especialidade na área da saúde e são raros 

aqueles sobre a história da medicina que compõem a produção 

historiográfica goiana sobre esse período.

O interesse pela história das mulheres emergiu durante o curso 

de graduação em Ciências Sociais,  na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), quando da elaboração de nosso projeto de final de curso para 

obtenção do título de bacharel. Nosso tema foi Higiene familiar no século 

XIX: um problema feminino ,  o que nos proporcionou as primeiras leituras 

sobre a história das mulheres.  Durante o curso de Licenciatura em Ciências 

Sociais,  na UFG, participamos da pesquisa Orientação e prevenção no 

combate à dependência química: suas formas de ocorrência no cotidiano de 

meninas de rua. As leituras foram direcionadas para as áreas da medicina 

preventiva e das mulheres e,  ainda que de forma tímida,  contribuíram para 

o nosso conhecimento sobre as mulheres enquanto objeto de estudo.

Desejando aprofundar nossas leituras sobre a história das 

mulheres,  durante o curso de especialização em História do Brasil:  local, 

regional e nacional (UFG), discutimos, a partir de uma pesquisa 

bibliográfica,  a atuação feminina nos espaços públicos na Cidade de Goiás 

durante o século XIX, o que nos levou a perceber que elas desenvolviam 
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várias atividades fora do seu lar,  entre estas,  o exercício do ofício de 

parteira.

Assim, selecionamos as mulheres parteiras para serem o objeto 

de nossa pesquisa histórica.  Essa escolha deveu-se à sua representatividade 

social e ao fato do ineditismo do tema na produção historiográfica em 

Goiás.  Invest igar e analisar os vestígios deixados pelas mulheres parteiras  

é entender parte da história de Goiás e,  ao mesmo tempo, privilegiar um 

setor social ainda pouco valorizado na historiografia goiana: a área da 

saúde.

O objetivo deste trabalho é reconstruir a história das mulheres 

parteiras da Cidade de Goyaz durante o século XIX. Procurar-se-á 

desvendar seus valores e suas experiências por meio das representações,  

memórias e discursos construídos sobre elas.

Dessa forma, ao pretendermos evidenciar a atuação das 

mulheres parteiras,  estamos buscando caminhar em direção a uma história 

social capaz de contribuir com a descoberta de agentes aos quais se 

negaram lugar e voz dentro do discurso histórico convencional. A intenção 

não é recuperar a verdadeira e real história das parteiras,  pois a tarefa do 

historiador não é esta.  É necessário nos conscientizarmos de que a história 

elabora um discurso sobre o passado através do olhar e da subjetividade de 

cada historiador.1 Adotando essa postura é que reconstruímos a história 

dessas mulheres.

                                               
1 MATOS, Maria Izilda. Por uma história da mulher. Bauru, SP: Edusc, 2000, p. 12.
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Além disso,  o presente estudo procura concentrar a atenção na 

categoria de análise gênero,  pois ela  permite visualizar os sujeitos 

históricos,  homens e  mulheres, suas transformações e suas práticas sociais.  

Outro dado a ser considerado são as relações de poder implícitas entre os 

gêneros,  o que sugere ao historiador a idéia de desmistificar os discursos 

normativos,  os quais,  muitas vezes, encobrem conflitos internos das 

relações entre homens e mulheres. 2 Dessa forma, é que tentaremos discorrer 

acerca da prática das parteiras da província de Goyaz.

Adotaremos também o conceito de experiência desenvolvido 

por Scott.  De acordo com essa historiadora feminista as experiências 

constituem os sujeitos,  no caso desta pesquisa tanto as parteiras como 

objeto de estudo quanto os fundamentos sobre os quais se produz o 

conhecimento do historiador. 3 Nesta perspectiva,  trataremos as mulheres 

parteiras a part ir de suas experiências para darmos visibilidade a essas 

mulheres no decorrer de suas histórias e na constituição de suas identidades 

sociais.

Para a composição da história das mulheres parteiras na Cidade 

de Goyaz durante o século XIX, deparamos com muitos desafios,  entre eles 

podemos citar os documentos dispersos.  Mas, como toda pesquisa envolve 

desafios,  eis os nossos.

Realizamos uma longa investigação nas bibliotecas e nos 

arquivos goianos,  além de outras cidades como Belém e Brasí lia.  Reunimos 

                                               
2 SCOTT, Joan W. História das mulheres. In: BURKE, Peter (Org). A escrita da história: novas perspectivas. 

São Paulo, Unesp, 1992, p.64–65.
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um corpus documental manuscrito e impresso significativo e inédito sobre 

as parteiras goianas,  entre os quais  códigos de postura da Cidade de Goyaz 

referentes a normas de comportamentos femininos e de higienização dos 

espaços públicos,  censos demográficos da Província de Goyaz realizados no 

século XIX, documentos manuscritos referentes ao âmbito eclesiástico, 

registro de óbitos e nascimentos,  relatórios,  iconografias,  decretos sobre a  

saúde.

Além disso,  recorremos às obras da literatura de viajantes 

estrangeiros,  manuais de medicina do século XIX, ao Código Criminal 

Brasileiro de 1830 e,  como obra de referência,  buscamos o Dicionário da 

Língua Portuguesa , de 1813, elaborado por Antônio de Moraes Silva.  

Fazem-se presente,  ainda,  as fontes literárias e memorialíst icas,  a exemplo 

do romance Memórias de um sargento de milícias ,  de Manuel Antônio de 

Almeida,  escrito em 1852,2 que nos mostra os costumes familiares e a vida 

da coletividade urbana do Rio de Janeiro,  na época de D. João VI (1808–

1820).  Nessa exposição do autor,  sobre a vivência social desse período, 

encontramos a “comadre” inserida na sociedade carioca,  vivendo toda a  

sorte de problemas de uma existência normal.  Outra fonte literária citada é 

Luzia-Homem, romance escrito em 1903 por Domingos Olímpio Braga 

Cavalcanti,  que aborda os problemas sociais do sertão nordestino, 

principalmente o fenômeno da seca,  fator  gerador de uma luta constante 

                                                                                                                                             
3 ______________, experiência. In: LAGO, Mara Coelho (Org). Falas de gênero: teorias, análises e leituras. 

Santa Catarina: Ed. Mulheres, 1999, p. 27.
2 Memórias de um sargento de milícias surgiu na forma de um folhetim do suplemento chamado A Pacotilha, 

de 1852 a julho de 1853,  pertencente ao Correio Mercantil importante órgão de imprensa da época. Fez 
tanto sucesso que chegou a aparecer em livro pouco depois: o primeiro volume em 1854 e o segundo,  em 
1855. 
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entre o homem e o meio hostil .  E,  nesse cenário do sertão nordest ino, 

encontramos a parteira chamada Rosa Veado, enfrentando junto com outros 

atores sociais todos os problemas dessa sociedade. Privilegiamos, também, 

os textos do goiano Ricardo Paranhos,  que,  por meio de suas crônicas,  

revela-nos as técnicas mais usadas pelas mulheres parteiras goianas durante 

o século XIX.     

Mesmo diante de inúmeras dificuldades,  coletamos para a 

realização dessa pesquisa mais de duzentos documentos manuscritos 

referentes às mulheres.  Essa documentação fará parte de um projeto mais 

extenso, no qual será organizada uma coletânea de fontes sobre a história 

das mulheres em Goiás.

Embora o recorte temporal dominante seja o século XIX, 

utilizaremos o método da história oral para darmos voz àqueles que não (ou 

pouco) se expressaram no registro escrito,  como é o caso das mulheres 

parteiras.  Serão privilegiados testemunhos de mulheres envolvidas com tais 

práticas,  como netas de parteiras e mulheres que deram à luz com auxílio 

de uma parteira.  Mesmo sabendo que a tradição é inventada,  construída 4 a 

partir do imaginário desses testemunhos,  há a possibilidade de recuperar a  

ação desses sujeitos históricos.

Para a  realização deste trabalho, dialogaremos com os 

historiadores que invest igaram a história das parteiras,  da medicina e das 

mulheres.  Sobre estas últimas,  existe uma ampla produção, abrangendo 

distintas formas de abordagens e conteúdos variados.  Já sobre medicina e 
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parteiras,  encontramos pequena produção, pois são áreas de conhecimento 

ainda pouco exploradas no Brasil,  principalmente no que se refere ao o 

período proposto para esta análise.

No decorrer do trabalho, esperamos responder aos 

questionamentos que nortearam nosso estudo, tais como: a que camada 

social pertenciam as parteiras?  Como ocorria o aprendizado do ofício?  

Quais eram as técnicas utilizadas na realização do parto?  Quais eram as 

motivações que levavam as mulheres a recorrer ao trabalho das parteiras? 

Esse ofício era rentável?  Como se dava o relacionamento entre parturiente  

e parteira?  Qual era o significado social dessas mulheres? Qual era a 

influência do discurso médico sobre o ofício de parteira?  Havia disputa 

profissional entre médico e parteira?  A Igreja interferia nessa prática? Qual 

era o índice de mortalidade de recém-nascidos durante partos realizados por 

parteiras?  Que representações sociais foram construídas sobre elas? Como 

foi construída a memória do ofício de parteira numa família goiana?

O trabalho encontra-se dividido em duas partes: na primeira 

sob o título As parteiras na Cidade de Goyaz: impasses e possibilidades,  

apresentamos, os conflitos que fizeram parte da história dessas mulheres,  

bem como os caminhos por elas trilhados para atuar com mais facilidade na 

sociedade goiana.  Destacamos também as punições ao corpo feminino 

enquanto forma de controlar a atuação das parteiras,  e também as atitudes 

de resistência por elas desenvolvidas diante dos discursos médico e  

governamental.  

                                                                                                                                             
4 HOBSBAWM,  Eric; RANGER, Terence (Orgs). A invenção da tradição. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
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Nessa primeira parte do trabalho, abordamos, ainda, por meio 

dos relatos orais,  as vivências das mulheres parteiras e as representações 

acerca das imagens delas que foram integradas à memória da família 

goiana.  Tomamos como objeto os depoimentos de mulheres que tiveram 

experiências,  de alguma forma, com a prática das parteiras goianas.  Para 

isso,  expomos alguns relatos que conf irmam que as mulheres parteiras 

foram muito contribuíram, a partir do seu conhecimento prático,  com a 

construção do saber científ ico sobre a maternidade, bem como a relação 

conflituosa e ao mesmo tempo de dependência entre os médicos e as 

mulheres parteiras.  

Entre os relatos,  citaremos o de Dona Benedita,  que,  com muita 

dificuldade, contou-nos um pouco sobre sua própria atuação como de 

parteira; Domingas Sousa Silva relatou-nos sua experiência de ser parteira 

e de sua mãe, que foi parteira também; Dona Iracema Fontes Camalheiros 

expôs as suas lembranças sobre as mulheres que exerciam o ofício na 

Cidade de Goiás e que ficaram registradas a partir da memória de sua 

família; Dona Vasthi Lemes Borges,  parteira diplomada, teceu vários 

comentários acerca das “parteiras curiosas”, 3 inclusive de sua mãe Leidina 

Lucas da Silva; Aderson Cavalcante Coelho, formado em medicina,  com 

especialidade em obstetrícia,  contou-nos sua experiência na arte de partejar 

e como colaborador com a questão higiênica no momento da realização do 

                                                                                                                                             
1997, p. 9–10.
3 Chama-se de parteira curiosa aquela mulher que aprende a arte de partejar na prática, sem auxílio de 
conhecimento médico.
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parto.  Ele confirma a importância das mulheres parteiras na Cidade de 

Goiás.   

Na segunda parte,  denominada Imagens das parteiras, 

demonstramos a construção das imagens das parteiras a partir dos discursos 

masculinos.  Assim, buscamos o discurso eclesiástico,  cujos documentos 

forneceram informações sobre os perfis e representações das mulheres 

parteiras elaborados pela Igreja Católica.  Enfatizaremos, ainda,  a relação 

que a Igreja mantinha com essas mulheres durante o século XIX.  

As parteiras no discurso médico é outro item que está presente 

na segunda parte do trabalho. Abordamos o modo como as autoridades 

médicas formularam o discurso sobre as mulheres parteiras da Cidade de 

Goyaz e as influências médicas no discurso governamental,  ocasionando 

mudanças significativas no papel desempenhado pelas parteiras goianas.  

Apresentamos os dados censitários de 1872 para explicitarmos a quantidade 

de profissionais da área da saúde presentes na Cidade de Goyaz, no 

período. Enfatizamos também as técnicas mais usadas pelas mulheres 

parteiras,  a partir do discurso elaborado por viajantes europeus que 

percorreram o interior do país.  

Buscamos, ainda, visualizar as mulheres parteiras em outras 

localidades do Brasi l,  como o Rio de Janeiro e o Ceará.  Nesse sentido, os 

registros literários de Manuel Antônio de Almeida e de Domingos Olímpio 

foram importantes fontes de informações e representações.  As crônicas do 

goiano  Ricardo Paranhos configuraram outra fonte importante,  pois 
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mostraram as técnicas mais usadas pelas mulheres parteiras goianas durante 

a realização do parto,  no final do século XIX e início do XX. 

Assim, cientes que uma das tarefas do historiador  é 

reconstituir os papéis históricos,  por intermédio dos questionamentos das 

fontes para explicar as experiências humanas do passado, é que vamos, a 

partir de agora,   reconstruir  a história das mulheres parteiras na Cidade de 

Goiás durante o século XIX.  
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PRIMEIRA  PARTE

AS PARTEIRAS NA CIDADE DE GOYAZ: IMPASSES E POSSIBILIDADES

Eu usava remédio do mato.  Usava muito 
mentrasto,  o grão do café também. O mentrasto 
serve para ti rar a friagem da mulher.  Quando ela 
estava com friagem eu mandava ela tomar um 
banho de mentrasto e logo, logo ela criava.  O grão 
do café era usado quando ela demorava a criar.  
Cozinhava o grão do café e a mulher tinha que 
tomar banho e também ficar de cócoras sobre uma 
vasi lha que tinha dentro o chá do grão do café.  Se 
ela tivesse que criar era na hora,  criava sem 
problema nenhum. (  Dona Benedita – parteira da 
Cidade de Goiás) 

Para reconstituir a história das mulheres parteiras na Cidade de 

Goyaz durante o século XIX, faz-se necessário conhecermos as condições 

de suas práticas,  as circunstâncias propícias à sua atuação, as estratégias de 

domínio do corpo feminino. E, sobretudo, as condições médicas da Cidade 

de Goyaz no referido período que estiveram ligadas à medicina popular,  

práticas essas que se interagem na história nosológica 4 goiana.  

Nesse sentido, podemos afirmar que as construções sociais das 

identidades das mulheres parteiras,  sobretudo a partir do olhar masculino, 
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muitas vezes ocultaram a importância dessas mulheres na área da saúde na 

Cidade de Goyaz.    

Discutindo sobre a construção de identidades,  a historiadora 

Scott afirma que são construções históricas relacionadas às experiências  

do sujeito histórico, o que torna visível a atribuição de posições a esses 

agentes,  facilitando aos historiadores a compreensão das operações dos 

complexos e mutáveis processos discursivos pelos quais as identidades são 

atribuídas,  resistidas ou abraçadas.  5 Assim sendo, percebem-se que as 

elaborações sociais das identidades dessas mulheres interferem na 

construção da memória coletiva.   

Considerando essa perspectiva,  apresentaremos a construção da 

memória relacionada às mulheres parteiras na família vilaboense, a partir 

das vivências e experiências de algumas mulheres que estiveram, direta ou 

indiretamente,  ligadas à arte de partejar na Cidade de Goyaz e que por meio 

de depoimentos orais  contribuíram com informações sobre esse tema.

Parafraseando Joan Garrido, fizemos uso das fontes orais, 

incorporando-as como uma fonte documental a mais,  o que nos permitindo 

a enriquecer nosso discurso histórico.  Nesse sentido, buscamos as 

experiências vividas por pessoas simples que foram poucas visualizadas 

pela historiografia tradicional,  entre outras razões, por não terem produzido 

                                                                                                                                             
4 O termo  nosologia significa o estudo das moléstias (ver dicionário Aurélio).  
5 SCOTT,  Joan W. Experiência. In: SILVA, Alcione, LAGO, Mara, RAMOS, Tânia (Orgs) Falas de gênero. 

Florianópolis: Ed. Mulheres, 1999,  p. 40-41. 
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uma documentação escrita importante,  a fim de que elas sejam restituídas a 

um lugar da história para qual elas contribuíram. 6

As fontes orais facilitam o estudo de atos e situações que a 

racionalidade de um momento histórico concreto impediu que aparecessem 

nos documentos escritos.  E também, porém, permite-nos conhecer e 

compreender si tuações insuficientes estudadas até o momento, 7 como é o 

caso da história das mulheres parteiras na Cidade de Goyaz.      

Lembramos ainda que as mulheres foram, durante muito tempo, 

deixadas à sombra da história.  Entretanto,  a ênfase mais atenta ao 

cotidiano, às resistências faz com que as tiremos da penumbra do tempo 

para mostrá-las nas diferentes relações sociais entre os gêneros. 8 Não é 

apenas pelo fato de as parteiras serem mulheres que elas são objeto de 

análise histórica.  Antes,  a razão está em que estabeleceram práticas,  

exercitando poderes.   No silêncio ou nas ações, essas mulheres podem ser 

vistas,  mesmo se for nas entrelinhas do discurso masculino que as colocou

nas sombras das contingências das exclusões.  

Dentro do contexto histórico apresentado, convém mostrar, 

ainda que de forma sucinta,   a preocupação da higiene pública na Cidade de 

Goyaz que viu nas mulheres os principais alvos a serem disciplinados.  Essa 

normatização médica e moral implicou, particularmente a part ir da segunda 

metade do século XIX no desprestígio das parteiras e a atribuição, ao 

discurso médico, de um valor inestimável .

                                               
6 GARRIDO, Joan del Alcazar. As fontes orais na pesquisa histórica: uma contribuição ao debate. In: Revista 

Brasileira de História. Memória, história e historiografia. Anpuh/Marco Zero,  Set. 92/ago.93, p. 33.  
7 Idem, p. 36.



20

Dessa forma, vamos expor,  então,  a história das mulheres 

parteiras da Cidade de Goyaz durante o período regencial (1831-1839) e 

imperial ( 1840-1889) e o início da República (1890-1903).  Mulheres de 

várias raças e classes sociais teceram suas identidades de parteiras e,  por 

muito tempo, desenvolveram importantes funções no universo feminino 

goiano.

1.1 Políticas urbanas de saúde  e a atuação das parteiras

Para a compreensão das políticas urbanas de saúde da 

província de Goyaz durante o século XIX e no início do século XX, torna-

se necessária uma análise da realidade socio-econômica de Goyaz.

Após 1822, as capitanias transformaram-se em províncias.  O 

poder passou a ser exercido por um presidente,  escolhido pelo Poder 

Moderador,  representado pelo imperador D. Pedro I (1822-31) e depois por 

D. Pedro II (1840-89).  O modelo de monarquia parlamentarista adotado no 

Brasil conferia amplos poderes ao imperador, o que resultava no 

centralismo das decisões.

Atendendo às exigências do Império brasi leiro,  Goyaz passou a 

ser província impérial em 13 de setembro de 1824. Seu primeiro presidente 

foi Caetano Maria Lopes Gama, que administrou a província por três anos. 

                                                                                                                                             
8 PERROT, Michele.Os excluídos da história: operários, mulheres, prisioneiros. São Paulo, Paz e Terra, 

1992, p. 168-169.
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A Cidade de Goyaz foi escolhida a capital da província. 9  Fundada em 1727 

por Bartholomeu Bueno da Silva,  na corrida do ouro,  com o título de 

Arraial de Sant’Anna, Goyaz foi,  elevada a vila a 25 de julho de 1739 e a 

cidade, a 17 de setembro de 1818.10

A Cidade de Goyaz está situada nas encostas de duas 

montanhas que formam um pequeno vale atravessado pelo Rio Vermelho e 

pelo Córrego Manoel Gomes. A leste,  há uma montanha que antes chamava-

se Monte de São Gonsalo,  passando a ser denominada posteriormente de 

Morro de Dom Francisco, pelo fato de  o Conde da Palma Dom Francisco 

de Mascarenhas ter mandado ali edificar uma casa de recreio.  A norte,  

ficam as montanhas de Canta Gallo,  ramos da Serra Dourada, que atravessa 

a maior parte da comarca.11  

Parte da historiografia goiana enfatiza que, durante o século 

XIX, desenvolveu-se em toda a província de Goyaz uma economia de 

subsistência que, se não assegurou um desenvolvimento significativo para a 

região, foi capaz de manter a sua população e possibilitar a sua reprodução. 

Essa perspectiva enfoca o atraso,  o isolamento cultural,  a instabilidade 

financeira do período, a regressão cultural da população, a carência dos 

meios de comunicação, dentre outros problemas. Em suma, o século XIX 

passou a ser visto como um período de decadência econômica,  seguido de 

estagnação da sociedade como um todo.

                                               
9 Vale ressaltar que, no ano de 2001, a Cidade de Goiás recebeu o título,  pela Unesco de Patrimônio 
Histórico da Humanidade.
10 BRANDÃO, A. J. Costa. Almanach da Provincia de Goyaz – para o anno de 1886. Goiânia: Editora da 
UFG, 1978, p. 109.
11 Ibidem.



22

Sem negar os problemas econômicos e sociais que a Província 

de Goyaz atravessou durante o século XIX, após o declínio da mineração do 

ouro,  uma outra parte da historiografia goiana destacou os elementos que 

conferiram um maior dinamismo à economia goiana no período: o 

desenvolvimento da pecuária,  os movimentos migratórios,  o aumento da 

mercantilização da economia,  a integração a um mercado de consumo   mais 

amplo. Esses fatores influenciaram positivamente os aspectos culturais e 

sociais da província de Goyaz.

Comparti lhamos com a idéia de que não houve uma estagnação 

da sociedade goiana no referido período e considerando a documentação 

por nós analisada,  percebemos que existiam vários problemas na província,  

mas não um isolamento da população local.  É digno de nota que algumas 

normas sanitárias estabelecidas na Cidade de Goyaz durante o século XIX 

seguiam a medicina urbana francesa, embora consistissem na relação dos 

efeitos do meio sobre o organismo. Além disso,  a preocupação com a 

vacinação foi influenciada parcialmente pelo modelo alemão, traduzido  

numa medicina de Estado voltada para  vacinação e o controle das 

epidemias.  Dessa forma, o diálogo com esses modelos de polí tica de saúde 

também evidenciam que a província de Goyaz  estava a par de outras 

reflexões sobre saúde pública.12                

                                               
12 RABELO, Danilo. Os excessos do corpo: a normatização dos comportamentos na Cidade de Goiás, 1822-
1889. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1997.
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A província de Goyaz não era nem decadente nem atrasada, 

apenas caminhava de acordo com suas possibilidades,  no ritmo estabelecido 

pelo lugar que ocupava no conjunto da sociedade brasileira.  13            

Diversas instituições,  durante o Império,  contribuíram para o 

desenvolvimento cultural e a normatização social da sociedade goiana, 

como a Igreja Católica que, por muito tempo, disciplinou a conduta da 

população goiana,  principalmente a feminina.   

A partir do período imperial brasileiro,  as normas familiares 

antes definidas apenas pela Igreja passaram a ser também estabelecidas 

pela ordem médica,  que solicitou de forma constante intervenções 

disciplinares na conduta feminina.  As mulheres ver-se-ão elevadas à  

categoria de mediadoras entre os f ilhos e o Estado. Em decorrência desses 

encargos,  suas  características físicas,  emocionais,  sexuais  e sociais vão ser 

redefinidas.14

Essa mudança no modelo do comportamento feminino não 

ocorreu de uma só vez.  No período imperial,  a sociedade goiana estava 

voltada para a tradição social,  na qual o papel dos mais velhos,  com suas 

experiências,  eram superiores aos dos mais jovens,  o que favorecia a 

atuação dos práticos,  entre eles as velhas parteiras.

As mulheres e suas doenças moviam-se num território de 

saberes transmitidos oralmente, 15 e o momento do parto estava repleto de 

signos das práticas que as ligavam às mulheres parteiras.  Nos jornais,  do 

                                               
13 CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade.
Goiânia: Editora da UFG, 1997,  p. 235.
14 COSTA, Jurandir. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 71-73. 
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período publicados na província de Goyaz, como o Goyaz, 16 há anúncios de 

estabelecimentos que vendiam preparos à base de raízes para as moléstias 

femininas e que eram usados pelas mulheres parteiras quando da realização 

do parto.

GOYAZ
Órgão Democrata

Fundado por Felix de Bulhões
ANNO V 2O da República. SEXTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 1890 NUMERO 244 

A CASA
DE

SIMÃO DE SOUSA
A RUA MORETTI FOGGIA

(ANTIGA DIREITA)
Acaba de receber variado sortimento de vinhos do 
porto,  engarrafados e em barril ,  di to tinto,  branco e de 
cevada.
Passas,  novas,  amêndoas confeitadas,  em cartuchos e 
fantasias.  Caixas com doce de Lisbôa.
Na mesma casa vende também o l írio amarelo para 
ajudar no parto e  todo tipo de chá,  engarrafado, feito 
por senhoras,  para curar todas as moléstias das 
mulheres. 17   o grifo é nosso

O referido anúncio nos permite fazer algumas afirmações.  Em 

primeiro lugar,  a persistência das tradições,  vislumbradas no fato de que, 

nos casos das enfermidades femininas,  a procura por mulheres que curam a 

partir de conhecimentos práticos permanece durante todo o período 

imperial.  Em segundo lugar,  as mulheres mais velhas,  a partir de suas 

                                                                                                                                             
15 DEL PRIORE, Mary. Magia e medicina na Colônia: o corpo feminino. In: História das mulheres no Brasil.

São Paulo, Unesp,  1997, p. 95.
16 O Goyaz foi fundado em 1884, pelos irmãos Antônio Felix e José Leopoldo de Bulhões Jardim. Defendia 

os ideais  abolicionistas e republicanos.     
17 Instituto de Pesquisa Brasil Central. Goyaz. Anno V, 2o  da República, no  244.  Para o discurso médico, as 

moléstias femininas envolviam doenças como o cancro uterino, ulceras do útero, partos,  melancolia e 
histeria.   
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experiências,  cuidavam dos males de outras mulheres,  principalmente as 

doenças uterinas,  com receitas à base de ervas ou flores.  E mais,  as 

dificuldades dos diferentes governos da província de Goyaz em conseguir a 

subordinação das mulheres ao Estado, pois não bastava a imposição das 

normas médicas e das leis como pretendiam. Era preciso que as mulheres 

vissem no Estado e no discurso médico-higienista um aliado na preservação 

de sua saúde.18

Durante a primeira metade do século XIX, na província de 

Goyaz, percebe-se a inexistência de uma política médico-higienista. 

Contudo, a preocupação voltava-se basicamente para a higienização dos 

espaços públicos e partia do discurso governamental,  e não de um corpo 

médico já constituído. 

Na Cidade de Goyaz, as propostas para alcançar a limpeza 

pública  apresentaram-se incipientes na prática.  Por um lado, vários 

pedidos para que fossem tomadas providências a f im de controlar os 

diferentes problemas sanitários não foram atendidos.  Por outro,  a própria 

população vilaboense não atendia às diferentes proibições de usos e 

costumes da cidade. Para alguns presidentes da província,  isso representava 

um dos piores problemas para higienizar os espaços públicos.  Essa 

preocupação fez com que o então presidente da província de Goyaz, José 

                                               
18 COSTA, Jurandir. Op. cit., p. 255-257.
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Rodrigues Jardim,19 em 1832, solicitasse providências nesse sentido por 

meio de um relatório apresentado à Assembléia Legislativa de Goyaz.

Saude Publica

A saude publica em toda a Provincia esta confiada a 
Providencia,  e a naõ ser o clima taõ saudavel em toda a 
Provincia,  em ermo se teriaõ tornado as suas 
Povoaçoes.   . . . Cabem fallar das causas que a alteraõ a  
saúde: ainda continua o abuso de lançar immundices 
nas ruas,  costume este tanto contrario ao respeito com 
a saude publica; os charcos,  os lameiros,  esses 
depositos de immundices,  que se encontraõ nessa 
Capital tornaõ a sua atmosphera menos saudavel  . . . .  
Algumas providencias podem, se naõ arredar,  minorar 
as cauzas destes males; mas he preciso que ellas se 
façaõ effectivas.  A necessidade de huma policia mais 
escrupulosa fara desapparecer esse quadro lastimoso. 20    

Além dos relatórios provinciais,  os códigos de posturas da 

Cidade de Goyaz constituíram um dos instrumentos básicos na mudança de 

comportamento dos indivíduos e,  conseqüentemente,  na salubridade de seus 

espaços públicos.   

Muitas vezes,  as mudanças do comportamento feminino vinham 

das proibições de suas atividades,  como a lavagem de roupas nas fontes,  

que no imaginário social da época, era vista como  tarefa que cabia às 

mulheres.  É o que se percebe por meio da Resolução n.  406, de 10 de 

                                               
19 Jose Rodrigues Jardim foi presidente da Provincia de Goyaz de 31 de dezembro de 1831 a 19 de março de 

1837 e no ano de 1841,  foi vice-presidente da mesma província. In: BRANDÃO, A.J. Costa. Almanach da 
Provincia de Goyaz – para o anno de 1886. Goi ânia: Editora da UFG, 1978, p. 24.

