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RESUMO 
O ofício das parteiras tradicionais no Brasil é atravessado pelas 
categorias de gênero, raça e classe. Este artigo que busca compreender, 
através da perspectiva interseccional, o Programa Trabalhando com 
Parteiras Tradicionais (PTPT) criado em 2002, é resultante do recorte de 
pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado, do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas (PPGPP) na Universidade Federal do 
Piauí (UFPI). O artigo traz um estudo de natureza qualitativa e que foi 
desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e documental sobre a 
interseccionalidade, tendo como referência o pensamento de Crenshaw 
(2002), Davis (2016), Collins e Bilge (2002); no que se refere às políticas 
públicas a base teórica foi sustentada em estudos de Mincato (2012) e 
Carraro (2012). Pela pesquisa realizada identificou-se que a teoria 
interseccional esteve presente no desenho da política, entretanto 
ocorreu a sobreposição do saber biomédico ocidental e 
cisheteropatriarcado nas ações do PTPT. 

 
Palavras-chave: Interseccionalidade; Parteiras tradicionais; políticas 

públicas. 

 

ABSTRACT 
The work of traditional midwives in Brazil is crossed by the categories of 
gender, race and class. This study seeks to understand through the 
intersectional perspective the Working with Traditional Midwives 
Program (PTPT), created in 2002 - the thematic axis is part of the study 
developed in the postgraduate course, at master's level, of the Public 
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Policy program (PPGPP) at the Federal University of Piauí (UFPI). The 
article that brings a study of qualitative nature was developed from a 
bibliographical and documentary research on intersectionality, having 
as reference the ideas of Kimberlé Crenshaw (2002), Angela Davis 
(2016), Collins (2002) and with regard to public policies the theoretical 
basis is supported by studies by Mincato (2012) and Carraro (2012).The 
study carried out identified that the intersectional theory was present in 
the design of the policy, but there was an overlap of western biomedical 
knowledge and CIS heteropatriarchy in the actions of the PTPT. 

 
Keywords: Intersectionality; traditional midwives; public policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na conceituação de interseccionalidade a problemática central é demonstrar e 

combater as estruturas impostas por eixos de opressão que são a base para a dinâmica de 

desigualdades, injustiças sociais, racismo estrutural, patriarcado e classicismo. Tais aspectos 

têm ligação direta com as políticas públicas que podem ser uma engrenagem importante para 

reforçar as ideologias dominantes. 

 

Ao passo que o termo interseccionalidade tem sido bastante discutido na produção 
acadêmica ganhando novos usos e sentidos, sua apropriação no campo das políticas 
públicas têm buscado possibilidades para concretizar uma acepção teórica normativa 
que se mostra ampla e difusa entre diversos conceitos. E se por um lado cada vez mais 
políticas específicas de “direito das minorias” têm conquistado amplo espaço na 
agenda política sendo conjugadas a outras políticas de caráter universal, por outro, o 
entendimento sobre como o entrelaçamento entre desigualdades múltiplas a partir do 
reconhecimento de diferentes marcadores sociais (gênero, raça, etnia, classe, geração, 
orientação sexual, identidade de gênero etc.) ainda aparece como um horizonte a ser 
mais explorado que se mostra cercado de desafios. (Ortiz, 2013, p. 1). 

 

O conceito de interseccionalidade foi apresentado para investigar as opressões cruzadas 

de diversas categorias sociais como: raça/etnia, classe, gênero, sexualidades e corpos, por 

exemplo. A inter-relação dessas categorias produzem desigualdades sociais e injustiças. 

 

A abordagem interseccional nos ajuda a compreender a complexidade da situação de 
pessoas e/ou grupos, considerando a coexistência e a subordinação de diferentes 
fatores que incidem simultaneamente na vida das pessoas. Apresenta um significado 
complexo, irredutível, um conjunto de efeitos variados e variáveis que surgem quando 
as múltiplas categorias de diferenciação se interseccionam em contextos históricos e 
específicos, enfatizando que as diferentes dimensões da vida social não podem ser 
separadas” (PERPETUO, 2017, p. 9). 
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No que concerne às políticas públicas, a interseccionalidade pode ser considerada 

importante em todas as etapas da construção de um programa como agenda, formulação, 

implementação e avaliação, evidenciando as diferenças e lutando contra as desigualdades 

sociais. Analisar um programa do ponto de vista individual, familiar e social separadamente 

pode não apresentar resultados eficazes. Além disso, por meio da interseccionalidade torna-se 

viável vislumbrar as relações de poder em outro aspecto e identificar falhas na política 

(MEDEIROS, 2019). 