20 Relatórios dos Governos da Província de Goiás 1835-1843. In: Memórias goianas. Goiânia: Editora UCG, 
1986, p. 25-26.   
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novembro de 1868, quando da aprovação das posturas da Câmara Municipal  

da Cidade de Goyaz.    

CAPITULO  IV

Salubridade publica

Art. 22. Sao prohibidos os chiqueiros nos quintaes e ruas da 
cidade. Aos infractores deste e do art. Precedente, multa de 10$ á 
20$000 réis e o dobro na reincidencia.
Art. 31. É prohibido lançar imundices, lavar roupas, ou quaesquer 
outras cousas, nas fontes, chafariz ou canos que conduzão as aguas 
de beber ou nos lugares a elles superiores, multa de 4$000 réis.21

Apesar da manifesta preocupação dos diferentes governos 

provinciais em higienizar os espaços públicos na província de Goyaz por 

meio de decretos e leis,   percebe-se que o problema permanecerá ao longo 

do século XIX. Entretanto,  na segunda metade do século XIX, a Cidade de 

Goyaz vai  começar a conviver aos poucos com a interferência do discurso 

médico-higienista,  o qual terá maior representatividade somente a partir do 

século XX.

Principalmente,  no final do século XIX, uma das estratégias 

dos profissionais ligados à  área médico-higienista  tinha como objetivo 

colocar a disposição dos governos o que sabiam ou podiam fazer para levar 

os indivíduos a compactuarem com a ordem estatal. 22 As famílias burguesas 

eram os alvos preferidos dos higienistas,  sobretudo por serem clientes 

                                               
21 Arquivo Civil Fundação Frei Simão Dorvi. Cidade de Goiás. Livro da Lei Goyana de 1860. Goyaz, 

Typhographia Provincial, 1861, p. 76.
22 COSTA, Jurandir. Op. cit., p. 211.



28

rentáveis.23 Entretanto,  para salvaguardar a saúde da elite,  foi  necessário 

também que o discurso médico-higienista  estivesse voltado para os pobres,  

pois estes,  em virtude de seus maus costumes higiênicos,  eram vistos como 

uma ameaça constante à saúde burguesa. 24

Podemos afirmar que esse discurso,  advindo com os preceitos 

republicanos,  influenciou todas as províncias brasileiras.  Na província de 

Goyaz, o discurso médico e governamental visava principalmente à 

proibição da atuação de curandeiros,  benzedeiras e parteiras.  Embora esta 

interdiação já existisse em lei,  passou a ser prioridade para que fosse 

cumprida.  Pois a ordem era que todos os profissionais da área da saúde 

fossem registrados.

A Resolução n.  406,  de 10 de novembro de 1868, quando da 

aprovação das posturas da Câmara Municipal,  já garantia esse ordenamento 

da lei.   

CAPITULO  IV

Meios preventivos de enfermidades

Art. 32. Nenhuma pessoa poderá exercer a medecina, sem que 
obtenha licença da camara em vista de seus certificados de 
habilitaçaõ, idoneidade, multa de 20$ a 30$ réis e o dobro nas 
reincidencias. 25

                                               
23 Idem, p. 212.
24 Ibidem.
25 Arquivo Civil Fundação Frei Simão Dorvi- Cidade de Goiás. Livro da Lei Goyana de 1860. Goyaz, 

Typhographia Provincial, 1861, p. 77.
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Privilegiando esse discurso,  a medicina vai se dirigir  

preferencialmente às mulheres,  as quais  conferirá um papel fundamental na 

propagação da higiene privada e pública.   Entretanto,  esse discurso logo 

perceberá que o universo social feminino é seu grande opositor.  Pois um 

dos impasses do discurso médico estava na própria herança dos tempos 

coloniais,  a qual  desconfiava dos conhecimentos dos doutos, 

principalmente em decorrência da crença feminina no saber empírico  de 

cura.26

Na província de Goyaz, o governo não regulamentou 

oficialmente o exercício profissional das  parteiras,  mas isso não significa 

que não as reconhecesse.  No registro oficial do Livro de Óbitos 27 de 1871 

da Cidade de Goyaz consta o reconhecimento do ofício a uma dessas 

mulheres.

Fidencia,  parteira com setenta annos de idade, natural  
desta Cidade, viuva; faleceo e foi sepultada no 
Cemitério desta Cidade na secção competente digo dos 
pobres ilegível de Caridade.

Cidade de Goyaz, 9 de junho de 1871
O  zelador
(ilegível)

Diante do que foi  exposto,  percebe-se a importância de analisar 

a conduta das mulheres que atuaram na área da saúde, entre as quais as 

mulheres parteiras.  A análise da história dessas mulheres torna-se um dos 

                                               
26 COSTA, Jurandir. Op. cit., p. 76.
27 Arquivo do Fre i  S imão.  Cidade de  Goiás,  ca ixa 25,  Livro de  Óbitos ,   folha  35,  1876.
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instrumentos  para entender também a construção da política de saúde da 

Cidade de Goyaz.    

A história das mulheres parteiras  merece ser revista e suas 

práticas não podem ser compreendidas como realidades simples,  mas, sim, 

no entrecruzamento dos aspectos sociais, políticos e culturais da sociedade 

goiana,  no período ora analisado. Por isso,  incomoda-nos perceber a  

construção social da imagem das parteiras como se elas fossem pessoas 

ignorantes.  Pois,  embora haja essa identidade atribuída a elas,  constatamos 

que essas mulheres t iveram seu valor social e que devemos respeitar seus 

limites e suas potencialidades no que diz respeito ao conhecer médico.

1.2 Impasses e possibilidades

O Brasil,  principalmente na primeira metade do século XIX,  

apresentava parcos recursos na área da medicina.  As epidemias,  a falta de 

higiene nos espaços públicos das províncias brasileiras e a ausência de 

profissionais especializados na área foram alguns dos problemas constantes  

no período.

Em algumas províncias,  a situação era ainda mais grave em 

decorrência do aumento populacional provocado, em grande parte, pela 

imigração européia e de escravos africanos.  O quadro epidemiológico da 

corte era preocupante,  as febres alastravam-se pelo centro do Rio de 

Janeiro,  já bastante povoado e com poços contaminados ou salobros.  Além 
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disso,  era comum ver os escravos levando os dejetos domésticos para serem 

jogados nas praias. 28

Em decorrência dessa situação, havia na corte dois grupos de 

alto risco: os bebês e as parturientes.  Ambos dependentes do talento e da 

improvisação das parteiras,  benzedeiras e curandeiras. 29  

Na Província de Goyaz o quadro não era tão diferente assim. 

As epidemias,  tais como cólera,  síf ilis e  febre amarela,  também estavam 

presentes na província ao longo do século XIX, assim como a falta de 

profissionais da área  era constante.

Segundo a pesquisadora Mary C. Karasch, os relatos sobre as 

condições sanitárias da capitania de Goyaz, durante o século XIX,  

geralmente não abordam aspectos como o nascimento de crianças e suas 

complicações ou outros problemas de saúde femininas e infatis.  Havia 

escasso pessoal médico treinado na medicina européia e,  muitas vezes,  não 

existia nenhum desses profissionais atuando na província goiana. 30

A mesma autora enfatiza também que os relatórios acerca da 

salubridade e da saúde da população eram escritos por homens, sejam 

viajantes ou funcionários do governo, padres,  soldados.  Raramente eram 

elaborados por médicos militares. 31 Assim, pode-se perceber que,  aos 

olhares masculinos,  as doenças femininas despertavam pouco interesse.  Por 

um lado, porque na província de Goyaz, no período, o conhecimento 

                                               
28 ALENCASTRO, Luiz Felipe. Vida privada e ordem privada no Império. In: História da vida privada no 

Brasil império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 67.
29 Idem, p. 68-71.
30 KARASCH,  Mary. História das doenças e dos cuidados médicos na capitania de Goiás. In: CASTELLO,  

Lena (Org). Saúde e doenças em Goiás: a medicina possível. Goiânia: Editora da UFG, 1999, p. 41–42.  
31 Ibidem.
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médico sobre o corpo da mulher era incipiente.  Por outro,  quem dominava 

esse saber eram as próprias mulheres,  discurso este aceito em parte pelo 

universo masculino. 

É importante ressaltar que a falta de médicos na Cidade de 

Goyaz, sobretudo na primeira metade do século XIX, não significava 

necessariamente que a preocupação com a saúde inexistisse.

Genesco Ferreira Bretas,  ao reconstruir  a história da instrução 

pública em Goyaz, afirma que a falta de recursos médicos,  bem como as 

constantes endemias,  foi um dos motivos que fizeram com que diferentes 

governantes da província voltassem sua atenção para o problema. 

A preocupação com a salubridade e a saúde da população 

goiana,  no período regencial,  aparece no relatório do presidente Jose 

Rodrigues Jardim32,  apresentado em 4 de junho de 1835 à Assembléia 

Provincial.  

Tratando de saude cabe fallar das causas que a alteraõ: 
os charcos,  os lameiros,  os depósitos de imundices,  que 
se encontraõ nesta Capital tornaõ a sua atmosphera 
menos saudável,  damno que huma policia mais 
escrupulosa teria feito desaparecer  . . .33

Em outro relatório do mesmo ano, encaminhado ao Palácio do 

Rio de Janeiro,  Jose Rodrigues Jardim reclama da falta de médicos na 

Província de Goyaz pedindo providências urgentes.

                                               
32 Jose Rodrigues Jardim foi o terceiro presidente da província de Goiás, governando de 31 de dezembro de 

1831 a 19 de março de 1837. BRANDÃO,  A.J.. Almanach da Provincia de Goyaz. Goiânia: Editora da 
UFG, 1978, p.52.
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Tratando da hygiene publica e da saude publica é de 
meu dever ponderar ao Exm o Snr o que o pessoal medico 
existente na  ilegível Província de Goyaz consta 
apenas,  como Exm o Snr o não ignora,  de um medico 
militar e do abaixo assignado, já de idade muito 
avançada que por seus incômodos de saude, pouco 
serviço pode prestar.  Quanto ao Norte naõ consta 
haver medico algum formado. Nesta circunstancia julgo 
ser de urgente necessidade de augmentar o pessoal  
medico, por meio d’alguma  disposições legislativas,  
que convidem a algum profissional a vir estabelecer-se 
nesta Cidade de Goyaz, para evitar irregularidades,  de 
que Exmo Snro  esta  ao facto.  Deos guarde a V.Exa. 
Provincia de Goyaz. 18 d’Agosto de 1835. 34  o grifo é 
nosso     

A partir do  discurso médico, seria mais fácil exigir novas 

posturas higiênicas da população goiana,  como também diminuir a ação dos  

práticos,  entre eles as parteiras.  

O relatório apresentado na Assembléia Legislativa Provincial 

de Goyaz em 1876, pelo presidente dessa província,  Antero Cícero de 

Assis,  acusa a  camada pobre da população de provocar o estado de 

insalubridade da Cidade de Goyaz como também reclama da falta de 

médicos na província .

Salubridade Pública
Alem das enfermidades catharraes e de febres 
intermittentes sem maior gravidade, o que mais peza, 
talvez,  o descuido dos mais simples preceitos 
hygienicos no geral  das casas habitadas pelas classes 
menos favorecidas da fortuna  . . . A Província continua

                                                                                                                                             
33 Relatório do Presidente Jose Rodrigues Jardim. In: Memórias goianas III. Goiânia: Editora  UCG, 1986,  p. 
25.
34 Arquivo Histórico do Estado de Goiás, caixa 312, Seção dos Municípios, relatórios provinciais,  1835-
1837.
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a resentir-se da falta de médicos,  exist indo em toda 
ella três,  residentes na capital,  os Srs.  Drs.  Theodoro 
Rodrigues de Moraes,  Francisco Antonio de Azeredo e 
Vicente Moretti Foggia. 35  

     A situação acima descrita levava a  população goiana a 

recorrer a homens e mulheres que praticavam a medicina popular.  No caso 

dos cuidados com a saúde dos bebês e das mulheres e na realização de 

partos,  era comum a presença também das parteiras,  benzedeiras e 

curandeiras.               

Outro elemento facilitador da participação das parteiras na 

vida das mulheres goianas, partilhando segredos e cuidados,  é encontrado 

no  imaginário social feminino da época, seu aliado principal .  As mulheres 

tratavam-se entre si ,  principalmente em casos de menstruação, gravidez,  

parto e seus desdobramentos.

Essa preferência das mulheres por outras  mulheres na cura das 

enfermidades levou  o médico Moretti  Foggia 36,  em 1841, a  elaborar um 

documento endereçado a  Jose Rodrigues Jardim, vice-presidente da 

província de Goyaz  reclamando da atuação das parteiras,  curandeiras e 

benzedeiras e culpando-as pelo agravamento das doenças e até pela morte  

das pacientes.

                                               
35 Relatórios dos governos da Província de Goyaz. In: Memórias goianas. Goiânia: Editora da UCG, 1999, p. 

95, n. 12.
36 Italiano, chegou à Cidade de Goyaz em 1831. Foi-lhe concedida a licença para medicar e ele passou a ser 

responsável pelo Hospital São Pedro de Alcântara até o ano de 1882. Faleceu na Cidade de Goyaz no ano 
de 1892. Após sua morte, a rua conhecida como Antiga Direita passou a ser denominada oficialmente de 
Moretti Foggia, ficando assim na memória da Cidade de Goyaz.       
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Ilm o e  Exm o Snr.
Sendo presente a Regência o ilegível de 29 de Março 
deste anno, ilegível Vice Presidente da Provincia de 
Goyaz ilegível procure uma pessoa habil para 
commigo auxiliar ilegível no Hospital Saõ Pedro de 
Alcantara,  sendo eu o único médico, o que faz ver a  
urgente necessidade de um outro Boticario, que se 
preste a manipulaçaõ de remedios naõ so para os 
doentes do Hospital ,  mas tambem para os de toda a 
Cidade. Rogo também que procure meios para que as 
molestias das mulheres ilegível chancros uterinos,  
ulceraçoes do collo,  partos,  hysteria e melancolia possa 
ser curadas no referido Hospital.  As mulheres por um 
pudor mal entendido deixam-se adoecer – ou mandam 
chamar uma benzedeira,  curandeira,  parteira,  que 
ordinariamente lhes aggrava o mal.  Só quando a 
moléstia aggrava, ellas vaõ no Hospital.  Alem disso, 
essas mulheres,  fazendo um exercicio ilegal da 
Medicina,  reina na actualidade; suas victimas tem sido 
em grande numero, fallecendo mulheres cuja moléstia 
quando  ilegível no Hospital ilegível e senaõ cura-
las podem mitigar os seus crueis sofrimentos.  Muito 
estimarei que gose perfeita saúde sempre.Deos guarde 
o Exmo Snr  Cidade de Goyaz 26 de Maio de 1841 – Dr. 
FOGGIA.37    

O escrito do Dr.  Moretti  Foggia confirma a prática das 

mulheres parteiras na Cidade de Goyaz. Porém, desconfia de suas 

habilidades na realização do parto,  acusando-as de provocar o falecimentos 

de parturientes e de bebês.  

Entretanto,  no mesmo discurso de Foggia,  numa leitura pelo 

avesso, percebe-se também que  muitas mulheres da Cidade de Goyaz 

acreditavam na cultura feminina do saber-fazer no que se refere aos 

cuidados com a saúde, o que contrariava a visão médica.  Esses 

conhecimentos transmitidos oralmente entre gerações contribuíam para a 
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persistência de uma forma tradicional de solidariedade feminina,  o que 

facilitava a autonomia e o controle das mulheres sobre as enfermidades 

próprias do seu sexo consideradas como coisas de mulheres e que deveriam 

ser tratadas por elas.  

Para Mary Del Priore,  as mulheres que praticavam curas e 

partejavam emprestavam suas formas de luta contra a doença a um saber no 

qual se privi legiava uma atenciosa familiaridade com o corpo feminino. Os 

sentimentos que elas despertavam - medo, confiança etc - reforçavam a 

situação de poder da qual gozavam e,  mesmo se seus cuidados 

fracassassem, a inquietude e a angústia de suas pacientes diante do 

desconhecido garantiam-lhes prestígio permanente. 38      

Dentro desse contexto,  a preocupação de Foggia revela que o 

discurso médico reconhecia que as mulheres não acreditavam nos processos 

de cura empregados por médicos nem confiavam em ser assis tidas por estes 

na realização de seus partos.  Preferiam buscar os cuidados de parteiras e 

demais curandeiras,  o que justificava também a atuação de várias mulheres 

praticando a medicina popular na Cidade de Goyaz durante o período 

imperial.

É interessante destacar ainda que Foggia, enumera as 

patologias mais comuns entre as mulheres.  Por exemplo, a melancolia e a 

histeria eram doenças que, no imaginário social da época,  somente faziam 

parte do universo feminino.

                                                                                                                                             
37 Museu das Bandeiras, Cidade de Goiás. Caixa 301, pacote 3, doc. avulso. 
38 DEL PRIORE, Mary. Magia e medicina na Colônia: o corpo feminino. In: História das mulheres no Brasil. 

São Paulo: Unesp, 1997, p.  96-106.
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Mesmo criticando as parteiras da Cidade de Goyaz, Foggia 

permite-nos perceber que essas mulheres sabiam reverter em seu favor uma 

limitação que lhes foi imposta pelos médicos e moralistas,  com vistas aos 

interesses femininos.  Se,  por um lado, as mulheres parteiras representavam 

um distanciamento entre a normatização e as vivências concretas,  por 

outro,  uniram-se a outras mulheres que requisitavam o seu conhecimento na 

arte de partejar,  o que lhes garantiu,  além do respaldo afetivo, um poder e 

uma autoridade que raramente dispunham no restante da vida social.             

Sendo assim, podemos afirmar que as  mulheres parteiras se 

apresentavam, então, não só como necessárias,  mas também, dentro da 

prática médica,  como indivíduos que precisavam ser vigiados e regulados,  

já que contribuíam para que o discurso médico caísse em descredito,  

garantindo o seu espaço de atuação. Nesse sentido, podemos afirmar 

também que as mulheres parteiras,  dentro de seu espaço, construíram 

saberes e poderes,  que foram reconhecidos pelos médicos como espaços de 

poder.

Por outro lado, as parteiras eram mulheres que se desviavam 

das normas sociais estabelecidas.  Pois,  à  medida que, ao atender demandas 

de outras mulheres,  rompiam com seus afazeres cotidianos,  ultrapassavam 

as fronteiras bem demarcadas de dia e noite, casa e rua,  não 

correspondendo ao perfil  desejável de mulher segundo os padrões de 
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conduta burgueses durante o  período imperial brasileiro,  ou seja,  o de dona 

de casa exemplar,  esposa dedicada ao marido e aos f ilhos. 39     

Numa sociedade em que o poder emanava do universo 

masculino, o documento do Doutor Foggia,  ora em análise,  mostra ainda 

que acusar as  parteiras e curandeiras de mulheres perigosas,  em 

conseqüência da sua suposta imperícia para atuar na área da saúde, 

configura uma das estratégias que os  médicos encontraram para serem os 

únicos detentores do discurso competente sobre as enfermidades femininas.

Maria Izilda de Matos,  a partir da categoria gênero,  analisa  a 

relação de poder entre mulheres e homens. Afirma a autora que a categoria 

gênero,  por sua característica relacional,  destaca que a construção dos 

perfis de comportamento feminino e masculino define-se um em função do 

outro,  uma vez que constitui-se social,  cultural e historicamente num 

tempo, espaço e cultura determinados.  Suas produções,  por meio de 

símbolos,  jogos de significação e cruzamentos de conceitos normativos,  

reforçam as relações sociais baseadas nas diferenças hierárquicas que 

distinguem os sexos,  e são portanto,  uma forma de relação de poder. 40

Outro aspecto a ser considerado em nossa análise sobre as  

parteiras é a questão racial e da classe social que apontamos como um dos 

fatores a dificultar a  atuação delas,  na Cidade de Goyaz durante o período 

imperial.  Os documentos que transcreveremos a seguir  nos fornecem 

informações acerca da origem racial e da classe social a que pertenciam,  

                                               
39 MALUF, Sônia. Encontros noturnos: bruxas e bruxarias na Lagoa da Conceição. Rio de Janeiro, Rosa 

dos Tempos, 1993, p. 54.
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aspectos esses que, no período imperial,   representam impasses para que as 

mulheres parteiras sejam aceitas pelo discurso masculino, particularmente 

pelos médicos.  

  

Goyaz 23 de Fevereiro de 1843
O Colletor

João ilegível Juiz de Paz

Diz Justina de Tal,  parteira ,  moradora nesta Cidade na 
Rua da Abadia,  solteira,  com nove filhos,  os quaes 
sustenta; pede-lhe que continue a sua venda em casa e 
que lhe allivie da décima, que  sendo-lhe muito pezada 
a Impoziçaõ pela sua indigencia a que prova pela falta 
de pagamento do mesmo Direito que por mais que 
esforce naõ tem podido saptisfazer por cauza da sua 
pobreza e nada lhe restar de sua sustentaçaõ e de seus 
filhos e sendo todos os annos Collectada vai 
amontoando dividas que naõ podera jamais a 
supplicante pagar visto as circunstancias em que se 
acha: Disso requer a V.Sa se digne mandar que o 
Inspector do Bairro onde mora a supllicante informe 
sobre o seu pedido e V.Sa lhe atteste ao já deste para 
com elle a supplicante procurar o seu all ivio onde lhe 
convier.41 o grifo é nosso       

Percebe-se,  pelo documento acima, que as mulheres parteiras 

da Cidade de Goyaz desenvolviam outras atividades em seus lares para 

garantir o sustento familiar.  A parteira Justina, por ser pobre e ter de 

sustentar sozinha seus nove filhos,  buscava no pequeno comércio a garantia  

da sobrevivência de sua família. 

                                                                                                                                             
40 MATOS, Maria Izilda. Gênero e história: percursos e possibilidades. In: SCHUPUN, Mônica (Org). 

Gênero sem fronteiras. Florianópolis: Editora Mulheres, 1997, p. 80.    
41 Arquivo Histórico do Estado de Goiás, caixa arquivo no 23,  Goiás 1833 a 1869,  Seção dos Municípios. 
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Assim, vê-se a luta dessas mulheres pela sobrevivência. 

Improvisavam e modificavam continuamente suas estratégias para 

sobreviver,  essenciais diante do sistema de poder e da estrutura de 

dominação que as oprimia.    

Situações de conflito também faziam parte do cotidiano das 

mulheres parteiras.  O documento policial da Cidade de Goyaz de 1875, 

abaixo transcrito,  além de mostrar a  violência masculina contra as 

mulheres,  no caso uma parteira, fornece dados sobre a raça e a classe social 

as quais pertenciam.     

Illm o Senro Doutor Antonio Pereira de Abreu Junior,  M. 
D. Chefe de Policia da Provincia de Goyaz.

O Sr de direito da 1a Va .
Jeronymo Curado Fleury

O Dr Jeronymo Jose de Campos Curado Fleury,  Juis de 
Direito da 1a vara da Comarca da Capital de Goyaz. 
V.S. 
Mando a qualquer official de justiça deste juiso,  a 
quem este for apresentado, indo por mim assignado que 
prenda e recolha ao seu respectivo Guartel o soldado 
do 2o Corpo de Cavallaria Quirino Gonsalves de Pádua, 
por se achar o mesmo indiciado neste juiso pelo crime 
de morte perpretado na pessoa da parteira Maria de 
Tal,  africana, trinta e dous annos de idade, ex-escrava 
de D. Conceição de Jesus .  Cidade de Goyaz 22 de 
junho de 1875.42 o grifo é nosso   

O que representava ser mulher,  negra e pobre no Brasi l 

Império?  Para muitos historiadores,  essas mulheres eram, para a sociedade 

da época,  emblemas vivos e atuantes da desordem, do perigo e  da 
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impureza.  No caso das mulheres parteiras,  esses perfis explicam, em parte, 

a razão do preconceito que os médicos tinham contra elas.   

Apesar da tentativa do discurso médico em desmoralizar as 

mulheres parteiras,  a presença delas foi muito requisitada na cidade ao 

longo do período imperial.  As parteiras realizavam  tanto os partos de 

mulheres  pobres,  quanto os das pertencentes à elite,  já que,  considerando o 

setor da saúde a partir do contexto social da Cidade de Goyaz no período, 

era improvável  suprir os vários pedidos para que os médicos realizassem os 

partos.  Além do mais,  o parto era considerado integralmente um momento 

feminino, pois neste os homens não participavam, exceto os padres e  

médicos,  quando requisitados.

As documentações já transcritas fornecem elementos para 

percebermos que, na Província de Goyaz, não havia critérios de idade para 

ser parteira - tanto as mulheres jovens como as mais velhas poderiam 

praticar o ofício.  Viúvas,  solteiras,  amasiadas,  amantes,  sustentando 

sozinhas o lar e exercendo outras atividades como as de comerciantes são 

outras informações que os documentos oficiais,  por nós pesquisados, 

fornecem acerca das características das mulheres parteiras da Cidade de 

Goyaz. Verificamos também que essa atividade não era economicamente 

rentável.  Mas então o que levava essas mulheres a serem parteiras?

Segundo a pesquisadora Maria Lucia Mott,  as parteiras 

dedicavam-se a esse ofício por humanidade, para atender às mulheres na 

difícil  hora do parto.  O que estava em jogo era o auxílio que as parteiras 

                                                                                                                                             
42 Museus das Bandeiras, Cidade de Goiás, caixa arquivo no 0255, 1875-1876.
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prestavam, não sua remuneração. 43 No caso das parteiras goianas, 

concordamos em parte com essa afirmativa,  pois,  conforme os documentos 

analisados,  por serem mulheres na maioria pobres e negras dependiam da 

renda dessa atividade para auxiliar no sustento da família.  Sendo assim, 

podemos afirmar que as mulheres parteiras goianas,  além de garantir s tatus 

social e manter os laços de solidariedade feminina,  também viam na arte de 

partejar uma possibil idade de ganhar dinheiro para a sobrevivência,  mesmo 

que fossem quantias irrisórias.      

Embora pertencessem à classe baixa, as parteiras tinham no seu 

ofício uma forma de garantir o status social na Cidade de Goyaz no século 

XIX. Pois além de serem companheiras da gravidez e de preservarem o 

corpo feminino, afastando-os dos olhos e mãos masculinos,  elas eram 

requisitadas como madrinhas e,  muitas vezes, conduziam os recém-nascidos 

para o registro,  alargando ainda mais o relacionamento de compadrio.  Esse 

prestígio social pode ser visualizado na certidão de nascimento de 1877, na 

Cidade de Goyaz.

Aos dezoito dias do mez de Agosto de mil oiteocentos 
e setenta e sete,  n’este Districto de Paz da Parochia de 
Nossa Senhora do Rosario,  Municipio da Capital, 
Provincia de Goyaz compareceo no meu cartorio a 
parteira Thereza Maria de Jesus ,  e em prezença das 
testemunhas abaixo nomeadas e designadas aprezentou-
me uma creança de sexo mascolino sic e declarou: 
Que a mesma creança nasceo no dia vinte e dous do 
mez de julho do corrente anno, as douze horas do dia 
na Parochia de Nossa Senhora do Rosário d’esta 

                                               
43 MOTT, Maria Lucia. Parteiras no século XIX: Mme. Durocher e sua época. In: BRUSCHINI, Cristina, 

COSTA, Albertina. Entre a virtude e o pecado. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1992, p. 40.
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capital,  de pai incerto,  e filha da mulher livre Victorina 
Rosa dos Santos natural de Guimarães da Província do 
Maranhaõ, esta f ilha da escrava Marcelina do Rosário,  
natural do mesmo lugar e de pai incerto,  ignorado os 
nomes dos seos avós,  cuja liberta,  rezide actualmente 
n’esta cidade e Parochia empregada no serviço 
doméstico do Concelheiro Adriano Manoel Soares,  cuja 
creança se ha de baptizar com o nome de Hildebrando. 
E para constar lavre este termo em que commigo 
assignam a declarante e as testemunhas.  Eu Josino 
Sardinha da Costa escrivaõ interino o escrevi: Josino 
Sardinha da Costa Arogo de Tereza Maria de Jesus José 
Gomes dos Santos. 44 o grifo é nosso

O documento permite perceber a trajetória do cotidiano 

feminino quando a paternidade era negada: ficava atribuída à mulher  a 

responsabilidade pelo sustento da criança,  contando ainda com o auxílio de 

outras mulheres, dentre elas a parteira.  Note-se que a mãe pertencia a uma 

família de escravos,  entre os  quais a partir  do discurso dominante,  era 

comum as mulheres terem filhos rejeitados pelos pais.  Estes,  muitas vezes,  

eram os donos das escravas,  o que os levava a afirmar que a paternidade era 

desconhecida.        

Considerando o saber-fazer e os privilégios sociais dessas 

mulheres,  torna-se importante ressaltar  que as parteiras goianas não 

diferiam das outras parteiras que atuavam nas demais províncias 

brasileiras,  nem tampouco quanto à imagem negativa delas presente no 

discurso médico. Podemos perceber essas semelhanças por meio dos 

aspectos físicos,  classes social a que pertenciam, vestimentas e hábitos 

dessas mulheres que foram também registrados por alguns pesquisadores.

                                               
44 Arquivo Civil da Fundação Cultural Frei Simão Dorvi, Cidade de Goiás. Livro de Registro Civil de 1877. 
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Ampliando o horizonte para as parteiras ou comadres de Santa 

Catarina,  durante o século XIX, elas eram geralmente pobres,  escravas ou 

libertas que gozavam de certo prestígio em virtude da uti lidade de seus 

conhecimentos.  Benzedeiras,  supersticiosas,  analfabetas,  casadas ou viúvas,  

geralmente permaneciam nessa atividade por longos anos,  mesmo que em 

desacordo com os homens da família.  Exibindo vestimentas sempre muito 

largas,  saíam sozinhas a qualquer hora para acudir uma parturiente,  eram 

parteiras também por solidariedade e não apenas pela remuneração. 45

Observe-se que, no tocante à remuneração das parteiras,  é 

importante que se diga que uma ou outra cobrava por seus serviços em 

dinheiro.  Até mesmo por serem mulheres pobres dependiam de cada 

atividade que desenvolviam, porém não podemos negar a existência da 

ajuda mútua articulada às relações de vizinhança, aspecto esse importante 

que movia a convivência entre parteiras e parturientes.           

Já na Bahia do século XIX, as mulheres parteiras aprendiam a 

partejar ainda jovens,  somente paravam de atuar quando fisicamente 

sentiam-se enfraquecidas em decorrência da idade para “aparar” o bebê. 

Desprezavam médicos e remédios alopáticos,  conheciam simpatias e ervas 

abortivas.  A maioria era formada por mulheres iletradas,  pobres e muito 

requisitadas pela sua experiência e conhecimento na arte de partejar.  Eram 

chamadas de indignas comadres pelos médicos baianos. 46

                                               
45TORNQUIST,  Carmem Susana. A mão e a luva: o processo de medicalização do parto e o corpo feminino 

em Florianópolis. In: MORGA, Antonio (Org). História das mulheres de Santa Catarina. Santa Catarina:  
Editora Argos, 2001,  p. 49-51.

46 BARRETOS,  Renilda. Corpo de mulher: a trajetória do desconhecido na Bahia do século XIX. In: Revista 
História Questões e Debates.  Paraná:  Editora da UFPR, no 34, 2001, p. 128-151.
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As mulheres parteiras viveram uma polaridade. Ao mesmo 

tempo que os padrões burgueses exigiam e questionavam essas mulheres,  

eles dependiam delas,  já que,  como na Cidade de Goyaz, a falta de médicos 

era uma realidade, o que as tornava necessárias.  Mesmo assim, sua atuação, 

durante todo o período imperial,  ao que percebemos, vai estar  em conflito 

com o discurso médico.

  Dentro desse quadro, as mulheres parteiras,  além de garantir  

sua atuação, encontraram estratégias para questionar,  mesmo que em 

silêncio,  o discurso médico. Assim sendo, podemos afirmar que sua 

presença também contestava a natureza e  os efeitos de um corpo uniforme e 

inviolável de padrões morais burgueses a  representar as mulheres durante o 

século XIX.   

Para a historiadora Del Priore,  a imagem de mulher submissa, 

inferior,  subjugada e recatada nos moldes do Brasil Colônia e Império era  

apenas mera aparência,  pois,  tanto na sua vida familiar,  quanto no mundo 

do trabalho, as mulheres souberam estabelecer formas de sociabilidade e de 

solidariedade que funcionavam, em diversas situações,  como uma rede de 

conexões capazes de reforçar seu poder individual ou de grupo, pessoal ou 

comunitário.47  

As possibil idades e os impasses que fizeram parte da vida das

mulheres parteiras já representam por si aspectos legitimadores de sua 

atuação e da criação de suas identidades.  Para o discurso médico, a 

ignorância as caracterizava; já para a concepção feminina da época, seus 

                                               
47  DEL PRIORE, Mary. Mulheres no Brasil Colonial.. São Paulo: Editora Contexto, 2000, p. 9.
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conhecimentos práticos da arte de  partejar representavam a possibilidade 

de vida.

1.3 Corpos femininos: punições e controles nos diferentes discursos     

A análise da documentação sobre as mulheres parteiras na 

Cidade de Goyaz durante o século XIX revela um conjunto de imagens 

representativas da sociedade goiana,  que demarcou formas de compreensão 

em torno da mulher,  do seu corpo e dos mecanismos de manipulação em 

relação a ele.

Essas imagens são reveladas pelo implícito,  extraídas das 

linhas e entrelinhas das fontes documentais.  O implícito pode não ser 

visível num primeiro olhar,  mas é,  todavia,  perceptível e significativo a 

ponto de dar voz àquelas pessoas que se ocuparam durante muitos séculos 

da cultura do corpo.48 Daí a presença inquestionável das mulheres parteiras 

nos seus conhecimentos práticos a respeito dos males e da preservação do 

corpo feminino.

É claro que, ao falarmos do corpo feminino como espaço de 

conhecimento médico e prático,  referimo-nos ao corpo biológico. Mas, ao 

analisarmos o corpo feminino como espaço de controle e punição, 

privilegiamos a categoria gênero,  pois estamos buscando analisar as 

                                               
48 BARRETO, Op. cit, p. 129.
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inúmeras formas como as diferenças são percebidas,  reelaboradas e,  de 

fato,  (re)produzidas pelos sistemas de representação social.  Nesse sentido, 

Maria Izilda Santos enfatiza a importância de observar as diferenças 

sexuais como construções culturais e históricas,  que incluem relações de 

poder não localizadas exclusivamente num ponto fixo, masculino, mas 

presentes na trama histórica. 49  

Durante a Idade Média,  os olhares masculinos já associavam o 

corpo feminino a um espaço de interferências divinas.  O corpo feminino era 

palco de lutas entre Deus e  o diabo, 50 conseqüentemente guardava grandes 

mistérios.  Nesse imaginário, tanto os eclesiásticos quanto os médicos 

mostravam-se interessados no entendimento da fisiologia feminina.  Estes 

não diferiam tanto daqueles pois,  as explicações do funcionamento do 

corpo feminino no imaginário medieval estiveram relacionadas às crenças 

espirituais e particularmente ao pecado.51

Como o corpo feminino estava associado ao pecado, ele 

também deveria ser espaço de punição e controle.  Daí uma das razões de o 

corpo cada vez mais ser visto pelos olhares masculinos como a principal  

marca da identidade atribuída  às mulheres,  tornando-se o ponto de 

referência para se pensar o feminino. 52   

Para os olhares masculinos,  o corpo da mulher,  por guardar 

tantos segredos,  principalmente relacionado ao parto,  deveria ser submetido 

à regra do saber médico. Entretanto,  por trás da idéia de um corpo que é 

                                               
49 MATOS, Maria Izilda. Op. cit,  p. 84.
50 DEL PRIORE. Op. cit p. 78.
51 Idem, p. 80-84.
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também terra desconhecida,  existe igualmente o reconhecimento do corpo e 

das mulheres que cuidam dele,  como as mulheres parteiras,  como uma 

potência que desafia as argúcias do saber médico. Daí a necessidade de 

reduzi-lo e adestrá-lo. 53  

A necessidade de controlar o corpo e a atitude  feminina era de 

tal modo sentida que, no caso das vestimentas e indisciplinas caracterizadas 

como imorais,  observavam-se interferências não só dos agentes oficiais 

como também da própria sociedade. O documento policial  de 1866 da 

Cidade de Goyaz confirma a preocupação em disciplinar os  espaços 

públicos a partir do controle feminino e a construção do imaginário social 

sobre a gestação como sinônimo de doença de mulher,  condição em que 

pequenas atitudes poderiam agravar ainda mais o “estado doentio” da 

gestante.        

Illmo Exmo Senro Dro Jose G. de Sá
Subdelegado de Policia desta Comarca de Goyaz
Ignorando-se as condiçoens que algumas mulheres em 
estado de prenhez que frequentaõ os lavadouros 
publicos, d’onde lavam roupas e seus corpos quaze nus 
offendendo a moral e traquil idade sic publica e 
agravando o estado em que se achaõ ilegível e 
requisitando as famylias as providencias que puderem 
tomar  ilegível ; Eu com quanto tenha boa vontade de 
 ilegível essas mulheres,  não posso por me achar 
desprevenido de  ilegível .  Pesso sic que V. Exa

mande suas providencias afim de naõ reproduzir este  
costume por parte d’outras mulheres.  Deos ilegível
guarde.  Cidade de Goyaz 12 de dezembro de 1866.    

                                                                                                                                             
52 SANTOS, Dulce O. Amarante dos. Mulheres o cruzamento de dois imaginários. In: MATOS, Maria Izilda, 

SOLLER, Maria Angélica (orgs). O imaginário em debate. São Paulo,  Olho d’Água,  1998, p. 22. 
53 DEL PRIORE,  Mary. História das mulheres: as vozes do silêncio. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org). 

Historiografia  brasileira em perspectiva. São Paulo, Contexto, 1998, p. 230.
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Inspector  ilegível Quarteiraõ.  Cypriano Praxedes 54  o
grifo é nosso

Vê-se ainda que, no imaginário social da Cidade de Goyaz 

durante o  período imperial,  as mulheres deveriam ser disciplinadas.  Para 

isso,  era  necessário vigiá-las,  e puni-las principalmente as pertencentes à 

classe baixa,  que tinham maior mobilidade no espaço público e,  por isso,  o 

incomodavam as autoridades governamentais e médicas, bem como uma 

parcela da sociedade, em decorrência de seu comportamento.  No caso das 

mulheres  grávidas,  a urgência do controle era maior,  pois,  além de serem

futuras mães,  eram exemplo para outras mulheres.

Na pesquisa no Código de Postura da Cidade de Goyaz de 

1845, encontramos algumas tentativas de  controle de hábitos  femininos,  

tais como, a proibição de tomar banho de rio nuas,  como era costume.

LEI

1845 - NO 3 .

Dom José de Assiz Mascarenhas Presidente da 
Província de Goyaz: Faço saber a todos os seus 
habitantes que a assemblea legislativa provincial 
resolveu sobre proposta da câmara municipal desta 
cidade que no dito município se observe as seguintes 
posturas.
Art.  2o.  Fica prohibida as mulheres lavar-se nos rios 
desta cidade, das seis horas da manhã as seis e meia 
da tarde,  salvo se tomar as devidas cautelas,  para que 
não offenda a moral publica .

                                               
54 Arquivo Civi l  da  Fundação Cul tural  Fre i  Simão Dorvi,  Cidade de Goiás.  

Corre spondência pol ic ia l  da Cidade de  Goyaz,  1860.  
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Mando por tanto  as authoridades,  a quem o 
conhecimento,  e execução desta Lei pertencer,  que a 
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella 
se contem. O secretario do Governo da Província a faça 
imprimir,  publicar e correr.  Palácio do governo da 
província de Goyaz aos treze de novembro de mil 
oitocentos e quarenta e cinco, Vigésimo quarto da 
Independência, e do Império.
D. José de Assiz Mascarenhas55  o grifo é nosso

O que se pode inferir,  ainda,  desse documento oficial é que 

constitui-se num discurso masculino,  demonstrando, desse modo, a 

elaboração de uma estratégia de controle maior de um gênero sobre o outro 

e reforçando as hierarquias.  Como também parece visível que esta foi a 

forma encontrada para fazer valer os requisitos de comportamento 

feminino, que as autoridades entendiam ser necessário implantar.

Mesmo diante de tais imposições oficiais,  as mulheres sempre 

arrumaram brechas para transgredir as leis.  No que diz respeito,  por 

exemplo, à prática de tomar banho nuas nos rios da Cidade de Goyaz, 

principalmente no Rio Vermelho, a criação de estratégias de controle para 

coibir esse comportamento feminino se estenderá por todo o período 

imperial,  o que demonstra a violação constante às normas que proibiam 

esse costume. É o que podemos perceber nos apontamentos de viagem de 4 

de abril de 1881 ,  escrito pelo então presidente da província de Goyaz, 

Joaquim de Almeida Leite Moraes. 56

                                               
55 Arquivo de Frei Simão, Cidade de Goiás, Caixa Arquivo N0 006,  Goiás 1833 a 1869.
56 Joaquim de Almeida Leite Moraes  foi nomeado presidente de Goyaz em 1881.



51

Abri uma rua comunicando o novo matadouro com 
mercado, margeando o rio Vermelho, na sua parte mais 
encachoeirada.  Esta rua arborizada e com um jardim ao 
lado será um belíssimo e magnífico passeio público.  
Isso é necessário fazer já que a família goiana não tem 
um só passeio,  quando nem ao menos podem percorrer 
a margem do rio,  porque aí encontram-se homens e 
mulheres banhando-se,  completamente nus. . . .eu os vi!  
Tomei a respeito algumas providências,  e já nos 
últimos tempos da minha administração não se os via. 57

Afirma Maria Odila Leite Dias que, no século XIX, para as 

mulheres pobres a rua,  representava um espaço de liberdade de circulação. 

Essas mulheres,  cotidianamente improvisavam papéis informais e forjavam 

laços de sociabilidade, pois dependiam de um circuito ativo de 

informações,  de troca de experiências e contratos verbais para garantir  a 

própria sobrevivência.58

Em contrapartida,  para médicos e juristas,  a rua representava o 

espaço de desvio.  Sendo assim, para o imaginário social masculino, tornou-

se indispensável exercer a vigilância constante do corpo e comportamento 

feminino, em prol  da moralidade como indicação de progresso e 

civilidade.59    

Nesse sentido, os discursos médico e governamental na Cidade 

de Goyaz  viram a  necessidade de os aspectos inerentes ao corpo feminino, 

tais como a gravidez e o parto serem cada vez mais conhecidos pelos 

médicos.  Assim, preservar a saúde feminina seria uma forma de controlar o 

                                               
57 MORAES, J. A Leite. Apontamentos de viagem.São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 109–110.
58 DIAS, Maria Odila Leite. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1995, 

30-33.
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comportamento das mulheres,  para isso,  a aceitação do discurso médico por 

parte das autoridades tornou-se indispensável.  

Em tal complexo de relações, a intervenção do Estado é 

decisiva,  podendo verificar-se segundo três eixos principais:  pela simples 

repressão, por meio da ação da polícia e da justiça; pelo fortalecimento da 

consciência moral individual dos cidadãos,  o que facilitava o exercício do 

autocontrole; pela colaboração de médicos e educadores,  reunidos para 

justificar,  sob o ponto de vista teórico,  a homogeneização das condutas, 60

em particular do comportamento feminino.    

Desse modo, definia-se uma política de educação 

centralizadora das ações de controle,  de normalização e de racionalização 

do corpo feminino na Cidade de Goyaz no período. Para isso,  as posturas 

policiais foram os instrumentos utilizados pelas Câmaras Municipais para 

controlar e sobretudo tirar de cena as mulheres que tinham conhecimentos 

práticos  sobre o corpo feminino, como as mulheres parteiras.   

A postura da Câmara Municipal da Capital sancionada pelo ato 

de no 2893, de junho de 1881, que vigorou até no final do Império,  na 

Cidade de Goyaz, ilustra o controle das ações dos práticos,  entre eles os 

curandeiros e as parteiras,  e de racionalização do corpo das mulheres 

goianas.

Título 5o Saude publica e hygiene

                                                                                                                                             
59 SOIHET,  Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: DEL PRIORE, Mary (Org). História 

das mulheres no Brasil.. São Paulo:  Unesp,  1997, p. 365. 
60 CRESPO, Jorge. A história do corpo. Lisboa, Difel, 1990, p. 8.
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Art.  37.  Nenhum medico, cirurgiaõ ou boticario podera 
exercer sua profissaõ no municipio,  sem que tenha 
aprezentado sua carta ou titulo a camara para ser 
registrado. Os infractores seraõ multados em 30$000.
§ 2o Os que exercecerem profissaõ de medicina,  sem 
diploma seraõ multados em 30$000 alem das penas em 
que por direito tiverem incorrido depois de avisados.
§ 3o Saõ absolutamente prohibidos as curas chamadas de 
feitiços,  tanto os curandeiros ou feiticeiros,  como os 
que uzarem desse art ificio seraõ multados em 30$000 e 
oito dias de prisaõ.
§4o Os remédios e mais objectos de que rezarem os 
feiticeiros, sendo aprehendidos serão inutilisados e 
queimados.61

O discurso jurídico durante o século XIX na Cidade de Goyaz, 

além de disciplinar o corpo feminino, normatizou as práticas médicas, no 

sentido de regulamentá-las e garantir a sua eficácia, mas também propagou 

a necessidade de eliminar as práticas e  os saberes considerados falsos.  

Assim, autoridades e médicos tornaram-se cúmplices de uma nova ordem 

controladora do corpo feminino.

Podemos inferir ainda das posturas policiais que o discurso 

médico-higienista,  na segunda metade do século XIX, foi para autoridades 

e médicos vilaboenses importante instrumento de mudança de pensamento 

sobre a maternidade, o parto e a saúde pública.  A preocupação oficial foi 

além da higienizaçao dos espaços públicos: era preciso atingir novas 

posturas familiares,  disciplinar as mulheres goianas,  proibir a atuação de  

curandeiros,  benzedeiras e parteiras.  Estratégias essas que tinham como 

                                               
61 Arquivo  Civi l  na Fundação Cultural  Fre i  Simão Dor vi,  Cidade de Goiás.  Código de 

posturas  da Cidade de Goyaz ,  n o 2893,  de junho de  1881,  Caixa Arquivo n o 54,  
documentos avulsos.
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objetivo também atrair a confiança das mulheres na cura de suas patologias,  

como na realização de seus partos.      

Entretanto,  a eficácia do investimento proposto pelos  

discursos médico e  governamental na eliminação das práticas costumeiras 

de curar e controlar o corpo das mulheres goianas encontrou várias 

resistências,  que iam desde a simplicidade do conhecimento médico, 

passando pelo imaginário feminino da época até a própria falta de médicos, 

como bem já apontamos anteriormente.  Esses fatores permitiam que as 

mulheres parteiras continuassem exercendo seu ofício.  Utilizando 

mecanismos bem adaptados à mentalidade popular do período imperial na 

Cidade de Goyaz, elas não tinham dificuldades em penetrar nos complexos

meandros dos partos e das doenças femininas.  

1.4 Atitudes de resistências femininas.

Segundo Scott,  a identidade se constrói numa relação social e 

que por conseguinte pode ocorrer a aceitação ou a ação contrária da 

dominação62.  Considerando essa afirmativa,  vamos analisar as atitudes de 

resistência desenvolvidas pelas mulheres parteiras por meio de lutas 

                                               
62 SCOTT,  Joan W. Experiência. In: SILVA, Alcione; LAGO, Mara; RAMOS, Tânia (Orgs) Falas de 

gênero. Florianópolis:  Editora Mulheres, 1999,  p. 40-42. 
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silenciosas que ao longo de sua história negam e desenvolvem ações 

contrárias as pressões  impostas pelas normas médicas e institucionais.

Não queremos com isso apresentar as mulheres parteiras da 

Cidade de Goyaz como heroínas,  sem contradições,  ou até mesmo canonizá-

las,  mas sim buscar a sua part icipação no processo histórico e de 

construção do saber médico acerca do corpo feminino, part icularmente na 

arte de partejar.

As mulheres parteiras desenvolveram várias formas de se opor 

aos mandos governamentais e médicos,  que refletiam não só na vigilância 

do comportamento feminino, da mobilidade física das mulheres,  mas 

também na construção do saber sobre a gravidez,  a maternidade, o parto,  

além da cura de várias enfermidades femininas.      

Maria Lucia Mott apresenta,  a partir da história da parteira 

Josefina Durocher,  a resistência aos papéis impostos às  mulheres durante o 

Império brasileiro.  Em 1816, com oito anos de idade e juntamente com sua 

mãe, Durocher veio fixar moradia no Rio de Janeiro.  Ainda jovem, ficou 

órfã,  teve dois filhos,  cedo ficou viúva. Costumava andar sozinha pela 

cidade, tinha hábitos  considerados masculinos para a  época, trabalhou como 

caixeiro e diplomou-se em parteira no ano de 1832 pela recém-criada 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,  realizando ao longo de sua 

carreira mais de 5.665 partos.  Envolveu-se ainda em questões políticas,  

principalmente nos assuntos relacionados à emancipação dos escravos. 63   

                                               
63 MOTT, Maria Lúcia. Parteiras no século XIX: Mme Durocher e sua época. In: BRUSCHINI, Cristina; 

COSTA, Albertina. Entre a virtude e o pecado. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1992, p. 39-40.
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Tudo indica que a parteira Durocher confrontava-se com o 

discurso moralista presente na mentalidade social da época. Pois suas 

atitudes,  como relatadas por Mott,  eram concebidas como transgressoras,  

uma vez que estavam muito além da docilidade, fragilidade e submissão  

impostas às mulheres pelo discurso masculino.  

Essas atitudes de resistência às normas estabelecidas para o 

comportamento feminino durante o século XIX, a partir das mulheres 

parteiras,  correspondem às suas lutas si lenciosas que, de uma forma ou de 

outra,  contribuíram para que agissem com desenvoltura no Brasil durante o 

período imperial,  praticando e desenvolvendo comportamentos que, aos 

olhos masculinos da época, eram considerados imorais.    

Nesse sentido, a análise dos papéis sociais das mulheres 

parteiras auxilia a desmistif icar visões consagradas como a condição 

passiva feminina.  Para isso,  reafirma-se a  importância de confrontá-las com 

as categorias de idealidades universais referentes às mulheres.  Daí a 

importância da desconstrução desses valores e da busca de novos caminhos 

históricos,  que possibilitem aos estudiosos a redescoberta de papéis 

informais,  de situações inéditas e atípicas,  que justamente permitem a 

reconstituição de processos sociais fora do seu enquadramento estritamente 

normativo.64       

Muitos  dos discursos que desqualificaram as mulheres parteiras 

durante o Império brasileiro resultam da resistência dessas mulheres,  que 

                                               
64 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Teoria e método dos estudos feministas: perspectiva histórica e 

hermenêutica do cotidiano. In: BRUSCHINI, Cristina; COSTA, Albertina de Oliveira. Uma questão de 
gênero. Rio de Janeiro: Editora  Rosa dos Tempos, 1992, p. 40   
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pode ser visualizada antes do período ora analisado. Dessa maneira,   pode-

se afirmar que as parteiras continuamente buscaram estratégias que 

viabilizassem a sua atuação. Criadoras na arte de partejar e curar os males 

femininos,  essas mulheres escapam ao controle médico e governamental,  

transformando-se em constantes ameaças. 

Além de vendedoras,  benzedeiras,  curandeiras e feiticeiras, 

algumas mulheres parteiras desempenhavam ainda outras atividades vistas 

como criminosas e que,  da mesma forma, preocupavam médicos e  

autoridades provinciais,  como auxiliar  mães a cometerem infanticídio.  O 

relatório policial abaixo, da  Cidade de Goyaz, de 1866, denuncia essa 

prática entre as mulheres parteiras.    

Ilmo Senr.  Dr.  Evaristo de Araújo Cintra
Chefe de Polícia da Cidade de Goyaz
Cumpre-me o dever de levar ao conhecimento de V. 
Sa. ,  que hontem pelas  ilegível da noite ,  douas  sic   
mulheres sendo huma a mai e outra a parteira ex-
escrava da fazenda izidora mataram um recenascido 
por concettimento sic da mai   ilegível que estava 
pejada já de nove mês .  Dise  sic a mulher que matou 
sua cria por siume  sic do marido. Hoje na revista foi  
persebido(sic) que a outra mulher fugiu mas já dei as 
providencias necessárias a sua capitura  sic .  Cadea da 
Cidade de Goyaz, douze de junho de 1866. 
O Carcereiro
João de Oliveira 65    o grifo é nosso

É claro que esse exemplo não significa necessariamente que 

fosse admitida a prática do infanticídio por todas as parteiras da Cidade de 

Goyaz. A esse respeito,  o ideal,  na mentalidade da época, resumia-se na sua 
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reprovação  não só por parte das autoridades médicas,  das leis civis e 

eclesiástica, como também  entre as próprias mulheres.  Mas percebe-se que 

o infanticídio era uma forma de desmist ificar a imagem da mulher recatada 

e também tornar visível os laços de solidariedade feminina que no caso de 

algumas mulheres parteiras,  eram vislumbrados no ato de estas colaborarem 

com mulheres desejosas de colocar f im aos frutos de uniões ilícitas ou 

aquelas que não dispunham de condições materiais para sustentar sua prole,  

ou,  ainda, uma forma de vingança pessoal,  como apresentado no documento 

acima citado. 

O Código Criminal Brasileiro de 1830 ,  sob a rubrica 

Infanticídio,  dedicou um pequeno item a essa prática, submetendo as 

mulheres e aqueles que as auxiliavam a penas de prisão, mais pagamento de 

multas ou trabalhos.

TITULO II
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INDIVIDUAL

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA PESSOA E VIDA

SECÇÃO II
INFANTICÍDIO

Art.  205. Matar algum recemnascido:
Penas – de prisão por três a doze annos, e de multa  
correspondente a metade do tempo.
Art.  206 – Se a própria mãe matar o f ilho para occultar 
a sua deshonra:
Pena – de prisão com trabalho por um a três annos.66  

                                                                                                                                             
65 Arquivo do Museu das Bandeiras,Cidade de Goiás, Caixa Arquivo no 134, pacote 4, Relatórios policiais da 

Cidade de Goyaz, 1851-1870.
66 ARAUJO, João Vieira (Org). Código Criminal Brasileiro de 1830. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1910, p. 65.



59

  

Outro exemplo de resistência e transgressão à ordem 

estabelecida está no abandono de recém-nascidos.  Essas ações,  muitas 

vezes,  eram praticadas pelas próprias parteiras,  em auxilio às mães que 

faziam opção por  abandonar seus bebês.  

Observando o relatório policial de 1889 da Cidade de Goyaz 

verif ica-se que era comum as mulheres parteiras auxiliarem mães desejosas 

de abandonar seus f ilhos ainda recém-nascidos nas ruas.

Cadea   ilegível   Goyaz 1o de Novembro de 1889.
Illmo Exmo Senr Dro,  João Gualberto Nogueira
Muito digno Chefe de Policia do Estado de Goyaz
Tenho a honra de communicar a Exma que ontem 
revistei as prizaões e naõ encontrei novidades.  Do 
quadro junto consta   os nomeros dos prezos existente 
nesta Cadeã. Rendeu-ce a guarda commandada pello o 
cabo do corpo policial Benedicto de Miranda Vellasca 
o qual foi substituido pello   ilegível   Joaõ Vieira,  do 
mesmo corpo. Hontem as 17 horas do dia foi reculhida 
a esta Cadeã por ordem  do cidadão da Delegacia de 
Policia a parteira de nome Maria Firmina dos Santos 
por ter abandonado prócimo sic ao matadouro um 
menino recemnascido,  ilegível ,  e as 5 ½ foi posta em 
liberdade a mesma por ordem da mesma autoridade.

Saude e fraternidade
O carcereiro

Speridiao de Ascençao Ferreira 67  o grifo é nosso

O documento acima transcrito leva-nos a pensar que o 

abandono de bebês era um problema de difícil  resolução no período, 

principalmente no que diz respeito à punição das mães e das mulheres que 
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as auxiliavam, no caso acima, uma parteira nomeada Maria Firmina dos 

Santos.   

Essas práticas desenvolvidas pelas parteiras não ameaçavam  

seus privilégios na comunidade, como também não impediam que seus 

trabalhos fossem requisitados pelas autoridades médicas e governamentais.  

Segundo Renato Venâncio,  com a criação das Casas da Roda dos expostos 

para atender crianças abandonadas durante o Império brasileiro,  as 

mulheres parteiras eram chamadas para trabalhar nesses locais.  A elas 

cabiam as funções de cuidar das crianças e de realizar os partos das mães 

que desejavam abandonar suas crianças. 68  

O autor expõe ainda que, já no alvará de 1783, sancionado pela 

Rainha D. Maria I,  nas municipalidades submetidas ao império português as 

mulheres  parteiras já eram requisitadas para trabalhar nas Casas da Roda. 

Segundo Venâncio,  a lei determinava que

Acontecendo haver alguma mulher,  que para evitar a 
sua desonra queira ir ter  o seu parto à Casa da Roda, 
(que para este f im, podendo ser, deverá ter um quarto 
separado com cama decente).  A Ama Rodeira a  
receberá debaixo de todo segredo, e lhe procurará uma 
mulher bem morigerada ou parteira, que assista ao 
parto  . . . sem que contudo se indague a qualidade da 
pessoa,  nem faça algum ato judicial donde se possa 
seguir a difamação. 69

                

                                                                                                                                             
67 Arquivo do Museu das Bandeiras, Cidade de Goiás, Caixa Arquivo no 56, pacote 18, relatórios policiais da 

Cidade de Goyaz, doc. avulsos.
68 VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias abandonadas: assistência à criança de camadas populares no Rio de 

Janeiro e em Salvador – século XVIII e XIX. São Paulo: Papirus,  1999, p. 34. 
69 Circular da Intendência Geral de Polícia, de 24 de maio de 1783. Apud. Ibidem.  
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Mesmo atendendo a pedidos médicos e governamentais,  as 

mulheres parteiras não deixaram de desenvolver estratégias que firmassem 

a rede de solidariedade entre elas e as parturientes,  contribuindo com 

atitudes de resistência aos mandos masculinos.  