Neste artigo o estudo foi nucleado no Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais 

(PTPT), que tem por objetivo a atenção primária à saúde em comunidades longínquas, situadas 

em regiões periféricas. Em alguns estados brasileiros como Pernambuco, Maranhão, São Paulo 

e Amapá foram criados programas de incentivo à salvaguarda do saber das parteiras 

tradicionais e inclusão das aparadeiras no Sistema Único de Saúde (SUS). 

A análise da interseccionalidade proposta neste estudo tem como questionamento 

central a seguinte pergunta: como as categorias de raça, gênero e classe foram destacadas na 

formulação do Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais? Essencialmente, busca-se 

compreender como o Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais percebe a matriz de 

opressão racista, sexista, classicista no partejar, levando em consideração a situação de 

pobreza, desigualdade, mortalidade neonatal e desvalorização do saber popular. 

A pesquisa, de natureza qualitativa, está sendo realizada por estudo bibliográfico, 

documental e de campo. A primeira etapa consiste em levantamento sobre parteiras 

tradicionais, interseccionalidade e políticas públicas tendo como principais referências os 

estudos de Crenshaw (2002), Davis (2016), Collins e Bilge (2016). A segunda tem como base 

principal o Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais e documentos publicados pelo 

Ministério da Saúde em relação à política, principalmente, a publicação nomeada “Parto e 

Nascimento Domiciliar assistido por Parteiras Tradicionais – o Programa Trabalhando com 

Parteiras Tradicionais e Experiências Exemplares”, do ano de 2010. A pesquisa de campo, a ser 

realizada posteriormente, pretende analisar como as parteiras tradicionais do Piauí provocam 

o estado a ter uma ação mais efetiva sobre o reconhecimento dos seus saberes, a partir das 

políticas de saúde e cultura, um dos objetivos principais do estudo vinculado ao Programa de 

Pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI).  
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2 INTERSECCIONALIDADE: CONCEITOS E REFLEXÕES 

 

Por interseccionalidades compreende-se marcadores sociais diferentes que contribuem 

para as vivências de cada sujeito ou grupo. Segundo Akotirene (2019) a interseccionalidade 

busca dar embasamento teórico-metodológico às questões estruturais de raça, gênero e classe, 

onde mulheres negras são atravessadas pela sobreposição de racismo, capitalismo e 

cisheteropatriarcado.  

Para Kyrillos (2019), interseccionalidade é um instrumento que discute as opressões 

paralelas, com base no estudo é possível refletir que as discriminações não ocorrem 

separadamente e não se sobrepõem, mas se cruzam nos processos de injustiças sociais. A 

elaboração teórica de Kimberlé Crenshaw, advogada estadunidense, é considerada o marco 

inicial do termo interseccionalidade. Em 1989, Crenshaw realizou pesquisas sobre a 

interseccionalidade como uma metáfora. Nos estudos de 1991, a jurista estudou a 

interseccionalidade como uma categoria analítica (1991) e nos de 1997 criou um conceito 

provisório. Segundo Crenshaw (2002, p. 177): 

 

É uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 
dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcado, a opressão de classe e 
outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações políticas específicas geram opressões 
que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 
desempoderamento. 

 

Porém, os estudos mostram que a interseccionalidade nasce na luta do feminismo negro 

e movimentos sociais entre as décadas de 1960 e 1980, antes mesmo da elaboração do conceito 

e apropriação da academia. É importante destacar que a história do povo negro perpassa pela 

escravidão, o colonialismo, a travessia forçada do Atlântico e o mito da democracia racial, como 

no caso brasileiro (COLLINS; BILGE, 2016). Enquanto feministas brancas lutavam nos Estados 

Unidos pelos direitos das mulheres de trabalhar, as mulheres pretas já trabalhavam, em muitos 

momentos houve o silenciamento das vivências das mulheres negras dentro do movimento 

(DAVIS, 2016). No Brasil, país sexista e racista, a luta das mulheres negras denunciou o 

eurocentrismo, a visão ocidentalizada e globalizada sobre as mulheres, segundo Carneiro 

(2003). Por estas e outras pautas, somente a questão de gênero explica a dor da mulher preta, 
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que não se reconhecia nos movimentos feministas e movimentos negros – antirracistas dos 

anos 1950. 