As mulheres parteiras representam o lado rebelde das mulheres 

na história.  Ao mesmo tempo que escapam dos papéis supostamente 

femininos,  revelam a fragilidade da imposição do discurso masculino.  

Consideradas como mulheres perigosas,  na ótica oficial,  porque são 

populares e despossuídas,  resistem ao empobrecimento a partir de um modo 

de vida pautado pela transgressão da ordem social. 70   

Note-se também a preocupação das mulheres parteiras,  que 

atuaram na Cidade de Goyaz durante a segunda metade do século XIX, em  

registrar,  por meio da tradição familiar,  seus ensinamentos,  suas técnicas e 

sua história de vida.  Nesse sentido, percebe-se que a construção da 

memória sobre as parteiras na família vilaboense ainda se faz presente.  Aos 

poucos elas ressurgem na memória de mulheres e homens da Cidade de 

Goyaz, adquirindo cores,  nomes, endereços e lugares singulares na 

trajetória de suas vivências.

Ao analisarmos a construção da memória e das vivências das 

mulheres parteiras,  buscamos os elementos que, de forma explícita ou 

implícita,  podem estar presentes nos discursos.  É dentro desse contexto que 

passamos a refletir a história das parteiras a partir da memória coletiva das 

                                               
70 FIGUEIREDO, Luciano; MAGALDI, Ana Maria B. de Mello. Quitandas e quitutes. In: Cadernos de 

Pesquisa. São Paulo,  n. 54, 1985,  p.51. 
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famílias vilaboenses.  Apresentaremos também a história de vida de algumas 

parteiras que ficaram registradas na memória dessas famílias.

1.5 Vivências e memórias de parteiras            

A memória,  no sentido básico do termo, é um do reviver,  é a 

presença do passado. Dessa forma, acarreta uma representação seletiva do 

passado de um indivíduo inserido num contexto familiar e,  portanto, 

social.71 Assim sendo,  pode-se considerar que as representações do passado 

observadas em determinada época e em determinado lugar constituem a 

manifestação de uma memória coletiva. 72

Nesse sentido, as fontes orais tem tido especial importância. 

Elas possibilitam a recuperação do passado a partir dos relatos orais que 

englobam não somente as experiências mas fornecem aos historiadores 

condições de analisar como um modo de entender o passado é construído, 

processado e integrado à memória coletiva.73    

Considerando que as mulheres parteiras passaram verbalmente 

seus conhecimentos da arte de partejar de uma geração a outra,  e que a 

memória feminina é em grande parte oral,  sobretudo pelo fato de se tratar  

de mulheres de grupos populares sem acesso ao registro escrito,  no nosso 

                                               
71 ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. In: AMADO, Janaína; FERREIRA,  Marieta (Orgs). 

Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2001, p.94-95.    
72 Ibidem.
73CRUIKSHANK, Julie.  Tradição oral e história oral: revendo algumas questões. In: AMADO, Janaína; 

MORAES, Marieta (Orgs). Usos e abusos da história oral.. Rio de Janeiro,  FGV, 2001,  p. 156.
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entender as fontes orais constituem sim um dos instrumentos para reavivar 

e compreender essa memória.  

Para Michael Pollak,  por ser a memória seletiva,  nem tudo fica  

registrado, pois a memória é em parte herdada, portanto,  construída.  A  

memória coletiva,  além de materializar os acontecimentos,  limita o que 

deve ser dito e memorizado. O grupo separa,  organiza e domina o que 

deseja dizer,  na tentativa de preservar a própria memória e a identidade do 

grupo.74  

O historiador deve estar ciente que a memória se transforma 

com o tempo, por meio das experiências vividas pelo sujeito e das 

circunstâncias presentes.  Esses fatores norteiam o processo de construção 

da memória,  de modo a dar sentido à vida dos sujeitos,  tanto no passado 

como no presente.75

É desse ponto de vista que acreditamos que a fala dos nossos 

entrevistados faz parte de um processo social que,  mesmo selecionando ou 

modificando seu discurso,  ajuda-nos a  analisar a  história  das mulheres 

parteiras goianas,  que por muito tempo foi silenciada.

Portanto,  a análise da construção da memória coletiva sobre as 

mulheres  parteiras da Cidade de Goyaz é feita buscando entender a 

composição e os significados atribuídos à experiência e ao sentimento que 

cada sujeito viveu dentro do grupo, na constituição de sua identidade, e que 

tem em comum com a memória coletiva.

                                               
74 POLLAK, Michel. Memória e identidade social. In: Revista Estudos históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 

10, 1992, p. 203-204.
75KHOURY, Yara Maria. Memória, oralidade e história oral. São Paulo: PUC, 1996, p. 4. (Mimeo) 
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1.5.1 Dona Dita

Benedicta Francisca Gomes é a parteira mais antiga da Cidade 

de Goiás.  Ela nasceu em 27 de julho de 1898 na Cidade de Goyaz 

(atualmente tem 104 anos de idade).  Filha de ex-escravos,  casou-se com 

Hermenegildo Alves dos Santos e teve onze filhos,   dos quais dez deu à luz 

sozinha ou com o auxílio do marido e somente um com a ajuda da parteira 

Dona Flora.  Ao todo,  realizou mais de quinhentos partos.  Dona Dita relata  

com orgulho que aprendeu a partejar com a ex-escrava e parteira Maria 

Bárbara,  ressaltando que sabe  “aparar” muito bem e sempre foi  muito 

requisitada pelas parturientes.  Lembra que desenvolvia outras atividades 

além de parteira,  como benzedeira e vaqueira, para auxiliar no sustento 

familiar.  Mas do que gostava mesmo era “aparar crianças”. 

Além de aparar criança,  eu benzia e era também  
vaqueira,  tirava leite da vaca todo dia,  amarrava o 
bezerro numa estaca e piava a vaca para ajudar o 
marido a comprar as coisas,  mas o que eu gostava 
mesmo era de fazer parto.  Dona Benedita

  

Sobre a atuação das parteiras,  Dona Benedita conta que havia 

poucos médicos na Cidade de Goyaz e estes quase não realizavam partos. 

Até mesmo o Hospital São Pedro não era visto,  pelas parturientes,  como um 

espaço propício para que pudessem ter os seus bebês.  Além disso,  as 

mulheres preferiam a companhia das parteiras no momento do parto.  

Lembra Dona Dita que
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Quase não tinha médico naquela época aqui na Cidade 
de Goiás e os que t inham não olhavam as mulheres que 
iam dar cria,  elas preferiam nós para aparar a criança 
porque não judiávamos delas.  A mulher que chamava 
médico na sua casa para criar era só uma vez mesmo 
porque eles não t inham paciência com elas.  No 
Hospital São Pedro, elas não iam porque ali não faziam 
parto e mesmo assim as mulheres gostavam de criar nas 
casas delas,  por isso que íamos nas  casas.  Dona 
Benedita

No que tange às ati tudes das parteiras nessa situações,  Dona 

Benedita  destacou o seu o zelo e a sua paciência.  Percebe-se, assim, a 

construção de significado em  torno da gravidez, do parto e do ser parteira 

relacionado ao universo feminino. Esse discurso aparece em outros 

depoimentos,  sugerindo a existência de um espaço simbólico 

eminentemente feminino. 

No entanto,  há também momentos em que a presença do homem 

passa a ser decisiva para o sucesso do parto.  Dona Benedita revela que o 

marido dela já realizou alguns partos.  Porém, faz questão de enfatizar que 

Eles só olham em último caso. Por exemplo, 
Hermenegildo marido ,  uma vez,  foi visitar um colega 
e a mulher estava criando e na casa ninguém sabia 
aparar a criança e nem cortar o umbigo. Ele entrou no 
quarto,  aparou a criança e cortou o umbigo quando eu 
cheguei,  que tinham mandado me chamar, ele já tinha 
feito o parto.  Ele sabia porque já tinha visto eu cortar o 
nosso e aí aparou e cortou também o da mulher.  Dona 
Benedita
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Dona Benedita fala  sobre sua experiência de ter tido seus 

filhos sozinha e também do auxílio por seu marido nessas ocasiões.  Porém, 

esclarece que a atuação do companheiro estava submetida às ordens dela .   

Tive alguns filhos sozinha, outros foram com a ajuda 
do meu marido. Só tive um, esse que mora aqui 
comigo, que foi a Dona Flora a parteira dele,  só esse 
porque o resto tudo foi eu mesma, ou o meu marido que 
aparava e cortava.  Quando eu criava sozinha, eu mesma 
pegava o óleo,  esfregava na mão, passava na barriga, 
nas minhas partes também para o menino sair logo, 
arruma a coberta,  tudo direitinho para criar.  Quando 
ele estava em casa, pedia para ele me meter os pés nas 
cadeira para o menino sair logo e assim ele fazia o que 
eu mandava. Dona Benedita    

Outro fato a ser considerado são as prescrições,  recomendadas 

pelas parteiras,  com fins específicos, ou seja,  para evitar os possíveis 

problemas no momento do parto.   

Eu usava remédio do mato.  Usava muito mentrasto,  o 
grão do café também. O mentrasto serve para ti rar a  
friagem da mulher.  Quando ela estava com friagem, eu 
mandava ela tomar um banho de mentrasto e logo, logo 
ela criava.  O grão do café era usado quando ela  
demorava a criar.  Cozinhava o grão do café e a mulher 
tinha que tomar banho e também ficar de cócoras sobre 
uma vasilha que tinha dentro o chá do grão do café.  Se 
ela tivesse que criar era na hora,  criava sem problema 
nenhum. Dona Benedita

       
Juntamente com as prescrições dos chás e uso dos óleos as 

parteiras acreditavam nas rezas, principalmente as dirigidas para a Nossa 
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Senhora do Bom Parto,  padroeira das mães de família.  E, nesse ponto,  

destacamos o depoimento de Dona Benedita,  a qual faz questão de recitar a  

oração que fazia em devoção a Nossa Senhora do Bom Parto:   

   

Eu rezava para Nossa Senhora do Bom Parto para 
ajudar as mulheres nas dores e ter logo a sua cria,  a 
reza era assim: “Nossa Senhora do Bom Parto,  livrai as 
mulheres das dores do parto,  que na casa que eu entrar 
junto com sua ajuda, mulher de parto não morrerá,  nem 
crianças abafadas.  Os meninos nascerão para pirão e as 
mães contentes f icarão”. Dona Benedita      

Segundo Alceu Maynard Araújo,  as mulheres sempre fizeram 

uso da medicina rúst ica,  quando não para si,  para seus f ilhos.  Pois é através 

sobretudo das mulheres que a tradição permanece. Crenças e simpatias lhes 

são confiadas e  elas próprias as transmitem oralmente de geração em 

geração. A gravidez e o parto são as esferas femininas que mais envolvem 

rituais. 76

Relativamente à manutenção desse saber,  podemos observar,  a 

partir da fala de Dona Benedita,  que a maioria das parteiras aprendiam o 

ofício quando passavam a acompanhar outras parteiras mais velhas na 

realização de um parto.

Eu aprendi com uma velha parteira que tinha lá na rua 
do Bolivar,  a Dona Bárbara.  Ela foi escrava assim 
como minha mãe e meu pai,  minha mãe gostava muito 
dela.  Eu era bem nova e ela ia fazer parto e me levava 
para ajudar,  minha mãe deixava eu ir,  queria que eu 
aprendesse.  Ela me ensinou a aparar a criança,  a curar 

                                               
76 MAYNARD ARAÚJO, Alceu. Medicina rústica. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959,  p. 212.
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o umbigo da criança com óleo e pó de fumo e eu 
aprendia tudo. 

Maria Angélica Motta-Maués,  ao discorrer sobre a prática das 

parteiras,  diz que seus conhecimentos sobre o parto,  partilhados 

principalmente pelas mulheres,  são obtidos na maioria das vezes quando se 

acompanha a parteira como ajudante,  um momento inicial importante para 

uma aprendiz do ofício.77 Assim, percebemos uma das formas de conceber e 

também de transmitir um aprendizado entre as mulheres parteiras na Cidade 

de Goyaz.  

No tocante à remuneração da parteira,  é importante observar 

que as mulheres parteiras da Cidade de Goyaz não realizavam os partos 

somente quando eram pagas.  Essa atividade também era desenvolvida 

visando às relações de vizinhança. É o que podemos deduzir do relato de 

Dona Benedita:

Eu cobrava mas quando a mulher não podia pagar eu 
também não cobrava e fazia do mesmo jeito.  Às vezes 
eu ganhava qualquer coisa,  uma galinha,  um frango, 
ovos,  mas eu não pedia,  elas que queriam dar mesmo. 
Às vezes eu ia já sabendo que eu não ia  ganhar nada, 
mas ia mesmo assim. Pois eu gostava de ajudar as 
mulheres criarem. Já  passei muitas noites sem dormir e 
entregava o menino depois de sete dias,  só quando o 
umbigo estava curado.

                                               
77 MOTTA-MAUÉS,  Maria Angélica. Lugar de mulher: representações sobre os sexos e práticas médicas na 

Amazônia (Itapuá/Pará). In: ALVES, Paulo Cesar; MINAYO, Maria Cecília. Saúde e doença: um olhar 
antropológico. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994, p. 119.  
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Algumas mulheres parteiras da Cidade de Goyaz mantinham 

um vínculo de amizade. Entre as mulheres entrevistadas,  percebe que os 

cultos religiosos estreitavam os laços de amizade entre elas. 

  

Aqui na Cidade de Goiás todo mundo conhece todo 
mundo. Eu conhecia a Gentil,  a Flora,  a Maria Bárbara,  
a Bina,  todas parteiras famosas.  Também outras eu já 
não lembro mais.  Algumas eram amigas de casa,  outras 
eu conhecia da Igreja.” Dona Benedita            

É importante destacar que o depoimento de Dona Benedita 

permite-nos afirmar que a Igreja era tida como um espaço de sociabilidade 

entre as mulheres parteiras da Cidade de Goyaz, já que era um local de reza 

e de troca mútua de informações.  

                         

1.5.2 Comadre Dindinha

Domingas Sousa Silva,  conhecida como Comadre Dindinha, 

nasceu na Cidade de Goiás em 1920. Hoje é viúva e tem 82 anos de idade. 

Filha da parteira Rosa Silva,  deu à luz oito f ilhos.  Contou-nos que sua mãe 

era negra,  pobre e não sabia ler e escrever.  Aprendeu a partejar com a mãe 

quando tinha quinze anos de idade. Com orgulho, revela que sua mãe era 

muito requisitada e que conheceu Dona Dita,  Dona Gentil e  Dona Bina, 

parteiras famosas na cidade.

Ao mesmo tempo em que as mulheres parteiras trazem à tona 

suas experiências através dos relatos,  mesclam a elas as vivências de outras 
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mulheres.  Assim, as referências acerca delas nos discursos  é pleno de 

concepções e representações que as diferenciam e,  ao mesmo tempo, as 

lançam num tempo e num espaço específicos,  determinados por valores e 

processos culturais construídos socialmente. 78

Dona Domigas afirma que ser parteira tornou-se uma tradição 

familiar feminina.  Essa tradição estava associada ao desejo de garantir o 

respeito da comunidade e,  no caso de sua família,  manter a promessa 

religiosa iniciada pela sua avó, a qual foi parteira também. Observa que, 

mesmo após a apropriação da arte de partejar pelos médicos em hospitais,  

as mulheres continuaram presentes como enfermeiras.  A parteira Dindinha 

não nega que essa atividade contribuía  com o orçamento familiar.

Minha mãe conta que a minha avô, que se chamava 
Joana, era parteira e que, quando a irmã mais velha da 
minha avô ficou doente para ter a criança,  ela percebeu 
que eram duas crianças que ia ter que aparar.  Aí ela fez 
uma promessa que, se tudo saísse bem, sempre na 
família ia ter uma parteira.  Ela ensinou a minha mãe, a 
minha mãe me ensinou e eu continuei com essa 
promessa.  A minha filha Zeni também sabe aparar 
criança.  Primeiro eu que ensinei,  depois ela aprendeu 
mais estudando na escola aqui Goiânia.  Hoje ela 
trabalha em uma maternidade aqui também em Goiânia. 
Eu me lembro que a  minha mãe dizia que,  se eu fosse 
parteira,  todo mundo ia me respeitar e gostar de mim. 
Mas também eu ganhava dinheiro,  até mesmo presente 
das mulheres, mas quando elas não podiam me dar nada 
eu não ficava com raiva.  Eu sempre aparei criança 
porque gostava também.          

                                               
78  RÉCHIA,  Karem . Das senhoras dos ‘repolhos’ e das ‘roças’: ou de como nasciam os bebês. In: MORGA, 
Antonio. História das mulheres de Santa Catarina.. Florianópolis:  Argos,  2001, p. 112.
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Ao enumerar as técnicas usadas no momento do parto,  a 

parteira Dindinha nega algumas práticas empregadas por outras parteiras 

goianas.  

Na hora do parto,  eu mandava a mulher sentar numa 
gamela,  amarrava uma fita na barriga dela para que a 
criança não subisse.  Assim também era mais fácil para 
eu puxar a criança.  Quando a criança estava virada,  o 
jeito era desvirar para que a mulher não perdesse a 
criança,  e para isso eu colocava bastante  azeite quente 
na mão para poder colocar dentro da mulher e virava a 
criança para o lugar certo e aí ela nascia.  Uma coisa 
que eu nunca fiz foi  suspender e balançar a mulher na 
hora do parto,  como muitas parteiras aqui na cidade 
faziam. Minha mãe sempre falou que isso é muito 
perigoso porque a  criança pode cair muito rápido e 
morrer enforcada no cordão.       

Nota-se a preocupação com a saúde da parturiente e com o 

recém-nascido, bem como a diversidade de técnicas usadas pelas mulheres 

parteiras na Cidade de Goyaz. As parteiras eram procuradas não só pelas 

experiências já adquiridas,  mas também pelas técnicas por elas adotadas na 

realização do parto.

O uso de chás,  purgantes e rezas também era recomendado por 

Dona Domingas,  com fins específicos:

Quando a grávida estava próxima para ficar doente,  eu 
mandava ela tomar purgante para o sangue ficar forte, 
mas era só um pouquinho. Quando ela estava com 
friagem, era chá de mentrasto.  Quando estava nervosa, 
para refrescar,  era chá de folha de laranjeira.  A folha 
do algodão eu só mandava depois do parto,  ela bebia o 
chá e tomava banho,  serve para sair o sangue sujo que 
fica na mulher.  Para curar o umbigo da criança,  era pó 
de fumo. O médico dizia que fazia mal,  mas não faz 
não. Os umbigos que eu curei todos foram assim e 
f icaram rapidinhos curados.  Eu rezava muito também 
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na hora que estava aparando as crianças,  pedia proteção 
a Nossa Senhora do Parto pra mim, pra criança  e pra  
mulher também.

     
Verifica-se por intermédio dos discursos,  que as representações 

das doenças são construídas e comparti lhadas socialmente,  o que explica o 

uso do termo friagem, refrescar,  sangue sujo,  mulher doente,  entre outros,  

os quais são utilizados para traduzir os efeitos curativos dessa medicina 

popular tão usada na Cidade de Goyaz.

Assim, podemos afirmar que os discursos apresentados 

mostram-nos os elementos próprios do universo feminino acerca da 

gravidez e  do parto,  bem como indicam o saber-fazer das mulheres 

parteiras da Cidade de Goyaz, configurando o parto como um ato social 

desenvolvido principalmente por mulheres.   

Segundo Michael Pollak,  o que a memória individual grava, 

recalca,  exclui,  relembra é evidentemente o resultado de um verdadeiro 

trabalho de organização.79 No caso dos relatos de algumas mulheres por nós 

entrevistadas,  notamos que houve a preocupação familiar em organizar e 

manter a memória de algumas mulheres parteiras da Cidade de Goyaz. 

1.5.3. Dona Iracema Fontes Camalheiros

Dona Iracema, nascida na Cidade de Goiás,  tem 75 anos de 

idade, foi professora e trabalhou no Arquivo Civil da Fundação Frei  Simão 
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Dorvi.  Embora não exercendo o ofício de parteira,  contou-nos da 

experiência de sua mãe em ter tido os f ilhos com o auxílio da parteira Bina 

e relatou   também as suas lembranças que ficaram registradas a partir da 

memória de sua família relacionadas às mulheres parteiras da Cidade de 

Goyaz.       

Se,  num primeiro momento, nossas entrevistadas descrevem as 

parteiras como mulheres boas,  cuidadosas e que gostam de fazer o bem, em 

outro,  vamos perceber que existiam algumas parteiras que somente eram 

chamadas em  último caso. Isso mostra  que nem todas elas gozavam de 

prestígio social,  criavam-se também determinados discursos para 

estigmatizá-las.  

Segundo Dona Iracema, na Cidade de Goiás sempre existiu 

muitas parteiras.  Umas conhecidas e muito bem requisitadas; já outras 

quase ninguém a chamava:

como exemplo Dona Cândida.  Era uma parteira negra,  
bem velha que andava por aí.  Ela chegou até vir aqui 
na minha casa,  quando minha tia teve Fábio.  Lembro-
me bem, eu já era grandinha, a Dona Fátima da família 
Soares que recomendou esta parteira pra minha tia.  Na 
hora do parto,  ela judiou demais da minha tia e não foi 
só com a tia Carmo. Lembro que na família de Siron 
Franco, quando a mãe dele foi dar à  luz do primeiro 
filho dela,  mandaram chamar a Dona Cândida e ela 
também judiou demais da mulher e da criança.  Queria 
tirar a criança na força,  só que ela não deu conta e a 
família vendo tamanho sofrimento mandaram chamar o 
Doutor Astúlio e aí  ele conseguiu tirar o menino, o 
menino foi t irado a fórceps.  Muita gente falava na 
época que Cândida não era boa para fazer parto porque 
muitas crianças morriam com ela.

                                                                                                                                             
79 POLLAK, Michael. Op., cit., p. 204.
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Iracema enumera as parteiras que gozavam de maior prestigio 

social na Cidade de Goiás:

A Dona Bina,  o nome dela era Corumbina, foi parteira  
da minha mãe, ela pegou o Chico meu irmão e eu. 
Minha mãe adorava a comadre Bina, sempre ela vinha 
aqui nos visitar.  Tinha a Dona Ruth,  a Dona Genti l,  da 
família Renijo Moreira.  A mãe da Dona Gentil foi 
parteira,  a avó dela foi parteira e a filha da Dona 
Gentil também foi parteira.  Ela era uma das melhores 
aqui,  tinha noite que ela atendia um, dois,  três 
mulheres.  Tinha a Dona Benedita,  ela é a parteira mais 
velha daqui hoje,  não apara mais criança.  Tinha a 
comadre Dindinha, essa foi embora daqui.  Essas 
parteiras todas eram curiosas,  aprendiam uma com as 
outras,  e todas eram boas parteiras,  muito difícil  
perderem criança.  Elas não tinham não entendiam nada 
de teoria,  aprendiam somente na prática,  as mulheres 
só queriam ter seus f ilhos se fossem com uma dessas 
parteiras.    

Percebe-se,  no relato de Dona Iracema, a confiança das  

parturientes  nas parteiras:

Ninguém chamava médico, até mesmo porque às vezes 
tinha somente um médico na cidade. E as mulheres não 
criavam no Hospital São Pedro elas gostavam de dar à  
luz em casa mesmo, se sentiam melhores, porque era 
um momento que se reuniam vários mulheres para 
ajudar na limpeza da casa,  na lavagem de roupa e para 
auxiliar as parteiras caso elas precisassem. Chamar 
médico só quando não tinha jeito mesmo e às vezes,  
mesmo assim, as parteiras que terminavam de fazer o 
parto mesmo difícil ,  porque às vezes eles mandavam 
dizer que não podiam vir ou ninguém encontrava o 
médico e elas eram obrigadas a darem um jeito mesmo.      
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Saberes e técnicas utilizados entre as mulheres parteiras da 

Cidade de Goyaz eram reconhecidos pelas parturientes.  Dona Iracema 

observar que as parteiras curiosas conheciam muito bem as manobras e os 

segredos dos partos,  faziam de tudo para salvar a criança e  a mãe. Elas 

conheciam várias técnicas,  tais como:

Dar banho de chá de mentrasto para acabar com a 
friagem da mulher.  Algumas amarravam um pano na 
barriga da mulher para a criança não subir,  outras 
preferiam que as mulheres ficassem agachadas.  Minha 
mãe mesmo teve assim o Chico. Davam bebidas para 
acalmar as mulheres,  mandavam o marido dar volta ao 
redor da casa,  colocavam o chapéu dele na cabeça da 
mulher.  Para virar a criança, elas passavam bastante 
azeite na mão para colocar dentro da mulher,  para 
colocar a criança no lugar certo de nascer.  A parteira 
Gentil era mestra nisso,  de virar a criança,  e elas 
nasciam que era uma beleza.  Eu nunca ouvi falar  que 
ela perdeu uma criança porque estava fora do lugar.  
Por ordem da parteira,  a  minha mãe ficou no quarto 
sete dias comigo mais a parteira  pois a comadre Binha 
só me entregou pra mamãe quando meu umbigo ficou 
curado. Elas curavam o umbigo com fumo e azeite, 
mamãe ficou também quarenta dias sem lavar a cabeça. 
Tudo isso era a parteira que mandava e era feito desse 
jeito.  

Os conhecimentos e as técnicas das mulheres parteiras eram 

empregados também no auxílio a abortos.  Dona Iracema conta que algumas 

parteiras curiosas ajudavam as mulheres que queriam interromper a 

gestação.

as parteiras curiosas ajudavam fazer o aborto,  até 
mesmo porque na Cidade de Goiás sempre foi comum 
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abortar,  principalmente as mulheres pobres,  mas as 
mulheres r icas também pediam ajuda para as parteiras 
pra poderem tirar a criança.  A moça ficava grávida,  a 
família queria evitar comentário e aí arrumava uma 
parteira que fazia  até mesmo a moça sem a permissão 
da família pedia a  ajuda de uma parteira.   E as 
parteiras ajudavam, até mesmo porque como ajudavam 
a vir a vida,  ajudavam a matar também, elas já sabiam 
como fazer mesmo, tinham as técnicas.

    
Seja como for,  encontramos certas diferenças na maneira de 

agir e também de pensar sobre o parto.  As parteiras diplomadas que 

dividiam seus espaços com as parteiras curiosas ut ilizavam-se do discurso 

médico para garantir  a confiança também das parturientes.

1.5.4. Dona Vasthi Lemes Borges

Conhecida como Comadre Vasthi,  nasceu em 1o de maio de 

1922, na Cidade de Goiás,  é parteira diplomada pela Escola de Enfermagem 

Florence Nightgale,  em Anápolis. Realizou mais de quinhentos partos e foi  

enfermeira-chefe do Hospital São Pedro de Alcântara,  da Cidade de Goiás. 

Teve quatro filhos,  dos quais o primeiro ela mesma realizou o parto; os 

demais nasceram no hospital.  Sua mãe Leidina Lucas da Silva foi  parteira  

também.

No relato de Dona Vasthi,  podemos notar a presença do 

discurso médico que, ao mesmo tempo que a fortalecia,  servia como 

instrumento para desqualificar as parteiras conhecidas como curiosas.  
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Ressalte-se que a mãe de Dona Vasthi foi um dos pontos de referência de 

sua memória acerca das mulheres parteiras da Cidade de Goiás.       

Mamãe era parteira curiosa,  não sabia ler nem escrever,  
mas mesmo assim fazia vários partos. Uma dia,  ela 
estava lavando roupa lá no fundo da casa de Abizai e 
vieram chamar para aparar uma criança.   Eu na época 
nem pensava em estudar,  sempre ela queria que eu 
acompanhasse pra ajudar.  Neste dia,  eu fui também 
com ela.  Chegamos lá,  a mulher teve hemorragia e 
minha mãe ficou doida,  não sabia o que fazer,  até 
mesmo porque eram duas crianças e a mulher sofria de 
Chagas.  A primeira criança minha mãe salvou, mas a 
segunda criança minha mãe perdeu. Mas ela não 
entendia de nada coitada,  nenhuma parteira curiosa 
sabia fazer parto direito.

    
Quanto às técnicas usadas pelas parteiras curiosas,  Dona 

Vasthi afirma que eram muito prejudiciais às parturientes,  muitas delas,  

inclusive,  eram consideradas sinônimo de sujeira.  

Mamãe tinha as mesmas técnicas das outras parteiras 
curiosas e aqui sempre existiu muitas parteiras 
curiosas.  Lambuzava a barriga,  as partes da mulher 
toda de óleo,  até mesmo de banha de porco quente.  
Quando não tinha óleo,  não usava luva,  não fazia a  
limpeza das mãos.  Muitas vezes elas penduravam as 
mulheres em um pedaço de madeira,  curavam o umbigo 
esquentando a colher no fogo e colocavam no umbigo 
ou, às vezes,  curavam com sarro e é claro que muitas 
vezes dava mal do umbigo, porque elas deixavam o 
umbigo todo sujo e olha que minha mãe, mesmo assim, 
conseguiu fazer mais de duzentos partos aqui na 
cidade. Eu brigava muito com ela por ela fazer assim, 
mas nunca adiantou nada, nunca quis aprender o certo.  
Minha mãe aprendeu a fazer parto ajudando uma 
parteira curiosa também chamada Dona Margarida,  esta 
mulher era até missionária.  Eu ajudava minha mãe 
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desde os 14 anos de idade a fazer parto,  mas aprendi o 
certo só quando eu comecei a estudar em Anápolis.

Dona Vasthi,  diferentemente de outras parteiras,  via nessa 

atividade uma forma de ser reconhecida socialmente,  mas também de ser 

remunerada pelas suas clientes. Porém relata que muitas vezes nada recebeu 

por desenvolver essa atividade:  

Minha mãe era muito requisitada,  saía a noite,  saía de 
dia,  qualquer hora que vinham chamar pra ela aparar 
criança ela ia.  Quase sempre eu ia com ela.  Quando era 
tarde da noite,  meu pai nos acompanhava, ela quase 
não ganhava dinheiro,  era mais coisas que davam a ela.  
Eu não, depois que eu me formei,  eu cobrava 250 
cruzeiros  na época, a maioria que me chamava pagava, 
mas quando elas eram muito pobres eu não cobrava 
não. Eu cobrava porque eu sabia fazer parto.  Quando 
eu vim embora de Anápolis,  muitas mulheres queriam 
ter os seus bebês comigo porque eu sabia mais que as 
outras.         

Ficou claro nos relatos de Dona Vasthi a falta de integração 

das parteiras diplomadas com as curiosas.  Aquelas tinham na medicina seu 

modelo e  seu reflexo, o que servia de base para desqualif icar as outras 

parteiras.  

Eu conhecia a Úrsula,  que era alemã, morava na 
colônia,  é um povoado aqui que a maioria é alemão. 
Ela era parteira mas não era diplomada não. Conhecia a 
Gentil,  a Dona Ruthe,  que era muito falada. Todas 
essas era como a minha mãe, parteiras curiosas.  Elas 
não gostavam muito de mim porque eu sabia mais que 
elas e conseguia ganhar mais dinheiro que elas 
também.    
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A parteira Úrsula,  a quem Dona Vasthi se refere,  era da 

colônia de imigrantes alemães de Uvá,  perto de Vila  Boa. Essa mesma 

parteira faz-se presente na biografia do Coronel Lindolpho Emiliano, como 

podemos conferir:

Nasci na Cidade de Goiás,  antiga capital  do Estado, aos 
dezoito dias do mês de fevereiro de 1900, as cinco 
horas  da manhã, na casa número 47, na rua do 
Comércio, mais conhecida por rua d’águas.  Foram 
meus pais,  o ourives Antonio Emiliano dos Passos,  e 
Cândida Milameixas Passos, doméstica,  com vinte e 
oito anos.  A parteira foi a velha Ursula,  conhecida de 
todos pela alcunha Sá Ursula e comadre alemã.80

   

Tendo como base os discursos já apresentados,  podemos 

afirmar que a relação das parteiras diplomadas com as curiosas podem ser 

pensadas em termos de uma desqualif icação, num primeiro momento, e  

posterior distância das manobras populares na arte de partejar.

Certamente,  a atuação do médico transformará,  embora 

lentamente,  as práticas referentes à medicina rústica,  principalmente na 

área da obstetrícia.  Será,  no entanto,  um trabalho lento,  porque encontrará 

vários tipos de resistência. Assim sendo, alguns aspectos permanecerão por 

mais tempo, tendo em vista que há condições propícias para sua 

conservação.81  

Os próprios médicos tinham consciência de que a prática 

médica na Cidade de Goyaz encontrou várias resistências por parte do 

                                               
80 PASSOS, Lindolpho Emiliano. Goiás de ontem. Goiânia:  s. n., 1996,  p. 11. 
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feminino, sobretudo em relação à gravidez e ao parto.  Portanto,  é bom 

ressaltar que, no discurso médico, não há menção à falta de conhecimento,  

por parte das mulheres parteiras curiosas relativos às manobras do parto.  A 

preocupação estava voltada mais para as questões de higienização e 

complicações pós-parto.

1.5.5. Aderson Cavalcante Coelho

Nasceu em 1922, na Cidade de Goiás.  Em 1953, formou-se em 

Medicina,  especialidade obstetrícia,  pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro.  Depois de formado, retornou para a Cidade de Goiás onde 

trabalhou na Maternidade Brasil Caiado82 e no Hospital São Pedro de 

Alcântara.  

Uma das preocupações do Doutor Aderson é colaborar com o 

discurso higienista no momento da realização parto.  Na sua opinião,  

era preciso adequar as parteiras às normas médicas, 
pois elas deviam tomar lições de higiene e de 
anatomia,  aprender a lavar as mãos e  a cortar as 
unhas,  além de conhecer melhor o corpo feminino.  
Era o que estava faltando pelo menos aqui em Goiás.  
Pois,  quando eu era estudante ainda de medicina,  às 
vezes vinha passar as férias aqui e algumas vezes eu 
ia ter com alguma mulher que ia dar à luz e que a  
parteira curiosa não tinha dado conta.  Eu ficava até 
com dó. Pois a parteira estava lá,  sem luva, não 
lavava a mão, usava azeite,  toda suada, sem nenhum 

                                                                                                                                             
81 MAYNARD ARAÚJO, Alceu. Op. cit., p. 247.
82 O Hospital e Maternidade Brasil Ramos Caiado foi fundado em 1938 na Cidade de Goiás pelos médicos 

Dr. Astúlio  Ramos Caiado e Dr. Brasilio Ramos Caiado. Ver, BUENO, op. cit., p. 84 –92. 
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jeito. Na realidade, ela não estava realizando ela 
estava somente aparando a criança e ainda assim de 
forma totalmente inadequada.     

Doutor Aderson Cavalcante reconhece que as parteiras curiosas 

que atuavam  na Cidade de Goiás tinham conhecimentos sobre o parto,  

embora inadequados para a medicina.  Mesmo assim, conseguiam muitas 

vezes salvar a vida da mãe e do bebê. Segundo o médico,

Existem três modalidades de parteiras: a parteira 
curiosa,  que é a da roça.  Essa é perigosa,  ela ajuda a 
aparar a criança,  ela não entende, só tem aquele 
espírito de ajuda, não usam luvas,  a maioria na hora de 
realizar um parto estão sujas,  não dão banho nas 
parturientes.  Mas não podemos negar que elas muitas 
vezes acabam salvando a mãe e a criança,  porque só 
elas que naquele momento sabem o mínimo e muitas 
vezes não dá tempo de conduzir aquela mulher para um 
hospital,  então o jeito é recorrer a  elas.  A maioria delas 
ajudam mais para poder ganhar uma gorjeta da família 
da parturiente ou por curiosidade mesmo. A segunda 
modalidade de parteira é a semi-entendida. É aquela 
que mesmo não sendo formada sabe fazer um parto 
porque ela já viu um médico, ajudava o médico a fazer 
um parto.  Essas são menos perigosas, salvam mais.  A 
terceira é a parteira enfermeira, essa sim sabe sem 
perigo nenhum conduzir um parto,  são escoladas, 
sabem que salvar  a vida da mãe e da criança não é só 
no momento do parto,  mas durante toda a gravidez.

        
Afirma ainda Doutor Aderson que não foi  fácil para os médicos 

atuar na área da obstetrícia na Cidade de Goiás.  Lembra ainda que sempre 

ouviu falar que,  principalmente no século XIX, a relutância das mulheres 

em reconhecer os conhecimentos médicos era maior. 
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Algumas porque o marido não queria que outros 
homens a vissem nuas; outras porque preferiam mesmo 
as curiosas.  Diziam que dar à luz era coisa somente 
para mulher e só as mulheres entendiam desse 
momento.      

   

Percebe-se que Dr.  Aderson reforça a idéia do nascimento de 

crianças como área de atuação exclusivamente feminina.

A partir dos discursos apresentados,  afirmamos que as 

mulheres parteiras da Cidade de Goyaz tornaram-se visíveis e puderam ser 

compreendidas e reconhecidas socialmente.  Pois percebemos, a partir da 

memória coletiva,  que a família vilaboense identifica as mulheres parteiras 

inseridas em uma rede de relações imprescindíveis à sobrevivência de 

muitas mães e recém-nascidos,  o que em nosso entender confere-lhes 

historicidade. 

Sendo assim, mesmo que seus procedimentos e sua transmissão 

de conhecimentos não tenham sido harmônicos e homogêneos,  como foram 

explicitados pelos entrevistados,  puderam ser desvelados a partir da 

oralidade de mulheres e homens que estiveram, direta ou indiretamente,  

ligados a essas mulheres parteiras na Cidade de Goyaz.          

Até mesmo pela sua história de resistência às normas sociais, 

notadamente ao discurso médico, as mulheres parteiras tiveram suas 

imagens socialmente construída que muito contribuiu para estigmatizá-las.  

Entretanto,  não pode ser esquecido que as atitudes dessas mulheres,  bem 

como o prestígio atribuído a elas,  incomodaram os olhares masculinos,  

principalmente durante o século XIX, em decorrência da falta de estrutura 
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médica na Cidade de Goyaz. Aspecto este que podemos citar como uma das 

preocupações de reconhecê-las oficialmente por parte  de algumas 

instituições,  entre estas a Igreja Católica.  Até mesmo porque, quanto mais 

o exercício das parteiras fosse reconhecido por parte das autoridades mais 

controle se teria sobre elas.

Em suma, percebe-se a arte de partejar como um saber 

feminino transmitido oralmente e pela experiência,  de mãe para f ilha, 

criando dessa forma uma tradição familiar de mulheres parteiras.  Esta não 

foi interrompida com o deslocamento dessa arte de partejar da casa para o 

hospital,  pois,  conforme os relatos orais,  as filhas de parteiras  muitas vezes 

formaram-se enfermeiras e trabalham  em maternidade. Isso evidencia a  

persistência simbólica do espaço dos rituais de nascimento como 

essencialmente feminino. Vale também lembrar que,  quando as mulheres,  já 

no século XX, conseguiram romper os muros da Faculdade de Medicina,  

antes fechados a elas, passou-se a assist ir lentamente à feminilização da 

especialidade médica da obstetrícia e da ginecologia.

No próximo capítulo,  a análise se concentrará na preocupação  

de algumas instituições em regulamentar o exercício das mulheres 

parteiras,  como também na construção das imagens negativas que muito 

contribuíram para que elas fossem perseguidas pelas autoridades médicas e 

governamentais.   



84

SEGUNDA  PARTE  

IMAGENS DAS PARTEIRAS

Calar as  mulheres.  Civil izá- la s.  Ensiná-l as a le r.  
Mas o imaginário feminino se esquiva,  recusa-se a  se  
de ixar  colonizar  pe la  vi a  da ciência e da razão.  Antes de  
serem as auxil iares  reverente s,  ansiosas  e sempre  
culpabil izadas  dos médicos,  a s mulheres  do povo,  pe lo  
contrár io,  foram suas pr incipa is r iva is  e  cont inuadoras de  
uma medic ina popular,  cujas  vi r tudes  hoje  em dia tende-se  
a revalor izar .  Elas empregam todos os recurso de uma  
farmacopéia  mul t i ssecular ,  conhecem mil  maneiras  de  
al iviar  os  pequenos males cot idianos que  tantas  vezes 
desa rmam a  medic ina douta.  

Michel le  Perrot  

Apresentar as imagens das parteiras,  no decorrer do século 

XIX, implica buscá-las nos discursos masculinos que deixaram registros 

sobre elas.  Predominam as imagens das parteiras como mulheres 

ignorantes,  construídas por discursos e práticas intervencionis tas médicas e 

jurídicas que as desqualif icam e criminalizam. Essas construções estavam, 

de uma forma ou de outra,  relacionadas aos padrões morais instituídos na 

mentalidade do século XIX sobre as mulheres principalmente na busca de 

um saber médico sobre o corpo feminino.
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Para analisar os perfis construídos socialmente sobre as 

parteiras,  mister se faz enfatizar os discursos médicos e  dos viajantes 

europeus que estiveram no Brasil durante o período imperial,  pois foi 

sobretudo a partir deles que as parteiras começaram a ser amplamente 

criticadas.  Assim sendo, convém mostrar,  como contraponto,  a influência 

que exercia a Igreja Católica  na mental idade da época, o que em muitos 

aspectos favoreceu as parteiras.  Também se deve recorrer ainda aos 

memorialistas e à literatura que, salientaram os papéis sociais dessas 

mulheres.  Ressaltando-se,  notadamente,  como os olhares masculinos 

colaboraram para a formação das imagens das parteiras e as conseqüências  

disso para essas mulheres.

Na concepção de Maria Lúcia Barros  Mott,  a busca de um 

controle do parto por parte dos médicos teria reforçado o estereótipo dessas 

mulheres,  impondo a elas um único tipo e perfil   eram raros aqueles que 

fizeram alguma dist inção entre elas.  Junto ao discurso,  estava também a 

crença,  cada vez mais difundida no período, de uma natureza feminina que 

biologicamente excluiria a mulher de várias atividades f ísicas e 

intelectuais,  condicionando-as à maternidade e, assim, à esfera do lar. 83

O discurso masculino nega lugar a essas mulheres e,  portanto, 

elas nem sempre são aceitas no exercício de seu ofício.  Em contrapartida,  o  

próprio universo feminino deposita confiança nelas, preferindo vê-las como 

mulheres sábias,  já que procuravam unir  a afetividade e o saber prático na 

                                               
83 MOTT,  Maria  Lúc ia Barros.  A par te ira  ignorante :  um erro de diagnóst ico médico?   

Estudos feministas .  IFCS/UFRJ,  V.  7,   nº  1 e 2/99,  p .  30–33.
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realização do parto,  preocupações essas não encontradas no universo 

médico masculino.

O requerimento84 transcrito a seguir de André Ploesquellec, 

físico85 das tropas da província de Goyaz, ao solicitar um curso de parto 

para a região, mostra-nos a existência desses laços de solidariedade no 

universo feminino goiano, bem como a rejeição das mulheres ao saber 

médico masculino na realização do parto.

Este tratado torna-se tanto mais necessario,  quanto he 
absolutamente desconhecida no Interior a  Arte de 
Partejar,  e ainda mais pela reluctancia devida talves a 
hum certo pudor f ilho da educação do Pais,  q os faz 
despresarem os socorros dos Professores,  para 
sesujeitarem [sic]  a qualquer mulher seja ou naõ 
Parteira,  resultando por isso,  que havendo tres annos,  
que o suppe.  habita  o Interior,  e tendo gosado huma 
reputaçaõ geral de habil parteiro so por tres veses tem 
sido chamado, e todas em ultimo extremo, e em partos 
contra a naturesa,  sendo-lhe perciso [sic]  usar de 
ferros,  f icando-lhe com tudo a satisfaçaõ; e gloria de 
ter salvado sempre as Mães, e os f ilhos 

Cidade de Goyaz. 23 de ilegível de 1822.86

O médico justif ica o ofício das parteiras pelo pudor das 

mulheres  e reclama que, só por três vezes,  foi chamado a partejar,  sempre 

em casos difíceis,  como o do fórceps.  

                                               
84 Arquivo Histór ico de Goiás,   Livro de  Regis tro de  Doc.  no 51,  1822–1825.
85 Físico,  s .  m.  Fís ico,   médico pr inc ipa l;  a rquia tro:  Lestocq,  f ei to conde,  genera l  de 

pa tente,  pr ime iro médico de câmara e  f ís ico-mor do impér io.  In:  MORAES SILVA,  
Antônio de .  Diccionario  da Língua Portuguesa.  Lisboa:  Typographia  Lacerdina,  Anno 
de 1813,  p.  216.    

86 HAEG, caixa 17, Livro de Registro de Doc. 51, 1822-1825
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A esse respeito,  a historiadora Tânia Quintaneiro afirma que a 

separação criada socialmente entre o mundo feminino e masculino 

contribuiu para que as mulheres desenvolvessem entre si laços de 

cumplicidade visíveis no período da gravidez,  antes,  durante e depois do 

parto.87

A mesma historiadora afirma que a Igreja Católica contribuiu, 

durante todo o período imperial,  para a manutenção dos laços de 

solidariedade entre as mulheres,  o que facilitava  a manutenção da estrutura 

social.  Assim, a Igreja cumpria  seu papel de elemento de controle 

realçando também a força da moral católica,  e ampliando o domínio sobre 

as mulheres.88   

Apresentamos, dessa forma, a construção social da imagem das 

mulheres parteiras sob o olhar masculino. Sendo socialmente rejeitadas ou 

mesmo aceitas,  essas mulheres incomodaram o pensar masculino 

relacionado à maternidade, que durante todo o século XIX foi terreno 

privilegiado das parteiras.   

2.1 As parteiras no discurso eclesiástico da Igreja Católica

Ao apresentarmos alguns privi légios concedidos pela Igreja 

Católica às mulheres parteiras,  estamos colaborando para sua visibilidade 

enquanto sujeitos históricos e também analisando as representações 

                                               
87 QUINTANEIRO, Tânia .  Retratos de  mulher:  o cotidiano feminino no Brasi l  sob o 

olhar  de  viageiros do século XIX. Petrópol is :  Vozes,  1995,  p.  151–152.
88 Idem, p.  82-83
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diversificadas dadas à sua imagem. Estas são ambíguas,  pois,  ao mesmo 

tempo em que denunciam a existência de comportamentos e atitudes 

inadequados por parte das parteiras,  reconhecem igualmente o poder e o 

prestígio social dessas mulheres.   

Diferentemente dos governantes da província de Goyaz, a 

Igreja Católica,  desde o período colonial,  legitimava-as e atribuía às 

mulheres parteiras a tarefa de concessão do sacramento do batismo quando 

em ocasiões especiais,  tais como a provável morte da mãe ou do bebê. Esse 

privilégio decorria da importância que a Igreja sempre deu a esse 

sacramento,  para que os recém-nascidos não morressem sem salvação nem 

fossem para o limbo aguardar o Juízo Final.  

Essa permissão eclesiástica aparece,  em primeiro lugar,  nas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 89 os preceitos e regras 

de atuação da Igreja Católica no Brasil Colônia ,  de 1707, no Título XIII,  

nº  44.

Por que muitas vezes acontece perigarem as mulheres 
de parto,  e outro – sim perigarem as crianças,  antes de 
acabarem de sahir do ventre de suas mais,  mandamos as 
parteiras,  (9) que apparecendo a cabeça,  ou outra 
alguma parte da criança,  posto que seja mão, ou pé,  ou 
dedo, quando tal perigo houver,  a baptizem na parte 
que apparecer,  e em tal caso, ainda que ahi esteja 
homem, deve por honestidade batizar (10) a parteira. 90

                                               
89 As Const i tu ições Primeiras do Arcebispado da Bahia foram aprovadas em 1707,  pe lo 

s ínodo diocesano reunido em Salvador   em 12 de junho de 1707,  celebrado pe lo  
Arcebispo D. Sebast ião Monte iro,  que a  aprovou.Vigorou por  todo o per íodo colonia l  
bras i le iro e  quando do Bras il  Impér io,  os  bispos  brasi leiros  f izeram as  a l terações 
necessár ias que correspondessem aos usos  e cos tumes das dioceses bras i le iras  do 
per íodo.    

90 ANTUNES,  Antonio Louzada .  Const i tuições Pr imeiras  do Arcebispado da Bahia.  São 
Paulo:  Typographia 2 de  Dezembro,  1853,  p.  25–33.
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O documento eclesiástico acima revela que, no momento do 

parto,  a presença masculina era rara.  Pois,  como já foi dito,  os rituais de 

nascimento e morte eram esferas de atuação feminina.  Dessa maneira,  nos 

casos citados,  as parteiras tinham a licença para batizar.  Aos homens não  

era concedida a atribuição do batismo, salvo aos párocos.

O Título XVI da mesma constituição exige ainda que os 

párocos ensinem às parteiras os rituais corretos de batizar.  A partir do  

documento,  pode-se ver também o reconhecimento eclesiástico desse ofício 

feminino no século XVIII:   

Importa muito que todas as pessoas saibão administrar  
o Santo Sacramento do Baptismo, para que não 
aconteça morrer alguma criança,  ou adulto sem elle, 
por se não saber a forma. Por tanto mandamos aos 
Vigarios,  Curas,  Coadjutores,  e Capellães deste nosso 
Arcebispado, sob pena de se lhes dar em culpa nas 
visitas,  que nas estações ensinem (1) freqüentemente a 
seus freguezes como hão de baptizar em caso de 
necessidade; e as palavras de forma em Latim, e em 
Portuguez, especialmente as (2) parteiras,  as quaes 
examinarão exactamente,  e achando que algumas ao 
sabem fazer o Baptismo, (3) se forem parteiras por 
officio ,  as evitarão da Igreja,  e Officios Divinos,  até 
com effeito a saberem. E nas visitas inquirirão os 
nossos Visitadores,  se se cumpre esta  Constituição, 
procedendo contra os culpados,  como lhes parecer 
justiça.91 o grifo é nosso

Apesar da credibilidade conferida às parteiras,  a Igreja 

Católica, como mostra As Constituições Primeiras do Arcebispado da 

                                               
91 Idem, p.25.
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Bahia ,  exige delas cumprimento da lei,  sob pena de exclusão das graças 

divinas e de responderem a processos judiciais.

Em Goyaz, por intermédio da pastoral elaborada por Frei 

Antônio do Desterro,  em 1821, em Vila Boa de Goyaz, exigia-se também 

que as parteiras soubessem a forma92 de batizar e que obtivessem certidão 

para administrar o batismo. Revela o documento ainda que as parteiras 

estavam sujeitas à pena da excomunhão.  Essa ordenação eclesiástica  está 

intimamente vinculada às exigências das Constituições Primeiras em suas 

ordenações sobre as parteiras,  quando determinada que

As mulheres,  que tem officio de parteiras devem ser 
peritas na forma de baptizar ,  mandamos ao Doutor 
Vigário Geral,  ou da Vara os [sic] as obriguem com 
pena de excomunhão a examinar-se com elles da 
sobredita forma, e approvando-as lhes darão cerdidão 
para exercitarem seu officiao.93 [o grifo é nosso]

Em sintonia com esse mesmo pensamento religioso, Luis 

Antonio da Silva e Sousa,  governador da jurisdição eclesiástica, quando 

visitou a província de Goyaz em 1824 ordenou a continuidade da permissão 

dada às parteiras para realizar o sacramento do batismo. Além da 

importância desse sacramento,  o registro eclesiástico de Vila Boa reforça, 

ainda,  o esforço da Igreja Católica em controlar as mulheres parteiras e 

preservar o ideal,  na mentalidade da época, segundo o qual era proibido aos 

                                               
92 A forma corre ta  é  dizer  as  palavras:  “Eu te ba tizo em nome do Pai,  e  do Fi lho e do 

Espír i to Santo”  como também fazer  o respec tivo s inal  da  Santa Cruz.
93 Arquivo Histór ico e Geográf ico de Goiás,  ca ixa  14,  pacote 3,  Vis i ta  do Fre i  Antonio 
do Desterro,  1821.
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homens leigos participarem de alguns rituais que pertenciam à esfera 

feminina,  salvo aos  representantes da Igreja.          

Ordeno que o R. Parocho nas praticas da sua obrigação 
instrua os seus fregueses,  que sao invalidos e illicitos 
semelhantes baptismos por deffeito de Ministro 
competente com o poder da Ordem fazendo-lhes 
conhecer,  que no principio do Christ ianismo so foi  
admenistrado pellos Apóstolos,  e seus Sucessores,  a 
qm. J.C. mandou por todo  o mundo baptizar em nome 
do Padre,  do Filho, e do Espírito Sancto: e que na 
prezente disciplina da Igreja,  saõ os Parochos,  e os 
Sacerdotes,  e ainda os Diáconos com Licença os 
Legitimos Ministros deste Sacramento: e que so nos 
cazos de necessidade, e perigo de morte he que podem 
baptizar sem as cerimonias solemnes,  as mulheres, que 
estas naõ deve baptizar estando prezente o homem, só a 
Parteira quando a decencia o pedir ,  nem o Leigo 
havendo Clerigo, nem este havendo Sacerdote.  E 
quando esta exortaçaõ naõ basta para cohibir abuzos 
filhos da ignorancia,  ou da impiedade, o Rd o Vigario da 
Vara constando-lhe que com effeito existem Seculares 
temerarios,  que se arroguem as funçoens Sacerdotaes, 
tirara escrupulozamente hum Summario,  que me inviará 
para Sentenciar a vista das provas,  e para impor as 
penas de Direito,  e ainda as agravar conforme as 
circunstancias,  com auxilio de braço secular,  que neste 
cazo se deve pedir. 94 [o grifo é nosso] 

Goyaz 8 de Abril de 1824.
O vizitador Luiz Antonio da Silva e Souza

Além disso,  toda essa preocupação da Igreja com o batismo 

talvez seja um indício talvez da alta mortalidade infantil  no momento do 

parto,  pois os padrinhos são responsáveis pelo afilhado na falta dos pais. 

                                               
94 Inst i tu to His tór ico e Geográfico de Goiás,   Livro de  regis tro de doc .  Ecle siást ico,  n o

12,  1820–1825.  
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No registro de batismo de 1820, da Cidade de Goyaz, podemos  

visualizar que as parteiras,  além de partic iparem do sacramento de batismo, 

tinham o privilégio de tornarem-se madrinhas de batismo.

Aos vinte dias do mez de junho de mil e oitocentos  e 
vinte e dois nesta Igreja de Nossa Senhora da Abadia   
ilegível Santo Deos,  e batizei ilegível a inoccente 
Maria Silva de Moreira Velho. Nasçeo nesta Cidade de  
Goyaz. Filha de Elena  Silva.  Padrinhos Raimundo 
Barros e a parteira Josefina Barbosa,
Igreja Nossa Senhora da Abadia,  da Cidade de Goyaz 
do que diz  ilegível e’assignei.  ilegíveldjutor 
Manoel Moraes Pr. a  ilegível95 o grifo é nosso

No século XIX, o viajante francês Jean Baptiste Debret, 

quando esteve no Brasil,  na cidade do Rio de Janeiro (1816-1831),  

assinalou a presença da parteira no batizado de uma criança branca 

pertencente à classe média.  Registra o ocorrido nos seguintes termos:

O antigo hábito de chamar matronas para a operação do 
parto conservar-se-á ainda muito tempo nas duas 
classes inferiores da população brasileira; com efeito, 
por ocasião da nossa chegada, contava-se apenas um 
pequeno número de famílias dist intas no Rio de Janeiro 
que se valiam do parteiro e ainda assim por ostentação 
ou em casos difíceis.  E,  pois,  em virtude dessa 
confiança que o filho de um branco é entregue aos 
cuidados de uma parteira mulata ou preta, para ser 
levado à pia batismal.  Na classe média é a pé, ou 
melhor em liteira de aluguel,  ou de empréstimo, que a 
parteira leva o recém-nascido à igreja, para onde o 
padrinho tem o cuidado de dirigir-se,  por seu lado. 
Quando a família é mais opulenta vê-se a matrona 
grotescamente enfeitada com as cores mais 
disparatadas,  eriçadas de adornos de mau gosto e 

                                               
95 Arquivo de Frei Simão Dorvia, Livro de Batismo no 2,  ano 1820,  folha  267.
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sobrecarregada não somente com as jóias que possui
mas ainda com muitas outras emprestadas por amigas.  
Quem não se riria aos aspectos desse ridículo colosso 
negro, inchado de vaidade, que a cadeirinha mal pode 
conter gemendo sob o seu peso, e que provoca o suor 
dos carregadores exaustos? 96 o grifo é nosso   

Embora o batismo não tenha sido realizado pela parteira,  o 

relato de Debret mostra de forma depreciativa as característ icas sociais e 

pessoais dessas mulheres.  Evidencia-se,  também, o racismo, o discurso 

machista e a negação dessa atividade quando realizada por parteiras.  Por 

outro lado, percebemos que essas mulheres inspiravam confiança e tinham 

status dentro do espaço onde circulavam. 

Considerando as idéias machistas que sustentavam o discurso 

da época, Maria Odila da Silva,  em suas observações sobre as mulheres 

pobres de São Paulo,  afirma que uma das características do sistema 

escravista brasileiro era a desvalorização do trabalho manual e de qualquer 

ofício de subsistência,  principalmente os desenvolvidos por mulheres. 97

Nessas considerações,  podemos incluir as parteiras,  uma vez que elas eram 

mulheres  pobres que lutavam pela sobrevivência e,  de forma espontânea,  

criavam uma resistência ao discurso machista,  encontrando brechas,  por 

intermédio das quais pudessem se expressar ou, ao menos,  sobreviver.  