Segundo Butler (2003, p. 147), gênero é “[...] um modo contemporâneo de organizar 

normas passadas e futuras, um modo de nos situarmos e através dessas normas, um estilo ativo 

de viver nosso corpo no mundo”. As discussões sobre gênero buscam desconstruir o binarismo- 

homem e mulher, criado pelo patriarcado para definir os papéis de cada gênero na sociedade. 

Nas pautas do feminismo branco não cabia os direitos da mulher preta. No grupo de homens 

pretos não havia o interesse em discutir sobre a solidão da mulher negra, por exemplo. Neste 

cenário o discurso de Soujorne Truth “Eu não sou uma mulher?”, de 1851, é significativo: 

 

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em 
carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor 
lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a 
saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou 
uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a 
colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma 
mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde 
que eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma 
mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e 
quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não 
sou uma mulher? (DAVIS, 2016, p. 97). 

 

O discurso foi proclamado na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, Estados 

Unidos, em 1851, onde ocorria uma reunião em que se debatiam sobre os direitos da mulher. 

Sojourner se levantou para proferir a palavra ao ouvir de pastores que “[...] mulheres não 

deveriam ter os mesmos direitos que os homens, porque seriam frágeis, intelectualmente 

débeis, porque Jesus foi um homem e não uma mulher e porque, por fim, a primeira mulher 

fora uma pecadora” (DAVIS, 2016, p. 97). 

É pertinente destacar que a interseccionalidade, de acordo com Collins e Bilge (2016), 

pode ser entendida como um processo que veio da práxis para dentro da academia, tanto pelo 

fato de a abordagem ter sido pauta importante dentro dos movimentos sociais, como pelo fato 

de que a militância pressionou as instituições a contratar as pessoas de grupos excluídos, nos 

Estados Unidos. Assim entre os anos de 1960 e 1980, as discussões nos movimentos sociais 

propiciaram a reflexão que “ganhar acesso a cargos acadêmicos permite que as mulheres afro-

americanas tragam ideias da política feminina negra com elas para a academia através dos 
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duplos fluxos de feminismo negro e estudos sobre raça/classe/gênero” (COLLINS; BILGE, 2016, 

p. 78).  

Em vista disso, é fato que invisibilizar a história e importância das mulheres negras na 

discussão sobre o atravessamento de opressões, é um processo para apagar o conhecimento 

gerado na práxis. O marcador de classe social, é outro relevante problema das exclusões 

advindas das questões econômicas que segregam os grupos e potencializam o capitalismo. No 

caso de um país com histórico escravista, raça informa classe que anuncia o gênero (SOUZA, 

1983). Em relação aos conceitos de raça, pode-se afirmar que as categorias são utilizadas pela 

ideologia dominante. A raça, conforme Wade (2001), culminou em uma teoria de racismo 

científico, que valida a supremacia da raça branca sob as demais raças humanas, a raça negra 

ocupava o último lugar da hierarquia biológica. Mas segundo Schwarcz (2001), mesmo com 

cunho inicial discriminatório, raça é uma terminologia poderosa para análises das populações 

branca e população negra, principalmente no que se refere às relações de privilégios e 

dominação. Neste sentido, é primordial compreender como a interseccionalidade pode 

contribuir para que as políticas públicas não reforcem o silenciamentos de grupos já oprimidos 

na sociedade. 

 

3 PROGRAMA TRABALHANDO COM PARTEIRAS TRADICIONAIS E INTERSECCIONALIDADE 

GÊNERO, RAÇA E ETNIA 

 

As políticas públicas são as decisões e não as decisões políticas do Estado sob as 

questões públicas. O conceito de políticas públicas parte tanto das atividades políticas quanto 

de ações educacionais e econômicas, “expressa propósitos políticos muito concretos como 

diminuir o déficit público, reduzir gastos na área social, combater a fome, ou ainda, para 

mencionar uma não decisão governamental diante de um problema específico” (MINCATO, 

2012, p. 83).  