                                               
96 DEBRET, Jean Baptiste. Viajem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1972, p. 166–167.
97 LEITE,  Maria Odila. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo:  Brasiliense, 1984, p. 9. 



94

2.2 Práticas religiosas no parto

Segundo o historiador Luis Felipe de Alencastro,  na cidade do 

Rio de Janeiro,  havia cultos ligados à proteção do parto.  Entre as santas 

protetoras,  estavam Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora do Bom 

Parto,  Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora da Glória. Para o historiador,  

esse apego aos cultos religiosos revela o temor ao risco de morte materna 

no momento do parto.98

Afirma ainda Alencastro que as normas canônicas que 

vigoravam na Colônia e no Império determinavam a obrigatoriedade da 

confissão antes do parto,  na quaresma e na extrema-unção.  Fixada pela 

inexorabilidade do destino humano, a confissão obrigatória das parturientes 

revela,  segundo o historiador,  os perigos que rodeavam o momento do 

parto.99    

Na Província de Goyaz, durante o século XIX, era comum a 

devoção a Nossa Senhora do Bom Parto,  padroeira das mães de família. 

Segundo a pesquisadora Leny Caselli  Anzai,   nesse período a cura estava 

relacionada sobretudo aos cultos religiosos.  Afirma ainda que, na Cidade de 

Goyaz, à época, essa religiosidade fazia parte das estratégias das parteiras 

e das parturientes.100 Por exemplo, para casos de parto era muito usada a 

seguinte oração: 

                                               
98 ALENCASTRO, Luis Felipe. Vida privada e ordem privada no Império. In: NOVAIS, Fernando A (Org). 

História da vida privada no Brasil: Império.  São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 71.
99 Ibidem. 
100 ANZAI, Leny Caselli. Vida cotidiana na zona rural do município de Goiás: 1888 – 1930. Dissertação  
(Mestrado em História das Sociedades Agrárias) Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1985, p. 134 – 136.
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Nossa Senhora do Bom Parto estava deitada,  quando o 
galo cantou, se alevantou, seu pé direito calçou, seu 
manto pegou, no caminho encaminhou, encontrou com 
o Senhor.  Senhor disse: volte pra trás,  onde você 
estiver não há de morrer mulher de parto nem menino 
abafado. ( Reza 3 Padre Nosso, Ave Maria e ofertar a  
Nossa Senhora do Bom Parto para que livre a mulher 
desse sofrimento)101

Portanto,  pode-se notar que a devoção às santas protetoras dos 

partos estava presente durante a gravidez,  no momento do parto e também 

após a sua realização, na forma de agradecimento a parto bem-sucedido e 

não necessariamente associada ao medo da morte,  como afirma Alencastro.  

Pode-se inferir ainda que a prática religiosa fazia parte do universo 

feminino, o que implica um padrão moral,  idealizado pela própria Igreja 

Católica, cujo objetivo era enquadrar as mulheres como gestoras de valores 

cristãos e maternos.  

Apesar de malvistas pelo discurso masculino da época, 

tachadas de mulheres ignorantes,  praticando toda espécie de cura no corpo 

feminino, acusadas de facilitarem o aborto e o infanticídio as parteiras,  

agiram com desenvoltura no universo feminino.  Esses eram uns dos 

motivos que obrigavam a Igreja Católica, durante o século XIX, a interferir  

com maior rigor  no papel social  das  mulheres parteiras.  

O reconhecimento conferido à mulher parteira não significava, 

no entanto,  que a Igreja Católica lhe apoiasse em todas as suas práticas.  

Por exemplo, nos casos de abortos em que as parteiras prestavam auxílio,  

era conferida a estas e à mãe a pena de excomunhão perpétua.

                                               
101 Idem. p. 136.
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Nesse sentido, a  ocorrência policial 102  da Cidade de Goyaz 

abaixo transcrita é  um demonstrativo dessa repressão da Igreja e do 

Judiciário sobre as parteiras.

Por ordem do Illustre V. Exmo Drº  Antonio Jose 
Pereira foi posta em liberdade a parteira Hypolita de 
Jesus,  visto ter obtido soltura nesta data, em virtude de 
ter recebido hábeas Corpus e a  excomunhaõ por parte 
da Igreja.

Saúde e fraternidade
Ao Illustre Cidadaõ Cheffe de Policia neste Estado de 

Goyaz, Cidade de Goyaz, 3 de Abril de 188 ?

Segundo a pesquisadora Joana Maria Pedro, a prática do aborto 

sempre foi  motivo de preocupação para a Igreja Católica.  Desde a Idade 

Média até a Idade Moderna,  as parteiras e feiticeiras que auxiliavam na 

realização de abortos eram perseguidas pela Igreja,  pois os padres 

consideravam o aborto,  o abandono de crianças e o infanticídio como 

crimes e pecados.103

Vemos que o poder,  o prestígio e o reconhecimento conferido 

às parteiras eram limitados,  algumas vezes situações adversas envolviam 

essas mulheres durante a realização do parto.  O reconhecimento de seu 

trabalho muitas vezes era prejudicado por uma rede de intrigas no espaço 

                                               
102 Caixa  12,  pacote 9 ,  Arquivo do Estado do Pará .
103Ainda  aponta a autora  que  em 1560,  o abor to e a punição para quem favorec ia essa 

prá tica já  e ra  mot ivo de  discussão.  Nas cart as que  o Padre  José de Anchieta mandava  
aos  seus  super iores ,  denunciava  o uso de inúmeras técnicas usadas pe las  par teiras  e  
fei t iceiras  para a prát i ca do abor to e propunha ordens para inquir ir  e  punir  essa  
at ividade com pesadas  penitências .  PEDRO,  Joana Maria.  A cr iminal ização de  
prá ticas  abort ivas.  In:  SILVA, Al ice Lei te ;  LAGO, Mara  Coe lho; RAMOS, Tânia  
Regina (Orgs. )  Falas de  gênero.  Santa  Catar ina:  Editora Mulheres,  1999,  p .  176-180.
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que freqüentavam. A ocorrência policial 104 abaixo, da Cidade de Goyaz, de 

1892, demonstra os conflitos advindos de parto mal-sucedido.

Attesto que a Srª  Maria Josepha da Paixaõ deu a  luz a 
uma criança morta,  em casa, do sexo masculino pela 
maõ da parteira Benedicta ilegível que pelo exame 
naõ apresentava  nenhum signal de morte violenta.

Goyaz – 9 – 1892.
Foi lançado no livro de registro  ilegível .

O official
Joaõ Bonifacio de Siqueira

Situações como essas colaboravam para acentuar a imagem das 

parteiras como mulheres ignorantes.  Contudo, embora como mostra os 

registros oficiais,  a imperícia de muitas parteiras tenha provocado conflitos 

de relacionamento com a família da parturiente ou entre elas,  a sua 

sabedoria relacionada ao parto,  juntamente com suas habilidades em  

transmitir segurança,  amizade e  paciência,  tendiam a neutralizar em muitas 

gestantes o receio de serem auxiliadas no parto por essas mulheres.

Isso explica em parte a postura da Igreja Católica diante das 

parteiras.  Ciente da preferência por elas  na realização dos partos,  muitas 

vezes em decorrência do pudor feminino, a Igreja,  como já vimos, 

recompensava os bons serviços prestados pelas parteiras.

Faz-se importante ressaltar ainda que, como a história tem 

mostrado, a Igreja sempre impôs normas ao comportamento feminino, 

estabelecendo assim papéis sociais bem definidos para homens e para 

                                               
104 Arquivo do Fre i  Simão,  Cidade de Goiás,  ca ixa 25,  Livro de  regis tro de doc .  n o 71,  
1890 – 1893.
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mulheres,  com várias pressões sobre o uso e a identidade do sexo, do corpo 

e da maternidade.

2.3 As parteiras nos registros literários 

Segundo Norma Telles,  o romance caracterizou a produção 

literária no século XIX. Muitos literatos,  particularmente os pertencentes à  

segunda geração de românticos brasileiros,  encaravam a história como

embate de forças contrárias e, por intermédio de seus romances assumia a 

cólera e denunciavam os conflitos da vida social,  através do cotidiano de 

seus personagens.105 Percebe-se com isso a  riqueza das fontes l iterárias na 

produção histórica.  

Manuel Antônio de Almeida,106 em sua obra Memórias  de um 

sargento de milícias, procurou apreender o cotidiano das classes baixas do 

Rio de Janeiro no início do século XIX. Entre seus personagens,  

encontramos uma parteira desempenhando um importante papel na 

sociedade fluminense no período. O autor não a nomeia,  essa parteira 

define-se por seu ofício,  é chamada também por comadre e interfere,  com 

autoridade, na vida de seu afilhado Leonardo.

A parteira ou comadre é descrita por Manuel Antonio de 

Almeida como uma mulher de estatura baixa,  religiosa,  supersticiosa,  

                                               
105  TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIORE, Mary (Org). História das mulheres 

no Brasil. São Paulo, UNESP,  1997,  p. 418-419.
106 Manuel Antônio de Almeida,  formou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro em 1855.
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gorda, “bonachona, ingênua ou tola até um certo ponto,  e finória até 

outro”,107 benzedeira,  sempre querendo saber da vida de outros com todos 

os menores detalhes- “isso lhe dava longa matéria para entreter as 

parturientes que se confiavam aos seus cuidados”. 108 Aprendeu o ofício por 

curiosidade, adquirido na prática,  pelo o ensinamento de outras mulheres,  

passando a depender financeiramente dele.  Relacionava-se com pessoas dos 

mais variados meios sociais.

Quanto ao traje da parteira,  Almeida descreve que 

era,  como o de todas as mulheres da sua condição e 
esfera,  uma saia de lilá preta,  que se vestia sobre um 
vestido qualquer,  um lenço branco muito teso e 
engomado ao pescoço, outro na cabeça,  um rosário 
pendurado no cós da saia,  um raminho de arruda atrás 
da orelha,  tudo isto coberto por uma clássica mantilha,  
junto à renda da qual se pregava uma pequena figa de 
ouro ou de osso.109  

Tinha liberdade, saía sozinha, sustentava-se economicamente. 

Esse perfil  de parteira traçado por Manuel Antonio de Almeida rompe 

também com os padrões morais da burguesia brasileira do período imperial. 

Considerando essa comadre de comportamento desviante para o período, 

podemos afirmar que a imagem negativa das mulheres parteiras,  construída

principalmente pelo discurso médico, teve como objetivo  também punir e  

controlar o comportamento feminino, causando em certa medida impasses 

para a atuação das parteiras.

                                               
107 ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. São Paulo: Ática, 1996, p. 30.
108 Idem, p. 31.
109 Ibdem. 
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A propósito,  o  termo “comadre”,  citado por Manuel Antonio 

de Almeida,  já existia desde a Antigüidade Clássica e era utilizado para 

designar as parteiras práticas.  Nesse período, essas mulheres eram vistas 

como sábias,  pois cabia a elas o corte do cordão umbilical da criança,  a 

realização do parto,  a orientação à parturiente quanto ao aleitamento,  entre 

outras atividades.  Na Península Ibérica e no Brasil,  o termo tem o mesmo 

significado. Assim como na Antigüidade, eram mulheres respeitadas e 

desenvolviam a mesma atividade de outrora. 110

Na Europa,  a partir  do século XVIII,  o termo “comadre” vai 

ganhando um significado depreciativo, particularmente na França.  Sob 

influencia do discurso europeu, o Brasi l,  principalmente no século XIX, 

herda o mesmo discurso,  pois esse termo passou a denominar as mulheres 

parteiras,  tachadas de ignorantes,  perigosas e inaptas a desenvolver seu 

ofício.111       

Contudo, esse novo significado do termo “comadre”,  associado 

às mulheres parteiras sobretudo pelo discurso médico não, condiz com o 

significado dele inscrito no Dicionário da Língua Portuguesa de 1813.

COMADRE, s.f .  A mulher,  que serve de madrinha a 
respeito da mãi,  ou pai do afilhado. Ferr.  Castro,  f . 
126. El Rei ao neto por madrinha me da,  Comadre ao 
filho.  S.  A parteira, familiarmente. 112

                                               
110 SILVA, A. A primeira médica no Brasil. Rio de Janeiro: Pongetti, 1954, p. 14.
111 Ibidem, Idem, p. 14.
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O termo “comadre” usado por Manuel Antonio de Almeida está 

de acordo com o significado apresentado pelo dicionário acima citado. 

Pois,  na prática,  a parteira tornou-se muitas vezes madrinha da criança.   

Outra obra literária que apresenta o cotidiano de uma parteira é 

Luzia-Homem, de Domingos Olímpio. Romance escrito em 1903, apresenta-

nos o cenário social do regionalismo nordestino por meio do cotidiano dos 

retirantes do Ceará.  A parteira presente na obra chama-se Rosa Veado, e 

desempenha um importante papel social no sertão cearense no período.  

Além de realizar partos,  benze e é também curandeira,  interferindo com 

autoridade na vida da comunidade.

A parteira é descrita por Domingos Olímpio como uma mulher 

pobre,  sustentando sozinha seus f ilhos.  Seus serviços são amplamente 

requisitados.  Sempre querendo saber da vida de outros,  como também 

opinar nas situações alheias,  costuma contar detalhes  ocorridos durante o 

seu trabalho. Isso lhe confere a garantia de poder,  a confiança aos seus 

cuidados,  bem como a chance de ser o centro das atenções durante as 

reuniões com outras mulheres,  que geralmente ocorriam no final da tarde. 

Podemos conferir essas características da parteira  Rosa Veado no seguinte  

trecho da obra:

Rosa Veado voltara extenuada de penosíssimo trabalho. 
Sentada à porta da casa de taipa, onde morava com os 
filhos,  entre o cemitério velho e a Fortaleza,  contava o 
caso às vizinhas atentas,  acocoradas em redor dela, 
curiosas e admiradas.

                                                                                                                                             
112 MORAES SILVA, Antonio de. Diccionario da Língua Portugueza. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813, 

p.201.  
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 É o que digo a vocês.  As outras comadres não lhe 
puderam dar volta e não tiveram remédio senão me 
procurarem, porque, não é por me gabar,  todo o mundo 
sabe que eu sou a tira-teimas.  Que horror! A mulher 
tira a criança atravessada, lá nela.113

  Quanto às técnicas da parteira, Domingos Olímpio nos relata, 

por intermédio do discurso de Rosa Veado, que as palavras dóceis e as 

rezas também faziam parte do momento do parto.

Então eu disse: daqui a um nadinha, se Deus quiser,  
está aí a criança.  Tenha coragem. Mais uma vez e 
estará livre. . .  Peguei-me então, com o Senhor São 
Raimundo e rezei.  O menino estava mesmo 
atravessado. Vão ver uma botija,  minha gente – disse 
eu.  Trouxeram uma botija de zinebra vazia,  onde eu 
mandei que ela assoprasse com toda a força.  –
Sopre.. .de verdade...Vamos.. ..Nisto dei um jeito que só 
eu sei. . .A mulher largou um grito rasgado e a criança 
pulou! Amarrei-lhe o embigo; arrumei-lhe quatro 
palmadas fortes; meti-lhe o dedo na boca cheia de 
gosma.. .Foi dito e feito: chorou logo com força,  pois 
era um menino macho, com a graça de Deus. .. 114      

  

A parteira Rosa também não dispensa a ajuda do marido da 

parturiente. Porém, a participação deste  só ocorre quando ela requisita e 

sua ação resume-se aos mandos da parteira,  como podemos conferir:

E como as párias não se despregassem, chamei o 
marido, mandei que botasse o pé  em cruz na barriga da 
mulher enquanto esta rezava comigo: “Minha Santa 
Margarida,  não estou prenha, nem parida,  mas de vós 

                                               
113 OLÍMPIO, Domingos. Luzia-Homem. São Paulo: Ática,  p. 49-50.
114 Idem,  p. 50.
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favorecida.” Ao cabo da terceira vez,  estava tudo 
acabado. Arre!115   

Rosa,  diferentemente de outras parteiras,  cobrava pelos seus 

serviços prestados.  Pois via no exercício de partejar,  de benzer e de curar 

uma forma de garantir a sobrevivência de sua família.

Era muito comezinho receber a  parteira visitas 
misteriosas, em busca das suas artes,  das suas 
maravilhas.
Trago aqui os dois mil réis – dizia Terezinha quando 
se acharam a sós.
Hoje talvez não possa fazer a reza – disse Rosa,  
tomando a cédula e examinando com os olhos 
pequeninos e cinzentos; armados duns óculos de 
cangalha,  remendados com cera – Estou que não posso 
me mexer de cansada de um trabalho que me pôs sal na 
moleira. . .
Faça sa Rosa.  É em benefício de um pobre que já não 
se astreve com a cadeia.116

      

Esse perfil de parteira traçado por Domingos Olímpio rompe 

também com os padrões morais da burguesia brasileira do período imperial. 

Nota-se ainda, que a participação das parteiras na vida social brasileira  

permaneceu por muito tempo, como também a crença nos seus 

conhecimentos empíricos das mulheres parteiras.

Dessa forma, observamos que o imaginário social feminino e 

masculino cria e inventa imagens conforme a satisfação de suas 

necessidades.  Isso é  o que podemos verificar também no discurso médico 

                                               
115 Ibidem.
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durante o século XIX, o qual atribui imagem depreciativa às mulheres 

parteiras,  como estratégia para impor uma nova ordem médica direcionada 

à maternidade.

2.4 As parteiras no discurso médico

Os argumentos pela criminalização das mulheres parteiras 

encontraram, durante o século XIX, um aliado poderoso no discurso 

médico. Além disso,  os diversos governantes da Província de Goyaz se 

utilizaram dos saberes médicos em seu paulatino processo de controle do 

corpo feminino, no que tange à maternidade, e até na elaboração de códigos 

de posturas.

Nesse sentido, faz-se necessário realizar uma releitura da 

historiografia goiana que, por muito tempo, enfatizou a passividade das 

mulheres,  não visualizando as constantes buscas de estratégias para 

transgredir as leis,  o que foi motivo de preocupação para médicos e 

governantes.     

Um exemplo que ilustra essa afirmação é a decisão de Jose 

Rodrigues Jardim, vice-presidente da província de Goyaz, que,  em 1841, 

resolveu implementar a seguinte norma na Cidade de Goyaz, com o intuito 

de proibir uma prática então comum do comportamento feminino:

                                                                                                                                             
116 Idem, p. 51.
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TITULO 2O

Saude
Art.  22.  Aquelle,  que der as agoas,  que pela Cidade 
corre em utilidade publica direcçaõ diversa ou nellas 
lavar o corpo, ou roupa, f icando designado 
principalmente a mulher que estiver com sangramento, 
será punido, sendo livre com 1 a 2 U000 réis de multa, 
ou hum a dous dias de prisaõ, e sendo escravo com 
vinte e quatro palmatoadas,  salvo querendo o Sr.  pagar 
a multa: estas penas duplicar-se-haõ nas 
reincidencias.117

Note-se que a postura acima está diretamente pautada pelo 

discurso médico. Alude, com certeza,  àquela parcela da população feminina 

pertencente às camadas populares.  Além da higienização, do controle do 

corpo e das punições,  alvo de preocupação das autoridades médicas e 

governamentais durante todo o Império,  o documento oficial refere-se 

também à menstruação, um assunto que, por muito tempo, foi  tabu tanto no 

universo feminino, quanto no masculino. Aliás,  a menstruação constituía   

um dos segredos femininos e,  no imaginário masculino, era considerada  

um grande mistério,  o que acabava abrindo espaço para um discurso que 

lançava as mulheres numa cadeia de enfermidades,  que iam da melancolia e 

da loucura até as manifestações sobrenaturais.    

Segundo Mary Del Priore,  em decorrência de um conhecimento 

médico limitado, acreditava-se que o sangue menstrual era causador de 

alucinações,  tinha conexão com a presença do diabo e que, quando de sua 

falta, provocava uma série de doenças femininas.  A historiadora ainda 

afirma ainda, que durante todo o período colonial e a  primeira metade do 
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Império o sangue menstrual  foi considerado ainda mais perigoso por estar 

associado a todo tipo de feitiço.118   

De acordo com a pesquisadora Regina Lacerda,  na Cidade de 

Goyaz, no período imperial,  fazia-se também presente nas crenças 

populares várias receitas que envolviam o sangue menstrual,  que 

compreendiam desde a reconciliação com o marido e o namorado até a 

tentativa de práticas criminosas e pecaminosas. 119

Todo esse repertório de práticas pertencente ao universo 

feminino  incomodava os olhares masculinos.  Esta é uma das razões por 

que o controle do corpo feminino, a higienização, a imposição de costumes 

moralizadores,  principalmente para as mulheres,  tornaram-se,  durante todo 

o período imperial,   objeto de discussão na área da saúde e da jurisdição. 

Dentre as práticas femininas,  a que mais contrariava o modelo 

oficialmente proposto era o aborto.  A mãe que abortava ou a mulher que a 

auxiliasse na realização do aborto eram apontadas como criminosas pela 

legislação civil e pelas normas médicas,  ambas apoiadas,  como já vimos, 

pelas ordenações eclesiásticas. 

É valido lembrar que as parteiras detinham conhecimentos e 

lançavam de estratégias que facilitavam o aborto.  Conscientes das 

possibilidades de elas transgredirem as normas estabelecidas,  a legislação 

quanto a medicina  vão vigiá-las e puni-las.  

                                                                                                                                             
117 Arquivo do Frei Simão Dorvi, Cidade de Goiás, Livro da  Ley Goyana,  1842 a 1882.
118 DEL PRIORE,  Mary. Magia e medicina na Colônia: o corpo feminino. In: DEL PRIORE,  Mary. História 

das mulheres no Brasil. São Paulo: Unesp,  1997,  p.  86 – 87. 
119 LACERDA, Regina. Vila Boa: história e folclore. Goiânia: Oriente, 1997,  p. 170.
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Por intermédio do Index Cronológico de Ordens Régias da 

Secretaria do Governo de 1808, é possível visualizar as penalidades que  as 

parteiras sofriam caso favorecessem  o aborto. 

Index cronológico de Ordens Regias da Secretaria do 
Governo 

Livro 
1808
Nos

XIX
Alvará
Dito de 25 de Novembro, mandando prender a D. 
Joaquina Martins da Costa,  que tendo ajudado huma 
mulher pejada a tirar a sua cria,  antes do tempo de 
sinco sic mes, levando ao tumulo a mulher e seu 
filho,  victima innocentes de huma tão lastimosa 
 ilegível . 120

Provavelmente a mulher parteira citada nesse alvará levou à 

morte a mãe e a criança por eventuais complicações em razão de a 

parturiente estar no quinto mês de gestação no momento da realização do 

aborto.  Assim, podemos afirmar que a rede de solidariedade entre as 

mulheres muitas vezes era rompida em decorrência de conflitos 

estabelecidos e, quando  tratava-se da prática do aborto,  as penalidades 

faziam-se presentes.

Outro exemplo encontra-se no Código Criminal do Império de 

1830, em seus artigos 207 e 208, que considerava como crime qualquer 

forma de aborto,  prevendo penas severas para a prática do aborto ou a 

cumplicidade com esse ato.   
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TITULO II
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA INDIVIDUAL

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA PESSOA E VIDA

SECÇÃO III
Art.  207. Ocasionar aborto por qualquer meio 
empregado interior,  ou exteriormente com 
consentimento da mulher pejada:
Penas – de prisão com trabalho por um a cinco annos.
Se este crime for commettido sem consentimento da 
mulher pejada:
Penas – dobradas.
Art.  208. Fornecer com consentimento de causa rogas 
ou quaesquer meios para produzir o aborto,  ainda que 
este se não verif ique:
Penas – de prisão com trabalho por dois a seis annos.
Se este crime for commettido por medico, boticário,  
cirurgião, ou praticante de taes artes:
Penas – dobradas.  121

Tendo como parâmetro o Index Cronológico de Ordens Régias 

da Secretaria do Governo de 1808, atribuindo penas severas a prática do 

aborto,  observa-se que o Código Criminal Brasileiro de 1830 exibe o 

mesmo rigor.  Também houve continuidade dessas disposições no primeiro 

Código Criminal da República,  de 1890, em seus artigos 300 e 301, que 

traz  penas tão severas quanto às presentes no Império. 122

De acordo com Joana Pedro, os próprios médicos,  em seus 

tratados de obstetrícia,  ao discutir o aborto,  faziam referências às causas e 

                                                                                                                                             
120 Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, caixa 10, doc. Avulsos.
121 Biblioteca Pedro Aleixo, Câmara dos Deputados, Brasília. Código Criminal Brasileiro de 1830, p. 65.  
122 LINHARES, Leila de Andrade. Balanço da luta pela legalização do aborto no Brasil. In: CLADEM, J. 
Mulheres castigadas e vigiadas. s.l.:s.n, 1995,  p. 389.
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aos remédios que provocavam a expulsão do feto e,  buscando auxílio 

jurídico,  tentavam proibir a venda de tais substâncias abortivas. 123

Contudo, mesmo diante de tantas punições,  as mulheres que 

queriam interromper uma gravidez indesejada encontravam no próprio 

universo feminino as informações desejadas.  No Brasil,  era comum a venda 

de substâncias abortivas como a arruda, cruz e chá-de-ave-maria,  que 

estavam sempre disponíveis para as mulheres.

O viajante francês Debret (1816-1831),  quando esteve no 

Brasil,  retratou a venda, à época muito comum, de arruda nas ruas do Rio 

de Janeiro,  para ser usada como amuletos e no preparo de chás abortivos.

É a superstição que mantém em voga a erva de arruda, 
espécie de amuleto muito procurado e vendido todas as 
manhãs nas ruas do Rio de Janeiro.  Todas as mulheres 
da classe baixa, na qual constituem as negras os cinco 
sextos,  a consideram um preventivo contra os 
sorti légios,  por isso têm sempre o cuidado de carregá-
las nas pregas do turbante,  nos cabelos,  atrás da orelha 
e mesmo nas ventas.  As mulheres brancas usam-na em 
geral escondida no seio.  A acreditar-se na credulidade 
generalizada,  essa planta,  tomada como infusão, 
asseguraria a esteril idade e provocaria o aborto,  triste  
reputação que aumenta consideravelmente a sua 
procura.124

É sabido que as parteiras tinham conhecimento do corpo 

feminino. O fato de partilhar segredos e cuidados com as mulheres não só 

lhes auxiliavam n realização dos partos,  mas também as tornava solidárias 

com as necessidades femininas,  no caso de interrupção de uma gravidez 

                                               
123 PEDRO, Joana Maria. A criminalização de práticas abortivas. In:  SILVA, Alice Leite; LAGO, Mara 

Coelho; RAMOS, Tânia Regina (Orgs.). Falas de gênero. Florianópolis: Editora  Mulheres, 1999, p. 179.
124 DEBRET, Jean Baptiste. Viajem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1972, p. 162 .
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indesejada. Nesse sentido, as parteiras firmavam ainda mais os laços de 

solidariedade e de confiança entre elas e as gestantes e desenvolviam  

resistência aos papéis e ao comportamento moral imposto às mulheres.

A medicina e o judiciário brasileiros,  durante o período 

imperial tinham consciência dessa ajuda mútua entre as mulheres no que 

diz respeito à maternidade e tentavam desenvolver vários mecanismos para 

impedir a atuação das mulheres parteiras ou conceder a elas um 

conhecimento médico.

No Rio de Janeiro,  durante o século XIX, Luiz Felipe de 

Alencastro afirma que, as parteiras eram conhecidas e  temidas em 

decorrência da imperícia delas na realização de partos.  Aparadeiras, 

assistentes e curiosas eram nomes atribuídos a essas mulheres.  Alencastro 

aponta a falta de um corpo médico e o imaginário social feminino da época 

como facilitadores da prática dessas mulheres parteiras.  A ausência de um 

conhecimento médico por parte dessas mulheres fazia com que o índice de 

mortalidade de recém-nascidos fosse alto.  O historiador  observa ainda que, 

em decorrência desse fato era,  comum ter uma cruz preta em frente das 

casas em que habitavam as parteiras,  sinal indicativo de sua profissão. 125   

A imagem depreciativa das mulheres parteiras, acusadas como 

responsáveis pela morte de mães e recém-nascidos em virtude da sua falta 

de qualificação prof issional,  e a emergência de um saber científico são 

encontrados no discurso médico durante o século XIX na Cidade de Goyaz, 

por meio de um requerimento elaborado em 1822 por Gabriel Marie 
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Ploesquellec,  f ísico das tropas.  Ele escreve à Secretaria de Estado dos 

Negócios do Império,  pedindo providências para que se institua um curso 

que ensine as técnicas profissionais necessárias para a realização de partos 

às parteiras.