Carraro (2012, p. 99) explica que as políticas sociais públicas “têm como elemento 

norteador de suas ações a atenção aos demandatários de forma integral e integrada” e são 

aparelhadas por meio de programas, projetos e serviços que garantem os direitos sociais. A 

discussão sobre a perspectiva interseccional nas políticas públicas vem ganhando espaço no 

meio acadêmico. Segundo Ortiz (2013), desde o governo Lula em 2002, algumas pautas vêm 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3211 

ganhando destaque na gestão federal como: mulheres, povos negros, jovens e adolescentes, 

idosas/os, crianças, grupos LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas encarceradas, 

comunidades quilombolas, indígenas e rural.  

Neste sentido, as interseções aparecem com destaque na governabilidade de políticas 

por exemplo de mulheres indígenas, povos negros encarcerados e crianças em comunidades 

rurais. Na gestão, existe o desafio de administrar através da transversalização, que busca 

articular várias diferenças e injustiças da sociedade. Para tanto é preciso que haja o 

comprometimento de múltiplos setores para trabalhar temas interseccionais (ORTIZ, 2013).  

Nas políticas públicas, a interseccionalidade torna explícita as diversas diferenças entre 

os grupos sociais, além disso as “políticas interseccionais são importantes para a análise da 

complexidade social e das consequências das sobreposições de marcadores sociais” 

(FARRANHA; SENA, 2021, p. 46). Na saúde, por exemplo, a categoria analítica interseccional dá 

visibilidade para os grupos que recebem serviços públicos assim como, para eixos que são 

oprimidos e não assistidos: mulher-negra-lésbica ou jovem-gay-quilombola. 

 Para compreender como o Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais percebe 

as categorias de opressão - raça, gênero e classe - foi analisado o documento intitulado Parto e 

Nascimento Domiciliar assistido por Parteiras Tradicionais – o Programa Trabalhando com 

Parteiras Tradicionais e Experiências Exemplares”, do ano de 2010. Parteiras tradicionais são 

mulheres que auxiliam as gestantes no pré-parto, parto e pós-parto. Para além disso, dentro 

das comunidades as aparadeiras são mediadoras de conflitos, curandeiras e mães. Em sua 

maioria, são semianalfabetas, trabalham na roça e possuem conhecimentos passados 

oralmente por suas antecessoras. Segundo o Ministério da Saúde, parteira tradicional é a 

mulher que auxilia no parto domiciliar e é reconhecida pela comunidade como tal. Este termo 

busca valorizar os saberes e práticas tradicionais transmitidos por parteiras (BRASIL, 2010). 

O Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais (PTPT), uma iniciativa do Ministério 

da Saúde (MS) que, nos anos 2000, criou ações para valorizar o saber das parteiras tradicionais 

e melhorar a atenção ao parto domiciliar no país, a política foi desenvolvido a partir do 

diagnóstico de situação da pobreza e da desigualdade no Brasil, situação da mortalidade 

materna e neonatal no Brasil e situação do parto domiciliar e da cobertura da atenção básica 

no Brasil (BRASIL, 2010). A política considerou os eixos de subordinação de raça e classe, que 

permeiam o partejar no país. Dentre os objetivos do Programa estão:  
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[...] reconhecer, valorizar e resgatar o trabalho das parteiras tradicionais na atenção à 
saúde da mulher e do recém-nascido, no parto e nascimento domiciliar; articular o 
parto e nascimento domiciliar assistidos por parteiras tradicionais ao SUS, garantindo 
as condições materiais, apoio logístico e rede de referência necessários para o 
exercício de tal prática com segurança e qualidade; garantir os direitos sexuais e os 
direitos reprodutivos das populações rurais, ribeirinhas, de floresta, residentes em 
locais de difícil acesso e para as populações tradicionais quilombolas e indígenas; 
melhorar o acesso às ações e aos serviços de saúde para as populações em situação 
de exclusão social e isolamento geográfico, bem como para populações com 
especificidades étnico-culturais e qualificar e humanizar a atenção ao parto e 
nascimento domiciliar. (BRASIL, 2010, p. 22).  