Que tendo observado, e conhecido os deploraveis 
effeitos,  que resultaõ da ignorancia das Parteiras do 
interior deste Imperio,  onde hum numero incalculavel 
de creaturas morrem diariamente na occasiaõ de seus 
partos,  levando ao tumulo seus filhos,  victimas 
innocentes da mais crassa ignorancia,  e naõ podendo 
deixar de sepenetrar sensivelmente para hum taõ 
lastimoso quadro, tomou a resoluçaõ de remediar do 
melhor modo possivel a hum mal,  q.  quanto mais se 
renova tanto mais atrasa o asigmento da populaçaõ do 
vasto Brasi l, e nenhum outro lhe parecendo mais 
proprio; que hum tratado simples resumido sobre as 
manobras dos partos seguido dos soccorros,  q.  reclama 
huma mulher novamente parida e a sua cria,  occupa-se 
presentemente da sua conclusaõ, conformando-se ao 
methodo, q.  se segue no Hospital da Maternidade de 
Paris para instrucçaõ das Parteiras.  Este tratado torna-
se tanto mais necessario,  quanto he absolutamente 
desconhecida no Interior desse Imperio a Arte de 
Partejar.  Sendo pois de huma utilidade indispensavel o 
conhecimento da Arte de Partejar; e naõ podendo esta 
Arte ser exercitada no Brasil senaõ por mulheres pelos 
motivos ja ponderados toma o supplente a deliberaçaõ 
de se offerecer, para ensinar o seu tratado em qual quer 
Província onde V.M.I.  for servido Determinar,  que se 
crie huma Aula de Partos.  A simplificaçao do tratado 
com o soccôrro de huma maquina propria  para executar 
as manobras nelle explicados affiança,  que naõ haverá 
mulher alguma, que no espaço de hum anno naõ se
torne habil em partejar. 126

       

Ploesquellec foi o primeiro,  na Província de Goyaz, a 

reconhecer a necessidade de instruir as parteiras por meio de um curso 

                                                                                                                                             
125 ALENCASTRO, Luis Felipe. Vida privada e ordem privada no Império. In: NOVAIS, Fernando A (Org). 
História da vida privada no Brasil: império.  São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 71.
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regular sob sua orientação, ou seja,  por meio de um conhecimento médico. 

Como relata em seu requerimento acima citado, sua preocupação era a 

ausência de parteiras hábeis na cidade o que fazia com que mulheres sem 

qualquer conhecimento científico se tornassem parteiras.  Tal situação era 

para ele desastroso, dada a alta taxa de mortalidade infantil  e materna 

durante o parto.

A part ir da análise do documento de Ploesquellec,  podemos 

afirmar que, simultaneamente à construção de um discurso depreciativo 

referente às mulheres parteiras na Cidade de Goyaz, havia uma  proposta  

pedagógica com o intuito de fornecer a elas conhecimentos da medicina 

francesa  e não de extinguir as suas práticas.  

Segundo Genesco Bretas,  a proposta de transmitir  

conhecimentos médicos às mulheres parteiras da Cidade de Goyaz estava 

presente também no discurso governamental,  principalmente na primeira 

metade do século XIX. Afirma o autor que a Câmara Municipal da Capital 

da província de Goyaz, por meio de um exame de qualificação, realizado 

junto aos profissionais da saúde, concedia às mulheres parteiras uma carta 

de credenciamento que lhes permitisse exercer a profissão.

Nos tempos de D. João VI e de D. Pedro I,  dava-se 
carta ou licença a pessoas que tivessem alguma prática 
nas artes de curar doentes,  extrair dentes ou partejar, 
depois de passarem por um exame perante os 
respectivos profissionais,  na Corte era mais comum, na 
Província de Goiás poucas foram as licenças 
concedidas já que não havia médicos nem 

                                                                                                                                             
126 HAEG, caixa 17, Livro de Registro de Doc. no 51, 1822–1825.
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farmacêuticos para realizar os exames  . . . .  Eram cartas 
de cirurgião, dentista ou parteira.   A maioria desses 
credenciados era constituída de pretos forros,  porque 
quase somente estes se prestavam a lidar com 
doentes.127

   

A partir da afirmação de Bretas,  nota-se que na província de 

Goyaz,  vários motivos contribuíram para que essa prática não tivesse 

continuidade. O autor chama atenção ainda para a  origem étnica das 

mulheres parteiras e  a classe social a que pertenciam aspectos esses que 

muito contribuíram para a construção do discurso que as desqualif icava.  

Segundo Maria Lucia Mott,   uma lei de 3 de outubro de 1832, 

criando as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, 

implementou um curso regular para a formação de parteiras profissionais,  

no qual eram admitidas somente mulheres a partir de 16 anos de idade. 

Estas deveriam saber ler e escrever o português e apresentar atestado de 

bons costumes, além de pagar o valor de 20 mil réis pela matrícula. 128   

Além do objetivo de qualif icar as parteiras,  a legislação 

sanitária do Império do Brasil,  através dessa lei de 3 de outubro de 1832, 

impôs restrições à prática das parteiras não-diplomadas.  Percebe-se,  ainda, 

que há um reconhecimento do ofício de parteira.   

LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DO IMPERIO DO 
BRAZIL DESDE  1822

                                               
127 BRETAS, Genesco Ferreira. História da instrução pública em Goiás. Goiânia: Editora da UFG, 
1991,p.157. 
128 MOTT, Maria Lúcia. O curso de partos: deve ou  não haver parteiras? In: Cadernos de Pesquisa. São 

Paulo:  Fundação Carlos Chagas, novembro,  no 108, 1999, p. 136.
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EXERCICIO DA MEDICINA E DA PHARMACIA

A Lei de 3 de outubro de 1832, determina que:
Art.  13.  Sem título conferido ou approvado pelas 
Faculdades de Medicina do Brazil,  ninguem podera 
curar,  partejar ou ter botica ,  emquanto disposições 
particulares,  que regule o exercicio da medicina.
Art.  14.  Compete ás ditas Faculdades verif icar os 
titulos  dos medicos,  cirurgiões, parteiras e boticarios 
obtidos em escolas estrangeiras e os conhecimentos dos 
mesmos individuos,  por meios de exames afim de que 
elles possam exercer legalmente suas profissões em 
qualquer parte do Império. 129 o grifo é nosso

Segundo Alfredo Piragibe,  nas disposições desse último artigo, 

declarou-se depois,  no artigo 1o  do decreto legislativo de 27 de outubro de 

1835, não estarem compreendidos os estudantes brasileiros que tinham 

obtido o título de médico em universidades estrangeiras,  antes da criação 

das Escolas de Medicina do Império brasileiro. 130

Piragibe ressalta ainda que 

Não se pense,  porém, que antes de 1832 a anarchia 
reinava em materia,  que tanto importa á policia 
sanitaria,  dando assim ao abuso um direito de 
domicilio,  que lhe buscasse subtrahir-se a acção das 
leis ulteriores; pelo contrario,  a Decisão do Governo de 
15 de setembro de 1837 declarou que o estar  um 
estrangeiro exercendo a medicina no imperio,  antes da 
Lei de 3 de outubro de 1832, nao o isentava da 
obrigaçao de habili tar-se por exame para exercer a sua 
profissao, visto que antes da mesma lei ja isso era 
exigido. 131  

                                               
129 Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, seção obras raras, pacote 23. 
130 PIRAGIBE, Alfredo. Notícia histórica da legislação sanitária do Imperio do Brazil desde 1822 até 1878. 

Rio de Janeiro: Typographia Universal de  E & H. Laemmert, 1880, p. 17.
131 Ibidem, p. 17.
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   A legislação sanitária do Império,  por intermédio do artigo 

18 do decreto-lei de 27 de outubro de 1835,  estabelecia também que cabia 

aos responsáveis pela saúde, pública de cada província licenciar os 

profissionais da área da saúde bem como exigir o cumprimento da lei .

PESSOAL DAS REPARTIÇÕES DE SAUDE PUBLICA

Art.  18.  Ao Presidente da Junta,  aos das Commissões,  
ao Provedores de Saude Publica e das Camaras 
Municipaes cumpre:  lançar o – Visto – e assignar nas 
costas dos diplomas dos medicos,  cirurgioes,  dentistas,  
parteiras e boticarios depois de matriculados.  132 o 
grifo é nosso

Na província de Goyaz, o Hospital São Pedro de Alcântara,  em 

1888, passa a  atender uma resolução da legislação sanitária do Império  

que,  pelo artigo 46 do decreto-lei de 3 de fevereiro de 1886, proibiu as 

parteiras de prescrever receitas médicas,  exceto nos casos graves em que a  

vida das parturientes e da criança estivesse comprometida.  A mesma 

resolução permitia a elas somente realizar partos que não apresentassem 

riscos à mãe e nem à criança.  Em casos de perigo, a presença do médico 

seria indispensável.

  

Sevirá este livro,  creado em observancia do 
Regulamento do serviço sanitario do Imperio de 3 de 
Fevereiro de 1886, art.  55 para nelle se faser o registro 
das receitas aviadas,  devendo-se observar litteralmente 
as disposições desse art. 55 e dos artigos 45 e 46 do 
mesmo Regulamento,  os quaes tres artigos sejaõ 

                                               
132 Idem, p. 52.. 
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transcriptos em seguida a este termo. Hospital de 
Caridade de Sao Pedro de Alcantara em Goyaz, 26 de 
julho de 1888.  . . .
Art.  46.  As parteiras no exercicio de sua profissaõ, 
limitar-se-haõ a prestar os cuidados indispensaveis ás 
parturientes e aos recem-nascidos nos partos naturaes,  
Em caso de dystocia deveraõ sem demora reclamar a 
presença do medico, e até que este se apresente, 
empregaraõ taõ somentes os meios conhecidos para 
prevenir qualquer accidente que possa comprometter  a 
vida da parturiente e a do feto.
Saõ-lhes prohibidos:  o Aviamento medico ou cirurgico 
das molestias das mulheres e das crianças,  os ilegível   
de consultas e as receitas,  salvo as de medicamentos 
destinados a evitar ou combater accidentes graves que 
compromenttem a vida da parturiente ou a do feto ou 
recem-nascido. Taes receitas deveraõ conter a 
declaraçaõ de urgentes.133   

Havia uma série de tentativas que procuravam disciplinar as 

mulheres parteiras,  regulamentando e controlando a arte de partejar.  No 

entanto,  dadas a  precariedade da própria formação do ensino médico nessa 

área e a própria relutância da população em aderir a seus conhecimentos,  

essas estratégias disciplinadoras não terão os efeitos imediatos.   

De acordo com Jorge Crespo, em Portugal,  no domínio da 

medicina,  tinha sido estabelecida,  em 1782, com a criação da Junta do 

Proto-Medicato,   a  licença para o exercício da prática médica.  Com esse 

expediente,  a junta preocupava-se,  especialmente,  com o exame dos 

candidatos a barbeiros-mor e a parteiras,  no que se refere à legalização de  

sua prática.  Afirma o estudioso que essa atitude tinha como objetivo lutar 

contra o curandeirismo e fazer com que os práticos nacionais e estrangeiros 

                                               
133 Arquivo Civil da Fundação Cultural Frei Simão Dorvi, Cidade de Goiás. Livro de registro de  receitas do 

Hospital São Pedro de Alcântara, 1888.  
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prestassem provas e sua habilitação, e,  sobretudo realizar um  

recenseamento de todos os que se dedicavam à assistência médica. 134

Afirma ainda Crespo que a criação da junta contribuiu para 

valorizar a medicina profissional e perseguir todos aqueles que exerciam 

junto à população a medicina prática.  Assim sendo, lutavam contra o 

charlatanismo e reduziam a atuação das parteiras aos limites da prática que 

lhes estava autorizada.135   

O termo charlatanismo usado para caracterizar as práticas das  

mulheres parteiras em Portugal se faz  presente também na Cidade de 

Goyaz. É perceptível  a preocupação expressa no discurso médico, como no 

documento elaborado por André Ploesquellec,  de combater a prática das 

mulheres parteiras sem qualquer conhecimento mais profissional na área,  o 

que caracterizou a luta contra o charlatanismo na Província de Goyaz.

De acordo com Jerônimo Carvalho Bueno, médico da Cidade de 

Goyaz, também deve ser reconhecida a importância desses “charlatões” no 

cotidiano da província de Goyaz, pois,  no caso de Vila Boa,

Alguns charlatões eram muito considerados e atendiam 
a chamados para resolver problemas de saúde os mais 
variados,  e a sua terapêutica era um saco de gatos,  
variando de um para outro no tratamento de espinhela 
caída,  vento virado,  gálico,  afecções de mãe do corpo 
etc.. .juntando-se aos medicamentos os  chás de folhas 
ou raízes,  pós de chifres ou cascos de animais e até 
benzeduras.  As parteiras ou curiosas,  muito famosas, 
já que não era bom tom chamar-se médico para esses 
casos, usavam para a mais rápida secagem e queda do 
cordão umbelical azeite de mamona e pó de fumo 

                                               
134 CRESPO,  Jorge. A história do corpo. Lisboa:  Difel,  1990,  p. 37. 
135 Idem, p. 106.
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torrado, causa talvez de milhares de casos de tétano 
umbelical.  136  o grifo é nosso

Vemos que relata acima contrapõe-se ao discurso em voga na 

área da saúde, que quase sempre perseguiu os práticos da área médica. 

Mostra-nos ainda as técnicas usadas por esses práticos,  como também a 

confiança que a sociedade depositava neles.  No caso das parteiras ou 

aparadeiras,  como eram conhecidas,   percebe-se a ajuda dessas mulheres 

até após o parto,  o que demonstra que, além de realizar partos,  elas 

cuidavam também da saúde dos recém-nascidos.

Ainda segundo o médico Jerônimo Bueno, na Cidade de Goyaz, 

a partir da segunda metade do século XIX, era comum as famílias de classe 

média recorrerem ,  ao Formulário médico de Chernoviz, 137 o que lhes 

fornecia informações sobre procedimentos na área de saúde e acabava 

suprindo, em alguns casos,  a falta dos médicos. 138  O Gabinete Literário139

muito contribuiu para que as famílias da Cidade de Goyaz  tivessem acesso 

a esse guia médico.  

No que se refere à arte de partejar, o guia médico140 traz várias  

informações básicas,  entre as quais destacamos:

                                               
136 BUENO, Jerônimo Carvalho. História da medicina em Goiás. Goiânia:  s.n., s.d..,   p. 10.
137 O francês Pedro Luiz Napoleão Chernoviz foi doutor em medicina, cavaleiro da Ordem de Cristo e oficial 

da Ordem da Rosa em Paris durante o final da primeira metade do século XIX.  
138 BUENO, Jerônimo Carvalho. História da medicina em Goiás. Goiânia:  s.n., s.d..,  p. 11.
139 O Gabinete Literário foi fundado a 22 de maio de 1864,  por Raymundo Sardinha. Funcionava em um 

salão próprio junto ao Lyceu, era sustentado por uma sociedade de 90 a 100 sócios. Ver BRANDÃO. 
Op., Cit. pp. 81.  

140 Gabinete Literário–Cidade de Goiás. CHERNOVIZ, P. L. N..Formulário e guia  médico. Paris: Livraria 
de A Roger e F. Chernoviz, 1867,  p. 456 - 458.
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1. Cuidados que se devem prestar á mulher durante o 
parto,  do conhecimento adquirido pelo tocar,  da 
posição do collo uterino, do grau do seu 
desenvolvimento,  da prestação da criança. Sustentar as 
forças da mãi com caldos ou mingáos,  acalmar a sede 
com agua pura,  agua com assucar,  agua com vinho, com 
limonadas refregerantes,  e acoroçoar com palavras 
consoladoras.  Esvasiar o recto por mieo de um clyster 
d’agua morna, e a bexiga mandando urinar a 
parturiente antes do trabalho do parto.
2. Preparação da cama, acessórios.  Quando a 
natureza das dores,  e a dilatação do collo annunciam a 
proximidade do parto,  é necessário preparar a cama e 
os objectos chamados accessorios (tesoura,  fitas, 
esponja,  fios,  ataduras,  faxa do corpo, assucar,  agua de 
flor de laranjeira,  agua fria,  agua quente,  bacia 
pequena, injector vaginal de metal esmaltado, de forma 
espherica,  com bico de metal,  bacio de forma oval para 
as infecções na cama, bacio redondo para as 
evacuações. . . . ).
3. Solução. Acido phenico 245 gram.; álcool 245 
gram.; essência de tomilho 10 gram.; para as infecções, 
na dose de 1 colher de sopa de solução para 1 lit ro 
d’agua filtrada ou fervida,  vaselina boricada, um vidro 
de ergotinina ou de ergotina Yvon, chloroformio 
anesthesico,  algodão hidrófilo e uma banda de gaze 
iodoformizado para tampões uterinos.  
4. Quando houver grandes dôres nas cadeiras.  
Convem passar debaixo das cadeiras uma toalha 
enrolada,  e levantar a mulher no momento de cada 
contracção uterina.
5. Quando a cabeça da criança aparecer. Quando a 
cabeça da criança estiver na vulva,  a parteira deve 
soster o períneo para evitar-lhe o rompimento; para 
este fim deve apoial-o moderadamente sobre toda a 
superficie com a face palmar da mão coberta com um 
panno.
6. Parto anormal ou artificial.  Deve-se fazer uso do 
fórceps.
7. Se o trabalho do parto durar vinte e quatro 
horas.É útil  recorrer as irrigações continuas de agua 
quente a 45oc .   e 50oc .  para excitar as contracções 
uterinas e facilitar a dilatação do collo.
8. Encravamento das espadas. Têm-se algumas vezes 
observado, no progresso do trabalho do parto,  descer 
facilmente a cabeça do feto para a encavação, e depois, 
cessando de avançar,  as dores continuarem por muito 
tempo sem effeito: isto depende do encravamento das 



120

espadoas.  A mobilidade da cabeça na encavação é um 
signal quase característico.  – Pôr a parturiente de 
joelhos e sobre os cotovelos com a cabeça baixa; 
introduzir a mão no útero, e,  fazendo-a passar entre a 
cabeça do feto e o osso sacro,  pegar na espada para 
punal-a  de lado e dar ao tronco a direcção segundo o 
diâmetro transversal da bacia.  No caso do feto estar  
morto,  evacuar o cérebro para facilitar a introdução da 
mão, que deve actuar sobre as axillas. 

Mas, ao que tudo indica,  as parteiras goianas pouco faziam uso 

desses ensinamentos,  pois o que prevalecia era a aprendizagem que 

adquiriam na prática com velhas parteiras,  na maioria pobres e que não 

sabiam ler.    

2.5 Práticas

No Brasil,  principalmente na primeira metade do século XIX,   

o corpo feminino continuava sendo palco de repressões,  preocupações e 

mistérios.  Por exemplo, na Cidade de Goyaz, no período, os aspectos 

relacionados a gravidez e ao parto compreendiam conhecimentos médicos,  

valores morais e religiosos da cultura local.  Essa situação foi retratada pelo 

estudante de medicina goiano Theodoro Rodrigues de Moraes141,  em uma 

carta datada de 1839 e endereçada ao Hospital São Pedro de Alcântara para 

o médico Moretti  Foggia.
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Illmo Amo Sr.  Dr Foggia.

 . . . a pedido do Illmo amigo realizei o parto da 
Senhora Benedicta de Sousa.  A mulher apresentou 
difficuldades de parir.  O parto naõ effetuou 
naturalmente já que a dilataçaõ foi insufficiente pois  
 ilegível famillia naõ foi-me permittido introduzir a 
maõ no utero da mulher para facillitar a rotaçaõ. 
Appliquei o forceps para fazer a versão aphalica com 
manobras mixtas para deixar o parto terminar 
espontaneamente como bem acconteceu as rezas a 
Nossa Senhora do Bom Parto alliviaraõ os suppllicios 
da mulher.  Recommendei que durante uns quinze dias,  
e principalmente no começo a doente deve evitar todo e 
qualquer movimento dos membros inferiores e da bacia 
e que o curativo vaginal durante 3 a 4 dias naõ deve 
lavar passados os dias fazer lavagem com folhagem 
 ilegível como de costume aqui na Cidade de 
Goyaz . . . .142           

    

Note-se que, durante o século XIX na Cidade de Goyaz, o uso 

de ervas medicinais faz parte do receituário médico, o que também era 

recomendado pelas mulheres parteiras às parturientes.  Assim, pode-se 

afirmar que os conhecimentos empíricos e a intuição acurada faziam parte 

do cotidiano do médico, auxiliando-o na formulação de um diagnóstico 

apropriado.143 No que se ao emprego do fórceps como uma das técnicas 

médicas,  percebe-se que estas não estavam tão distantes daquelas usadas 

pelas mulheres parteiras goianas,  as quais também faziam uso do fórceps.      

                                                                                                                                             
141 Formado em 1840,  foi o primeiro médico goiano e único ginecologista da época. Foi presidente da 

Província de Goyaz em 1873 e  nomeado cirurgião-mor em 1884. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 
1885, após a morte de sua esposa em decorrência de parto.    

142 Arquivo Museu das Bandeiras, Cidade de Goiás, Correspondências do Hospital São Pedro de Alcântara,  
caixa 57,  doc. avulsos. 

143 FERREIRA, Gilka Vasconcelos. Saúde e doenças em Goiás (1826-1930). In: CASTELLO,  Lena (Org). 
Saúde e doenças em Goiás: a medicina possível. Goiânia: Editora da UFG, 1999, p. 63.
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Pode-se inferir também da carta escrita por Theodoro 

Rodrigues de Moraes que a compreensão sobre o parto,  ainda que extraída 

dos ensinamentos médicos,  revela a influência que a religião tinha sobre a 

situação, afinal Nossa Senhora do Bom Parto era  a protetora das 

parturientes.  Verifica-se ainda a preferência do espaço da casa para a 

realização do parto.  Com efeito,  na casa, os familiares não só mantinham o 

controle da situação, como também preservavam as tradições locais,  o que 

nos faz acreditar que,  antes da interferência médica, houve a participação 

da parteira,  embora tenham sobressaído os ensinamentos dos doutos.  

Quanto às técnicas usadas pelas parteiras,   Mary Del Priore, 

em seu estudo sobre as crianças no Brasil Colônia e Império observa que 

era comum primeiramente lubrif icar as partes genitais da parturiente com 

gordura animal,  óleo de açucena ou azeite.  Posteriormente,  dava-se à 

gestante goles de cachaça e caldo de galinha,  para que ela agüentasse as 

dores.  Afirma ainda a historiadora que era comum amarrar uma pedra,  

chamada mombaza, no pé da parturiente,  pois acreditava-se que ela atrairia 

a criança para fora da barriga da mãe. Outras técnicas citadas pela autora 

iam desde mastigar cebola até amarrar na coxa direita da gestante um 

fígado cru de galinha,  recém-abatida para facilitar a saída da criança. 144

Na Cidade de Goyaz, essas técnicas também eram conhecidas 

pelas parteiras.  Entre as mais usadas,  estavam: lubrif icar as mãos e as 

partes genitais da parturiente com óleo, bem como sua barriga; balançar a 

gestante; apertar a barriga dela para baixo, facilitando o nascimento da 
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criança.  O parto era  realizado muitas vezes de cócoras.  Ainda era muito 

usado o banho quente de anil,  para ajudar as contrações. 145

Quando o parto era complicado, geralmente as parteiras,  com o 

auxílio de algumas ajudantes,  penduravam  a parturiente em um caibro,  de 

cabeça para baixo, para que a criança voltasse para o lugar. 146

O médico, li terato e cronista Ricardo Paranhos relata um 

exemplo última prática na Província de Goyaz durante o ano de 1878.    

Ao chegar numa fazenda em Goiás,  percebeu logo que 
havia grande novidade no interior da casa. Chamou 
uma negra que passava correndo e por esta veio a saber 
que a mulher do fazendeiro estava,  há dias,  com dores 
de parto,  em estado gravíssimo. Dissera ele à negra, 
que era médico e fora Deus,  com certeza,  que lhe 
encaminhou os passos para ali,  àquelas horas.   . . .
Introduzido imediatamente no quarto,  deparou com este 
quadro horrível,  mas comum naqueles tempos: a 
parturiente pendurada num dos caibros por uma 
sobrecarga passada por debaixo dos braços! Era assim 
que se fazia quando a criança demorava a nascer! A 
primeira providência do médico foi mandar que a 
tirassem da sobrecarga e pusessem na cama.147    

O quadro acima descrito,  a partir do olhar médico, revela uma 

das práticas usuais das mulheres parteiras,  as quais são negadas pelo 

discurso médico e aceitas por mulheres e homens leigos.  Percebe-se ainda 

                                                                                                                                             
144 DEL PRIORE, Mary. O cotidiano da criança livre no Brasil entre a Colônia e o Império. In: DEL 

PRIORE,  M. (Org). História das crianças no Brasil. São Paulo:  Contexto,  1999,  p. 86.
145 ANZAI, Leny Caselli. Vida cotidiana na zona rural do município de Goiás: 1888 – 1930. Dissertação 

(Mestrado em História das Sociedades Agrárias) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1985, p. 96.
146 Idem. p. 97.
147 PARANHOS,  Ricardo.Obras completas. Goiânia: Cerne,  s.d., p. 336–337. Segundo Paranhos, quando 
a parturiente demorava a ter a criança, era posta na sobrecarga, espécie de cilha de que se servem os 
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que, na ausência de um médico, as mulheres parteiras usufruíam de total 

autonomia na realização do parto.  

As técnicas usadas pelas mulheres parteiras  foram registradas 

ainda por alguns viajantes europeus que estiveram no Brasil durante o 

período imperial.  Os relatos desses viajantes sobre as mulheres parteiras 

influenciaram na construção social da imagem das parteiras goianas como 

mulheres  ignorantes.  Nesse sentido, os testemunhos dos viajantes são 

preciosos instrumentos de trabalho, pois,  apesar de escritos sob o ponto de 

vista do estrangeiro,  pela leitura deles é possível perceber como eles 

exerceram influência no argumento médico e oficial segundo o qual as 

mulheres parteiras não dispunham de conhecimentos adequados para 

desenvolver seu ofício.

Para Tânia Quintaneiro,  os registros deixados pelos viajantes 

estrangeiros revelam não apenas atitudes e preconceitos de época sobre 

papéis e identidades sexuais,  mas a oposição radical,  o limite infranqueável 

entre os gêneros que perdura através do tempo. 148

Considerando essa postura,  é que buscamos o olhar do 

estrangeiro para a análise das práticas das mulheres parteiras.  Pois sabemos 

que os relatos dos viajantes constituem importantes fontes históricas,  não 

verdades absolutas,  mas documentos que possibilitam visualizar parte da 

história social na qual as mulheres parteiras estão inseridas.      

                                                                                                                                             
tropeiros, para apertar as cargas. Diz o autor: “Quantas mulheres não tiveram morte horrível, penduradas por 
essa forma!” .
148 QUINTANEIRO, Tânia .  Retratos de  mulher: o cotidiano feminino no Brasi l  sob o 

olhar  de  viageiros  do século XIX. Petrópol is :  Vozes ,  1995,  p.21.
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Em seus relatos,  os viajantes caracterizaram as técnicas  

usadas pelas parteiras como grosseiras e rudes.  Segundo Josep A. Fort,  que 

passou uma temporada na cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX, as parteiras

Suspendem a mulher pelos braços e pelas pernas e a 
sacodem vigorosamente,  para expulsar a criança.  Usam 
fórceps sem nenhuma perícia. Quando a criança 
aparece na vulva costumam prender os dois grandes 
lábios para aumentar a abertura e assim que a cabeça 
da criança aparece elas, banhadas de suor,  pega a 
cabeça da criança e começa a puxar  como a um boi.  
Para a retirada da placenta,  a parteira mete a mão no 
útero da parturiente e a retira com as unhas. 149

Como se pode observar, Josep A. Fort destaca o 

comportamento adotado pelas parteiras durante a realização do parto.   A 

falta de higiene,  as atitudes incorretas são apresentadas como traços 

negativos dessas mulheres.  As observações apresentadas estão calcadas no 

discurso médico europeu, o que dificulta o entendimento da prática médica 

brasileira,  principalmente no que se refere aos saberes e aos conhecimentos 

dos práticos ou curiosos,  no caso as parteiras,   por parte  do universo 

feminino. 

A  mesma visão etnocêntrica desse viajante é encontrada nas 

descrições,  sobre as mulheres parteiras da Cidade de Goyaz, fornecidas  

pelo  f ísico das tropas da Província de Goyaz Gabriel Marie Ploesquellec, 

                                               
149 LEITE,  Míriam Moreira (Org). A condição feminina no Rio de Janeiro. Século XIX: antologia de textos 

de viajantes estrangeiros. São Paulo:  Edusp, 1984, p. 125.
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em 1882. A influência negativa dessas mulheres na vida  das parturientes é 

apresentada da seguinte forma:

Que tendo observado, e conhecido os deploraveis 
effeitos,  que resultaõ da ignorancia das Parteiras do 
interior deste Imperio,  onde hum numero incalculavel 
de creaturas morrem diariamente na occasiaõ de seus 
partos,  levando ao tumulo seus filhos,  victimas 
innocentes da mais crassa ignorancia,   . . . tomou a 
resoluçaõ de remediar do melhor modo possivel  a hum 
mal,  q. quanto mais se renova tanto mais atrasa o 
asigmento da populaçaõ do vasto Brasil,  e nenhum 
outro lhe parecendo mais proprio; que hum tratado 
simples  . . . ao methodo, q.  se segue no Hospital da 
Maternidade de Paris para instrucçaõ das Parteiras. 150

O médico Ploesquellec, tal como Josep A. Fort,  também traça 

um perfil  das parteiras como mulheres ignorantes.  O caráter dessas 

mulheres,  suas técnicas e seus costumes são vistos como aspectos 

negativos.   Nota-se também que esses médicos estavam cientes do prestígio 

social que envolvia as parteiras,  o que configura um dos fatores que 

dificultava a valorização do conhecimento médico acerca da maternidade. 