  

Segundo o documento intitulado “Experiência: Programa Trabalhando com Parteiras 

Tradicionais”, o Ministério da Saúde destinou ao programa até dezembro de 2001, os recursos 

para Produção do Livro da Parteira (30 mil exemplares); Manual Trabalhando com Parteiras 

Tradicionais (20 mil exemplares) no total de R$ 338.542,00; Produção do vídeo Parteiras 

Kalungas – R$ 16.500,00; Passagens e diárias para deslocamento de técnicos para as 

capacitações e produção dos materiais educativos – R$ 92.970,00 e o Convênio com o Grupo 

Curumim Gestação e Parto para capacitações e produção de material educativo – R$ 55.996,00 

(BRASIL, 2002).  

Nos primeiros dez anos da política pública, foram capacitados “[...] 1.755 parteiras 

tradicionais e 1.301 profissionais de saúde” dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, 

Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Roraima e São Paulo além de, aproximadamente, 150 municípios”. (Brasil, 2010, 

p. 48).  

Diante da discussão, observou-se que o PTPT não levou em consideração equipamentos 

específicos para cada comunidade tradicional e o perfil das beneficiadas- em sua maioria 

analfabetas ou semianalfabetas de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, além de 

serem materiais que precisam de reposição contínua. Estes atravessamentos e os 

determinantes interseccionais de raça, classe, gênero e corpos produzem desigualdade social, 

violações de direitos das mulheres e reprodutivos. O que pode ser observado na lista de 

materiais para o kit da parteira estabelecido no desenho do PTPT: 

 

1. Bolsa para acondicionar os materiais. 2. Tesoura reta em inox, ponta romba (16cm), 
para uso exclusivo no parto. 3. Caixa em inox ou em alumínio, para guardar a tesoura 
de inox. 4. Balança de tração com gancho, para pesar o bebê. 5. Lanterna média a 
dínamo, que funciona com energia mecânica, dispensando o uso de pilhas ou lanterna 
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comum média acompanhada de suprimento de pilhas. 6. Seis fraldas de algodão, 
tamanho grande. 7. Guarda-chuva ou capa de chuva. 8. Forro de plástico 
emborrachado (1 metro x 1 metro), para forrar o local do parto. 9. Avental de plástico 
emborrachado, gorro e máscara. 10. Bacia de alumínio. 11. Toalha para enxugar as 
mãos. 12. Estetoscópio de Pinard. 13. Fita métrica de1 metro. 14. Rolo de algodão e 
pacotes com gaze. 15. Escova de unha. 16. Sabão em barra, com saboneteira. 17. 
Carretel de linha zero, para amarrar o cordão umbilical ou linha cirúrgica de algodão 
zero, sem agulha. 18. Luvas cirúrgicas ou de procedimento, adequadas para o tamanho 
das mãos da parteira. 19. Álcool a 70%. 20. Potes pequenos de plástico, para guardar 
o algodão e a gaze. 21. Montolia ou pinceta média, para acondicionar o álcool a 70%. 
22. Tesoura comum para uso pessoal (como estratégia para evitar o uso indevido da 
tesoura de inox). 23. Livro da Parteira. 24. Lápis e borracha. 25. Caderno pequeno para 
anotações. (BRASIL, 2010, p. 90). 

 

Em relação às capacitações, as recomendações para as formações das parteiras e 

trabalhadores da saúde são: encontros destinados às parteiras atuantes em suas comunidades 

e não para formar novas parteiras e que “[...] a equipe de capacitação seja composta por 

diferentes profissionais, mas deve contar, no mínimo, com um médico(a) e/ ou um(a) 

enfermeiro(a) com experiência na assistência obstétrica”. (BRASIL, 2010, p. 43). As oficinas 

devem ocorrer na localidade em que a parteira tradicional atua e jamais em instituições de 

saúde, neste quesito o programa levou em consideração a territorialidade e raça/etnia das 

parteiras. O conteúdo das capacitações permeia a discussão sobre políticas de saúde, direitos 

reprodutivos, sensibilização dos gestores e partejar, como descrito no Programa:  

 