Referências às mulheres parteiras também aparecem nos relatos 

de Saint–Hilaire,  quando ele esteve no Brasil,  durante o século XIX, na 

cidade do Rio de Janeiro.  Ele fez algumas observações sobre as técnicas 

mais freqüentes usadas pelas parteiras.

Para partejar uma mulher,  faziam-na assentar-se sobre 
uma medida quadrada denominada meio-alqueire, 
posição em que várias pessoas a mantinham, enquanto a 
parteira recebia a criança,  tendo-se o cuidado de 

                                               
150 HAEG, caixa 17, Livro de Registro de Doc. no 51, 1822–1825.
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sacudir a parturiente com a intenção de tornar o parto 
mais fácil.151

A part ir do registro acima, vê-se que algumas técnicas 

empregadas pelas mulheres parteiras goianas não diferiam das usadas pelas 

demais parteiras que atuavam em outras províncias do Brasil.   

Na Cidade de Goyaz, durante o período imperial,  além das 

técnicas registradas por médicos e viajantes europeus,  as simpatias também 

eram usadas para tornar o trabalho de parto mais rápido. Entre elas, 

destacam-se: vestir a parturiente com a camisa do marido pelo avesso; 

colocar o chapéu do marido;  fazer barulho com um prato;  defumar o quarto 

com folhas secas,  casca de alho ou ervas aromáticas. 152

Embora não condizente com os ensinamentos médicos,  

notadamente no que diz respeito ao uso de alguns medicamentos no 

momento do parto,  as técnicas usadas pelas mulheres parteiras eram muitas 

vezes bem mais atraentes do que as empregadas pela medicina. 

De qualquer forma, o combate aos práticos de medicina nas 

Províncias de Goyaz, entre eles as parteiras,  foi um processo difícil .  

Fatores como a cumplicidade entre parturientes e  parteiras,  o pudor das 

mulheres  da época, o que tornava difícil  a aproximação masculina,  aliados 

à falta de médicos em toda a província,  facilitavam a ação dos práticos.

                                               
151 SAINT-HILAIRE,  Augusto. Segunda viagem ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais e a São Paulo. Tradução 
de Clado Lessa. São Paulo: Companhia da Editora Nacional, Trad. Clado Lessa, s.d., p. 107.
152 LACERDA, Regina. Vila Boa: história e folclore. Goiânia: Oriente, 1977, p. 170. 
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Saint Hilaire,  quando esteve na província de Goyaz em 1819, 

registrou a ausência de médicos em toda a província,  o que favorecia a 

prática de curandeiros,  benzedeiras e parteiras.

Por ocasião de minha viagem (1819),  não havia em Villa  
Boa um só médico:  não existia um outro cirurgião além 
do da Companhia de Dragões,  que reunia,  assegurava-se,  
a uma incúria extrema, a mais completa ignorância.  Os 
mercadores de fazendas e quinquilharias vendiam alguns 
remédios,  que recebiam do Rio de Janeiro,  mas ninguém 
possuía a menor idéia de pharmácia.  O Capitão General  
representava ao Governo Central  sobre a ausência total  
de socorros médicos,  mas suas reclamações não foram 
atendidas: a administração do Rio de Janeiro era a esse 
tempo quase tão despreocupada como o era em Goiás. 153

O censo brasileiro de 1872, apresentado por Alencastro em seu 

estudo sobre a vida privada no Brasil Império,  nos fornece os seguintes 

dados sobre o número de parteiros,  médicos,  cirurgiões e farmacêuticos por 

dez mil habitantes,  considerando as seguintes províncias:

                                               
153SAINT- HILAIRE,  Auguste. Viagem Às nascentes do Rio São Francisco e pela Província de Goyaz. Rio 

de Janeiro: Biblioteca Pedagógica Brasileira, tomo I, vol. 68,  p. 83.
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Tabela I

Número de parteiros por 10 000 mulheres livres e escravas

PROVÍNCIA MULHERES PARTEIROS RAZÃO
Alagoas 174 512 40 2,3
Amazonas 26 140 1 0,4
Bahia 660 169 357 5,4
Ceará 355 839 118 3,3
Espír i to Santo 40 671 14 3,4
Goiás 80 055 39 4,9
Maranhão 180 209 67 3,7
Mato Grosso 24 486 22 9,0
Minas Gera is 992 709 351 3,5
Pará 132 740 66 5,0
Para íba 186 112 55 3,0
Paraná 61 912 12 1,9
Pernambuco 409 374 160 3,9
Piauí 99 955 37 3,7
Rio de Jane iro  480 730 141 2,9
Rio Grande do N. 114 687 37 3,2
Rio Grande do S. 208 105 129 6,2
Santa Ca tar ina 78 645 30 3,8
São Paulo 401 010 233 5,8
Sergipe 90 664 28 3,1
Fonte:  Censo de  1872. 154
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Tabela II

Médicos,  cirurgiões,  farmacêuticos e parteiros por 10 000 habitantes

PROVÍNCIA POPULAÇÃO SAÚDE RAZÃO
Alagoas 348 009 122 3,5
Amazonas 57 610 11 1,9
Bahia 1 379 616 817 5,9
Ceará 721 686 236 3,3
Espír i to Santo 82 137 37 4,5
Goiás 160 395 60 3,7
Maranhão 359 040 149 4,1
Mato Grosso 51 745 43 8,3
Minas Gera is 2 039 735 914 4,5
Pará 275 237 170 6,2
Para íba 376 226 98 2,6
Paraná 126 722 42 3,3
Pernambuco 834 314 340 4,1
Piauí 202 222 52 2,6
Rio de Jane iro  1 057 696 1443 13,6
Rio Grande do N. 233 979 59 2,5
Rio Grande do S. 434 813 344 7,9
Santa Ca tar ina 159 802 123 7,7
São Paulo 837 354 713 8,5
Sergipe 176 243 62 3,5
Fonte:  censo de 1872 155

Os dados demográficos da província de Goyaz de 1870, 

mostram as seguintes profissões liberais relacionadas a medicina e o 

número de especialistas nessa área existentes na região.

Tabela III

População considerada em relação às profissões 

Médicos Cirurgiões Pharmaceuticos Parteiros

3 0 0 0

Fonte:  Censo de  1870 IBGE – Goiânia.

                                                                                                                                             
154 ALENCASTRO, Luis Felipe. Vida privada e ordem privada no Império. In: NOVAIS, Fernando A (Org). 

História da vida privada no Brasil: império.  São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 472.
155 Idem, p. 473.
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O censo das regiões brasileiras em relação ao número de 

parteiros por mulheres livres e escravas,  mostra-nos que foi possível,  

adquirir  uma visão global do número dos parteiros existentes no Brasil,  

durante o período imperial.  Podemos notar que as províncias do Amazonas,  

Espírito Santo e Paraná apresentam um baixo número de parteiros para 

atender um índice elevado de mulheres gestantes.   

Referente à província de Goyaz, comparando os dados 

estatísticos apresentados por Alencastro com os do censo de Goyaz de 1870  

sobre a população considerada em relação às profissões,  que mostra a 

inexistência desse tipo de profissional,  nota-se que a diferença de dois anos 

não foi suficiente para atrair 39 parteiros,  já que a província, naquele 

momento apresentava sérios problemas sociais.  É relevante ainda citar que 

o número que totaliza 60 profissionais da área da saúde em Goiás (Tabela 

II) não condiz com os documentos oficiais por nós analisados,  já que, 

nestes sempre há ressalvas de que o povo da província de Goiás tinha à sua 

disposição escasso pessoal médico e,  em muitas localidades dessa 

província,  não havia esses profissionais.  

No que diz respeito a inexistência dos médicos que faziam 

partos,  conforme a tabela III,  esta pode ser justif icada pela própria 

mentalidade da época, segundo a qual é a mulher que deve cuidar de outra  

mulher,  o que mantinha uma certa distância dos homens em relação à 

maternidade, espaço estritamente feminino. Essa constatação também vale 

para as demais províncias.
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De acordo com Mary C. Karasch, na província de Goyaz, que 

contava com um grande número de mulheres de origem africana, suspeita-se 

que elas eram quem mais assistiam às parturientes no momento do parto,  o 

que leva a acreditar que as parteiras que atuavam em Goyaz em sua grande 

maioria,  eram de origem africana. Afirma ainda a historiadora que o pouco 

atendimento médico que havia estava centrado nos postos mili tares,  f icando 

os cuidados médicos da província geralmente por conta dos tradicionais 

curandeiros populares,  muitos dos quais eram escravos africanos. 156

Além da ausência quase total de médicos,  os  censos 

anteriormente citados mostram a discriminação em relação às mulheres 

parteiras quando privi legia o termo no masculino – parteiros.  Oculta,  com 

isso,  a existência dessas mulheres,  o seu prestígio  e o poder social  

atribuído a elas.

Entretanto,  essa predominância do termo “parteiro” está de 

acordo com o significado da palavra apresentado no Dicionário da Língua 

Portuguesa ,  edição de 1813, onde “parteira” aparece como substantivo 

feminino de parteiro.

PARTEIRA, s.f. de parteiro.
PARTEIRO, s.m. O médico, ou cirurgião, que assiste  
ás mulheres no parto,  para lhes ministrar os soccorros 
da Arte obstetrícia. 157

                                               
156 KARASCH, Mary. História das doenças e dos cuidados médicos na capitania de Goiás. In: BRANCO, 

Lena Castello (Org). Saúde e doenças em Goiás: a medicina possível. Goiânia: Editora da UFG, 1999, p. 
45–46.

157 MORAES SILVA, Antonio de. Diccionario da Língua Portugueza. Lisboa: Typhographia Lacerdina, 
1813, p. 401.
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Nesse sentido, Soihet observa que existe um caráter relacional 

entre homens e mulheres e que nenhum estudo pode considerar um dos dois 

separadamente,  cabendo, então, abordar as mulheres na condição de objeto 

e sujeito da história. 158

A partir dessa preocupação, é que buscamos dar voz às 

mulheres parteiras.  Elas se revelaram capazes de contribuir com o próprio 

conhecimento médico e,  em muitos casos,  na província de Goyaz,  

conseguiram suprir a ausência constante dos médicos.    

Ainda assim, principalmente na segunda metade do século 

XIX, na Cidade de Goyaz, o discurso oficial valoriza cada vez mais o 

médico, e promove uma perseguição mais sistemática àqueles que 

praticavam a medicina popular,  ou seja,  aos curiosos,  como eram 

conhecidos.

A Resolução  no 406, de 10 de novembro de 1868, da Secretaria 

do Governo da província de Goyaz, aprovou a seguinte postura:

CAPITULO V
Meios preventivos de enfermidades.

Art.  32.  Nenhuma pessoa poderá exercer a medecina 
[sic] ,  sem que obtenha licença da câmara em vista de 
seus certif icados de habilitação, idoneidade, multa de 
20$ á 30$000 réis e o dobro nas reincidências.159

     

                                               
158 SOIHET,  Rachel .  Histór ia das mulheres .  In:  CARDOSO,  C.  F. ;   VAINFAS,  R .  .   

Domínios da his tória: ensaios de teor ia  e me todologia.  Rio de Janeiro:Campus,  
1997.  

159 Arquivo de Frei Simão Dorvi. Cidade de Goiás. Lei Goyana, Leis e Resoluções da Assembléia Legislativa 
– Província de Goyaz. Tomo XXVI, 1868, p. 76.
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Conforme a documentação acima transcrita,  a f im de conseguir 

a  licença da Câmara da província de Goyaz para exercer a medicina, 

necessário seria apresentar o certificado de habilitação, provavelmente 

emitido pelas faculdades de medicina do Império brasileiro ou por outros 

países como França e Portugal.  Essa determinação era uma maneira de 

valorizar o discurso e a prática médicos,  bem como realizar um 

recenseamento de todos os médicos que atuavam na província de Goyaz. 

Já a multa àqueles que exerciam a medicina popular,  era uma 

maneira de coibir sua atuação e mostrar a sociedade à importância de um 

conhecimento mais eficaz para lidar com problemas de saúde. No caso da 

maternidade, foi a forma encontrada para diminuir o elevado índice de 

mortalidade infantil  e das parturientes.

Esses mecanismos se constituíram em elementos atrativos 

empregados pelos o discurso médico para ganhar a confiança das camadas 

populares,  justamente aquelas que tradicionalmente recorriam ao auxílio 

das parteiras para tratar de doenças femininas e  realizar partos.  Essas 

estratégias tinham o intuito também de  evitar os óbitos causados pela 

imperícia das mulheres parteiras,  imagem  muito divulgada pela medicina.   

Ainda que múltiplos obstáculos tivessem surgido na prática 

médica,  em decorrência de vários fatores por nós já apontados,  a 

medicalização do parto ganha cada vez mais espaço na sociedade goiana,  

principalmente no final do século XIX, o que não significa o 

desaparecimento das mulheres parteiras,  pois seu valor social sempre se fez 

presente.  
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A preocupação constante em adquirir confiança das 

parturientes foi uma das razões que levou os médicos a defender o hospital  

como o local mais adequado para a realização do parto,  o que também 

configura a disputa profissional entre médicos e parteiras.

No ano de 1887, Francisco de Paula Alvelos,  médico do 

Hospital São Pedro de Alcântara,  na Cidade de Goyaz, defendeu a criação 

de uma maternidade que funcionasse dentro do mesmo hospital,  tendo como 

finalidade resguardar as parturientes e seus bebês das  mulheres parteiras,  

bem como contribuir para impedir a atuação de todos aqueles que 

praticavam a medicina popular.

Palácio da Presidência de Goyaz, 20 de maio de 1.887
Ilmo. Exmo. Snr.
Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que nesta data 
multei em cem mil reis (100$000) ao prático de 
medicina Antonio Martins Mundim por exercer 
ilegalmente a medicina na Cidade de Goyaz. Pessolhe 
[sic]  ainda que providencie a permissão para a 
construção de uma maternidade dentro do Hospital São 
Pedro de Alcântara,  para melhor servir as mulheres no 
nascimento de seus filhos.

1a Secção da Secretaria da Província de Goyaz,
Cidade de Goyaz 20 de maio de 1.887.

Dr.  Francisco de Paula  Alvelos. 160

O discurso do médico Francisco de Paula  Alvelos,  enfatiza a 

necessidade da construção de uma maternidade na Cidade de Goyaz. Com 

efeito,  no hospital seria impossível que as mulheres parteiras e os demais 

curiosos pudessem exercer suas atividades,  já que no local a figura 
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principal é a do médico. Isso também seria decisivo para legitimar a 

maternidade enquanto espaço qualif icado para a realização do parto,  o que  

fortaleceria o discurso marcado pela  desqualif icação das mulheres

parteiras.

Mas o pedido do médico Alvelos não foi atendido pelos 

governantes da província de Goyaz. A primeira maternidade da região só 

foi surgir no início do século XX, o Hospital e Maternidade Brasil Caiado, 

fundado pelos médicos Astúlio Ramos Caiado e Brasilio Ramos Caiado. 161    

Segundo Carmen Susana Tornquist,  desde o período imperial , 

há tentativas de regulamentar e controlar a maternidade no Brasil.  O que  

dificultou no entanto esse processo, segundo a autora,  foi a própria  

precariedade da formação médica e a relutância da população em aderir os 

seus conhecimentos.  Diz ainda que essas estratégias disciplinadoras 

somente terão o efeito desejado no contexto da República,  sobretudo na 

primeira metade do século XX. 162

Tendo como base os documentos oficiais analisados,  

afirmamos que, na Cidade de Goyaz, o processo de medicalização do parto 

não foi diferente da observada nas demais províncias.  As mulheres 

parteiras perderam seu espaço em decorrência do discurso de civilidade e 

higiene que  passou a influenciar cada vez mais o poder público,  tendência 

                                                                                                                                             
160 Museu das Bandeiras, Cidade de Goiás. Caixa 47, pacote 45, saúde 1880-1889, doc. avulso.
161 BUENO, Jerônimo Carvalho. História da medicina em Goiás. Goiânia: s.n.,s.d.,  p. 84.
162  TORNQUIST, Carmem Susana. A mão e a luva: o processo de medicalização do parto e o corpo 

feminino em Florianópolis. In: MORGA,  Antonio (Org). História das mulheres de Santa Catarina. 
Florianópolis: Argos,  2001, p. 55 .
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iniciada durante o período imperial e que ganhou maior ênfase no Brasil 

República.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante esta pesquisa,  a partir da análise documental,  podemos 

verif icar uma diversidade de imagens criadas sobre as mulheres parteiras 

que atuaram na Cidade de Goyaz. A reflexão em torno do exercício da 

pesquisa permitiu-nos conhecer melhor a trajetória dessas mulheres 

conferindo a elas vis ibilidade histórica.

A presente investigação, e análise, sobre as mulheres parteiras 

goianas nos faz perceber que muitas representações dadas a elas ainda 

merecem ser objeto de pesquisa.  Até mesmo em nós fica o desejo de 

continuar investigando a história das mulheres parteiras,  mesmo porque, 

após as últimas páginas escritas,  novas inquietações surgiram. Como 

precisamos dar esta pesquisa por encerrada,  pelo menos temporariamente, 

esperamos, nas páginas precedentes,  termos contribuído com algumas 

informações necessárias ao entendimento da história das mulheres parteiras 

na Cidade de Goyaz durante o século XIX e início do XX. 

As informações iniciais relativas a nosso objeto de estudo 

envolveram dois grandes desafios.  O primeiro por ser este um trabalho 

inédito,  pelo menos no plano regional; o outro se verif icou em decorrência 

de as fontes manuscritas e impressas estarem em grande parte dispersas e 

mal conservadas,  nos diferentes arquivos por onde pesquisamos. Daí termos 
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alcançado mais um dos propósitos de nosso estudo, aprender a organizar 

uma pesquisa em arquivos.

Na primeira parte deste trabalho, a busca de informações sobre 

como foram construídos socialmente os discursos sobre as mulheres 

parteiras levou à necessidade de refletir  sobre a política de saúde pública 

da Cidade de Goyaz da época. Ela estava marcada, sobretudo no período 

regencial,  pela preocupação em higienizar os espaços públicos da cidade.  

No período imperial ,  principalmente na sua segunda metade, a meta era 

atender às exigências da legislação do Império brasileiro referentes à 

saúde. Porém, a província de Goyaz  pouco conseguiu realizar nesse 

sentido, até mesmo porque o número de profissionais da área da saúde na 

província era reduzido. Se,  por um lado, a quase inexistência de médicos 

representava um obstáculo para que as estratégias sanitárias fossem 

implementadas na Cidade de Goyaz;  por outro,  permitiu que os práticos, 

entre eles as parteiras,  pudessem atuar na área da saúde. 

A partir de uma relação conflituosa,  mas de 

complementaridade com o discurso médico da época, as mulheres parteiras 

conseguiram  preservar sua tradição na memória coletiva da família 

vi laboense.  As fontes documentais também mostram que grande parte  

dessas mulheres resistiu e persistiu nas suas práticas,  técnicas e formas de 

partejar,  demonstrando que faziam parte da história na medicina da Cidade 

de Goyaz, já que contribuíram para a sua formação.    

Na segunda parte,  a busca pela compreensão dos significados 

das imagens sobre as mulheres parteiras levou à análise dos discursos 
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masculinos elaborados pela Igreja Católica,  por literatos,  médicos e   

memorialistas.  Nota-se que as representações construídas são bastante  

diversificadas.  Alguns discursos constatam que as mulheres parteiras 

superaram várias dificuldades,   demonstrando muita dedicação à arte de 

partejar; outros preocuparam-se em elaborar imagens depreciativas dessas 

mulheres,  justif icadas pelo perigo que elas causavam às gestantes e aos 

recém-nascidos.  Esta ,  muitas vezes,  como mostrou a documentação, foi uma 

das táticas encontradas pelos médicos para garantir ou conquistar sua 

posição numa sociedade que pouco valorizava os conhecimentos dos 

doutos.

É importante ressaltar ainda que as mulheres parteiras,  dentro 

de sua prática,  faziam uso de várias técnicas,  que mereciam confiança não 

somente das parturientes mas também dos médicos,  já que esses 

conhecimentos empíricos faziam parte do cotidiano médico.     

Com a advento dos preceitos republicanos, houve uma 

preocupação em medicalizar o parto.  Na Cidade de Goyaz, principalmente 

no início do século XX, o discurso médico ganha maior peso, como 

conseqüência as novas parteiras adquirem aprendizagem médica e passam a 

atuar nos hospitais.  Entretanto,  percebemos a persistência da feminilização 

da arte de partejar,  claro que não tão forte quanto no imaginário social do 

império.  Assim, podemos afirmar que, em parte,  o discurso segundo o qual  

são as mulheres que devem cuidar das mulheres fez-se presente também no 

início do século XX.
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Apresentamos, dessa forma, nossa pesquisa,  com a esperança 

de que esta dissertação de mestrado possa realmente dar frutos.  Pois 

acreditamos que o historiador deve sempre estar atento para interpretar o já 

explicado, uma vez que há limites nos olhares dos pesquisadores.  Cremos 

que a análise por nós empreendida sobre os diferentes documentos 

analisados para recuperar a história  das parteiras permitiu-nos dar 

visibil idade e significado aos agentes históricos que, por muito tempo, 

foram excluídos da história oficial,  como é o caso do nosso objeto de 

estudo selecionado,  As mulheres parteiras na Cidade de Goyaz (século 

XIX).   

      

            



142

FONTES

1 – FONTES MANUSCRITAS

       Goiânia-Go

1. 1 Arquivo Histórico do Estado de Goiás

 Relatório do Presidente Jose Rodrigues Jardim ao Palácio do Rio de 

Janeiro.  Assunto: Saúde. Caixa Arquivo n o 312, Goiás 1835-1837, 

Seção Municípios.

 Requerimento.  Assunto: Coletoria.  Caixa Arquivo n o 23, Goiás 1833-

1869, Seção Municípios.

 Ocorrências policiais.  Caixa Arquivo no 420, Goiás 1822-1840, Seção 

Documentos Avulsos.

 Livro de Registros de Documentos,  Caixa Arquivo n o 51, 1822-1825, 

Seção Municípios.

 Correspondências diversas do Palácio do Rio de Janeiro ao Governo 

de Goiás,  Caixas Arquivos n os 17, 18, 46,89,204, Goiás 1822-1858,  

Seção Documentos Avulsos.

1.2 Instituto Histórico do Brasil Central

 Relatórios eclesiásticos.  Assunto: visita do Frei Antonio do 

Desterro da Cidade de Goyaz, 1821.

 Livro de registro civi l de documentos eclesiásticos da Cidade de 

Goyaz, no 12, 1820-1825.

 Correspondências eclesiásticas à Igreja Nossa Senhora Abadia da 

Cidade de Goyaz, 1878-1880, documentos avulsos.



143

1.3 Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

 Códigos de Posturas da Cidade de Goyaz 1845-1866, Caixa Arquivo  

nos 21,98,203, documentos avulsos.

 Correspondências do Palácio do Rio de Janeiro ao Governo de Goyaz, 

1834-1856, documentos avulsos.   

    Cidade de Goiás

1.4 Arquivo Museu das Bandeiras

 Correspondências diversas ao Presidente da Província de Goyaz. 

Assunto: saúde. Caixa Arquivo no 301, pacote 34, doc.  avulso.

 Decretos policiais.  Caixa Arquivo n o 0225, Goiás 1875-1876, doc.  

avulso.

 Correspondências do Hospital São Pedro de Alcântara,  Caixa Arquivo 

no 57, doc.  avulsos.

 Relatórios médicos apresentados ao Hospital São Pedro de Alcântara, 

Caixa Arquivo no 47,  pacote 45, 1880-1889, documentos avulsos.

 Leis e Resoluções  da Assembéia Legislativa da Província de Goyaz. 

Caixa Arquivo no 307, 1884-1888.

 Códigos de Posturas da Cidade de Goyaz, Caixa Arquivo no 23, 

documentos avulsos.

        

1.5 Arquivo  Civil na Fundação Cultural Frei Simão Dorvi

 Livro de Óbitos da Cidade de Goyaz, Caixa Arquivo n o 25 folha 35, 

1876.

 Livro de Registro Civil da Cidade de Goyaz, 1885, 1890, 1893, 

documentos avulsos.
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 Livro de Batismo da Cidade de Goyaz no 2,  1820, folha 267, 

documento avulso.

 Códigos de Posturas da Cidade de Goyaz, Caixa Arquivo no 006, 

1833-1869.

 Relatórios de decretos.  Assunto: saúde, documentos avulsos,  1814-

1855.

 Ocorrências policiais,  Caixa Arquivo  n os  45,77,89,201, 1910-1860,  

documentos avulsos.

 Documentos eclesiásticos da Cidade de Goyaz, 1845-1860, pacote 43,

documentos avulsos.

      Belém-PA

1.6 Arquivo Histórico do Estado do Pará

 Correspondências entre governadores provinciais,  1882-1888, pacote 

9,  documentos diversos.

 Registro de Óbitos no 25 da Cidade de Goyaz, 1875, pacote 501, 

documentos diversos .

2. FONTES IMPRESSAS

   Goiânia

2.1 Arquivo da Cúria de Goiânia

 Pastoral de Dom Antônio do Desterro de 1751, p.  105.

 Apostolado das Parteiras Pio XII,  1955, p.3-30.
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2.2 Instituto Histórico do Brasil Central

 ANTUNES, Antonio Louzada. Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia.  São Paulo: Typographia 2 de Dezembro, 1853.

 Jornal Goyaz ,  Anno V, 2o da República, número 244.

2.3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 Censos demográficos  da  província de Goyaz, de 1872.  

   

Cidade de Goiás

2.4 Arquivo  Civil na Fundação Cultural Frei Simão Dorvi    

 Livro da Ley Goyana – Leis e Resoluções da Assembléia Legislativa 

da província de Goyaz em Sessões Ordinárias de 1860, Tomo XXVI.

 Livro da Ley Goyana– Leis e Resoluções da Assembléia Legislativa 

da província de Goyaz em Sessões Ordinárias de 1850, Tomo XVI.

 Livro da Ley Goyana– Leis e Resoluções da Assembléia Legislativa 

da província de Goyaz em Sessões Ordinárias de 1845-1882, Tomo 

XVI.

   

2.5 Gabinete Literário

 CHERNOVIZ, P.  L. N. Formulário e guia médico. Paris: Livraria de 

A. Roger e F.  Chernoviz,  1867. 
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   BRASÍLIA

2.6 Biblioteca Pedro Aleixo –  Câmara dos Deputados.

 Código Criminal Brasileiro de 1830.

2.7 Biblioteca do Supremo Tribunal Federal

 Legislação sanitária do Império do Brasil ,  1822 á 1878.

 Memórias Históricas da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e  

da Faculdade de Medicina da Bahia 1855–1880.

3- FONTES ORAIS:

3.1 Entrevistas concedidas pelo método da história oral

 Benedicta Francisca Gomes. Entrevista realizada por Fátima Cançado, 

10/5/2001-Cidade de Goiás.

 Domingas Souza Silva.  Entrevista 25/10/2002–Município de Bacalhau, 

Goiás.

 Iracema Fontes Camalheiros.  Entrevista 4/7/2002–Cidade de Goiás.

 Vasthi Lemes Borges.  Entrevista 19/8/2002–Cidade de Goiás.

 Aderson Cavalcante Coelho. Entrevista 8/4/2002–Cidade de Goiás.    

FONTES LITERÁRIAS E MEMORIALÍSTICAS

 ALMEIDA, Manuel Antônio de.  Memórias  de um sargento de 

milícias.  São Paulo: Ática,  1996.
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 LARA, Silvia Hunold (Org).  Ordenações Filipinas,  livro V. São 

Paulo: Companhia das Letras,  1999.

 MONTEIRO, Ofélia  Sócrates.  Reminiscências: Goiás d’antanho.

Goiânia: Oriente,  1974.

 MORAES, J.A. Leite.  Apontamentos de viagem. São Paulo:  

Companhia das Letras,  1995.

 OLÍMPIO, Domingos.  Luzia–Homem. São Paulo: Ática,  1991.

 PARANHOS, Ricardo. Obras completas .  Goiânia: Cerne,  s.d. .

 PASSOS, Lindolfo Emiliano. Goiás de ontem. Goiânia: s.n,s.d ,  

1996.

 PIRAGIBE, Alfredo. Notícia histórica da legislação sanitária do 

Império do Brazil desde 1822 até 1878. Rio de Janeiro: Typographia 

Universal de E & H. La Emmert,  1880.

FONTES ICONOGRÁFICAS

 Foto I – Rua Moretti  Foggia – Cidade de Goyaz (século XIX), 

Acervo: Arquivo Civil Fundação Simão Dorvi,  Cidade de Goiás.  

 Foto II – Dona Benedicta da Silva (parteira,  Cidade de Goiás),  

Acervo familiar.

 Foto III – Maria Bárbara Barbosa ( parteira,  Cidade de Goiás) 

Acervo: Familiar  

 Foto IV - Dona Domingas Sousa (parteira ,   Cidade de Goiás), Acervo 

familiar.
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