Iniciar realizando um perfil do grupo, a partir de experiências relatadas pelas parteiras, 
enfocando o processo de formação e as condições de trabalho delas. Em seguida, 
realizar mapas diagnósticos por comunidades presentes, elaborados pelas parteiras. 
O mapa favorece a discussão sobre a realidade do sistema de saúde local, 
evidenciando as suas potencialidades e dificuldades. Na sequência, promover a 
discussão sobre a saúde como um direito, os direitos sexuais e os direitos 
reprodutivos, o que é o SUS, seus princípios e diretrizes. Discutir sobre a anatomia e 
fisiologia do sistema sexual e reprodutor masculino e feminino. Conversar sobre o pré-
natal e o papel da parteira no acompanhamento da gestante, dando orientações que 
possam contribuir para uma gestação saudável. É fundamental que a parteira 
incentive a mulher a fazer o pré-natal em um serviço de saúde, falando sobre a 
importância desse acompanhamento e reforçando a importância de realizar os 
exames, a vacina antitetânica e os cuidados que ela deve receber durante o pré-natal. 
Conversar sobre os exames que a parteira pode e deve fazer. Conversar sobre os 
cuidados na gestação, no parto e no puerpério. Conversar sobre os cuidados com o 
recém-nascido e a amamentação. Discutir sobre os materiais e os cuidados necessários 
para um parto seguro. Discutir sobre os problemas na gestação, no parto e no 
puerpério, explicando como deverá ser feito o encaminhamento para serviços de 
referência nessas situações. Discutir sobre as doenças sexualmente transmissíveis 
(DST)/HIV/aids e hepatites virais. Conversar sobre o uso de plantas medicinais, no 
sentido de registrar as que são mais utilizadas pela parteira. Tem um espaço no Livro 
da Parteira para realizar esse registro. (BRASIL, 2010, p. 45). 
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Os discursos apresentados no PTPT sobre as capacitações demonstram uma opressão 

de classe e gênero, ao ponto que ao utilizar do termo capacitação, entende-se que as parteiras 

precisam do conhecimento acadêmico para realizar o auxílio ao parto em suas comunidades 

quilombolas, ribeirinha, rurais, periféricas e urbanas. Deixa-se de reconhecer a importância dos 

conhecimentos feminino e popular de origem milenar e ancestral em detrimento ao saber 

biomédico, tecnológico, masculino, colonial e branco.  

Verificou-se, a partir do PTPT, que a maior parte das parteiras tradicionais do Brasil são 

indígenas, pardas e negras, inclusive em situação de vulnerabilidade social, baixa escolaridade 

e possuem técnicas ancestrais de partejar, cuidado, escuta e saúde da mulher. Na política, a 

interseccionalidade aparece de forma implícita quando no desenho do Programa se reconhece 

os direitos reprodutivos, assistência e melhor atenção básica, a importância de realizar as 

capacitações/ encontros nas comunidades de origem das parteiras. Entretanto, fere a 

autonomia e a identidade das aparadeiras, ao que se refere ao kit com materiais básicos para a 

assistência ao parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais, pois o kit parteiro precisa ser 

adequado para cada localidade, respeitando a etnia e cultura do público-alvo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O itinerário deste artigo possibilitou refletir sobre os conceitos de interseccionalidade e 

os atravessamentos das opressões de raça, gênero e classe. Reconhecemos também a 

importância das políticas públicas com perspectivas interseccionais que buscam combater 

injustiças, desigualdades e o fortalecimento dos direitos humanos. 

O Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais (PTPT), objeto central do estudo, 

implementado nos anos 2000, uma iniciativa do Ministério da Saúde, contou com a participação 

de órgãos estaduais e municipais de saúde, assim como ONG´s. Os problemas encontrados pela 

política para serem sanados são as altas taxas de mortalidade materna neonatal no Brasil, 

desvalorização do ofício das parteiras tradicionais e baixa cobertura de atenção básica em 

comunidades rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas.  

No programa objetivou-se realizar capacitações com profissionais da saúde e parteiras 

tradicionais de áreas, urbanas, rurais, ribeirinhas e indígena. Neste quesito, o PTPT considerou 

as categorias de raça, etnia, classe e gênero para ações. Mas na diretriz das oficinas o conteúdo 
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não está direcionado para troca de saberes e sim sobreposição do saber da medicina 

eurocêntrica sob a medicina popular. Essas condições de opressões cruzadas de classe, sendo 

a classe médica superior a classe das parteiras, fortalecem a violação de direitos, criação de 

privilégios e desigualdades nas atividades do programa. Mesmo atendendo regiões ribeirinhas, 

indígenas e rurais, o desenho do programa não contemplou as parteiras dessas regiões ao 

definir equipamentos específicos da medicina ocidental como requisito para o auxílio aos 

partos. Sob tais considerações o kit parteira precisaria ser adequado para que contemplasse as 

diversas culturas das parteiras. 
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