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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL: uma análise de determinações 
patriarcais, racistas e capitalistas

RESUMO

A violência obstétrica é uma forma de violação aos direitos humanos que atinge diretamente 
os direitos reprodutivos da mulher, ao passo que serve ao capital com a chamada indústria do 
nascimento. Encontra-se fortemente marcada por uma sociedade patriarcal-racista e capitalista
que insiste em controlar o corpo e a sexualidade das mulheres, especialmente, das negras. A 
violência obstétrica se expressa em um tratamento hierárquico por profissionais de saúde que 
abusam de medicalização ao patologizarem processos naturais, trazendo a perda de autonomia
e a capacidade de decidir livremente e conscientemente sobre nossos corpos.  É marcada por 
práticas obstétricas realizadas de forma inadequadas, rotineiras e sem evidências científicas 
que apontem sua necessidade. A violência obstétrica é permeada, ainda pelo racismo e pelo 
classismo, pois as mulheres negras e pobres são as que mais sofrem com a violência. Como 
objetivo geral deste trabalho buscamos analisar como as práticas obstétricas contribuem para 
legitimar a violência obstétrica, levando em consideração as relações sociais de sexo, 
“raça”/etnia e classe. Como objetivos específicos buscamos: Compreender a violência 
obstétrica para além da violência institucional; Investigar os tipos, mitos e desafios da 
violência contra as mulheres; e compreender a consubstancialidade e a coextensividade das 
relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe em torno da maternidade e do parto. A pesquisa 
foi de tipo bibliográfica e documental  seguindo o método materialista histórico dialético. Nos
procedimentos metodológicos utilizados o estudo e análise de artigos, livros, documentários, 
depoimentos de mulheres em sites e páginas do facebook criadas para dar maior visibilidade a
esse tipo de violência, assim como, documentos da Organização Mundial de Saúde – OMS e 
institutos de pesquisas no Brasil. Como principais resultados deste estudo, identificamos que, 
muitas práticas obstétricas contribuem com a violência obstétrica de forma a ferir a autonomia
das mulheres; os profissionais realizam procedimentos sem o consentimento das mulheres de 
forma rotineira e invasiva; o Plano de Parto ainda é um instrumento desconhecido pelas 
mulheres; o Brasil é campeão mundial em realização de cesáreas com justificativas que não 
possuem evidência científica; a classe e a raça influenciam na vivência de violências 
praticadas no atendimento às mulheres nos momentos da gestação, parto, pós-parto, em 
situação de abortamento e amamentação; a violência obstétrica não deve ser somente vista 
como um tipo de violência institucional, mas como uma violência histórica que acompanha a 
história patriarcal da obstetrícia moderna; por fim, a violência obstétrica deve entrar na pauta 
de luta do movimento feminista porque se configura como mais um tipo de violência contra as
mulheres. 

Palavras-chave: relações sociais de sexo; racismo; capitalismo; violência contra a mulher; 
violência obstétrica.

OBSTETRICAL VIOLENCE IN BRAZIL: an analysis of patriarchal 
determination, racist and capitalist



ABSTRACT
Obstetric violence is a form of human rights violation that affects directly
women's reproductive rights, while serving the capital with the industry
birth. It is strongly marked by a patriarchal, racist and capitalist society
which insists on controlling the women’s body and sexuality, especially the black women. The
Obstetric violence is expressed in a hierarchical treatment by health professionals abuse 
medicalization to patologizarem natural processes, bringing the loss of autonomy and the 
ability to decide freely and consciously on our bodies. It is marked by obstetrical practices 
performed inadequate form, routine and no scientific evidence pointing   need. Obstetric 
violence is permeated, even racism and the classism, because the poor and black women are 
the most affected by the violence. As aim of this study we sought to analyze obstetric 
practices contribute to legitimize obstetric violence, taking into account the social relations of 
gender, "Race" / ethnicity and class. Specific objectives we seek: Understanding violence 
Obstetric beyond institutional violence; To investigate the types, myths and challenges of 
violence against women; and understand the consubstantiality and the coextensivity social 
relations of gender, "race" / ethnicity and class around motherhood and childbirth. The search 
was bibliographic and documentary type following the historical dialectical materialist 
method. In methodological procedures used the study and analysis of articles, books, 
documentaries, women testimonials on websites and facebook pages created to give greater 
visibility to this type of violence as well as the documents of World Health Organization – 
OMS  and research institutes in Brazil. The main results of this study, we found that,
many obstetrical practices contribute to obstetric violence in order to hurt the autonomy of the
women; professionals perform procedures without the consent of women routine and 
invasive; Childbirth Plan is still an unknown tool for
women; Brazil is world champion in cesarean sections with justifications do not have 
scientific evidence; class and race influence the experience of violence
practiced in the care to women in the moment the pregnancy, childbirth, postpartum, in 
situation of abortion and breast-feeding; obstetric violence should not only be seen
as a kind of institutional violence, but as a historical violence that accompanies
patriarchal history of modern obstetrics; Finally, obstetric violence must enter the fighting  
score the feminist moviment because it sets up as another kind of violence against women.

Keywords: social relations of gender; racism; capitalism; violence against woman;
obstetric violence.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................10



2 CAMINHOS METODOLÓGICOS...................................................................................13

2.1 História do conhecimento................................................................................................13

2.2 Aproximação com o tema................................................................................................24

2.3 Procedimentos metodológicos.........................................................................................28

3 RACISMO E PATRIARCADO NO CAPITALISMO: a experiência obstétrica das 
mulheres...................................................................................................................................31

3.1 Consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de sexo, classe e 
“raça”/etnia na constituição do sistema patriarcal-racista-capitalista...................................31

3.2 Maternidade como opção e direito: mitos e opressões patriarcais e racistas..................52

3.2.1 A maternidade das mulheres negras no Brasil..........................................................56

4  A EXPERIÊNCIA OBSTÉTRICA COMO UMA FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA
AS MULHERES......................................................................................................................65

4.1 Violência contra a mulher: quem mete a colher? Mitos e tipos......................................67

4.2 Histórico das legislações brasileiras e políticas de enfrentamento da violência contra as 
mulheres................................................................................................................................70

4.2.1 Legislação sobre violência obstétrica no Brasil.......................................................75

5. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL......................................................................80

5.1 Um breve histórico da obstetrícia....................................................................................80

5.2  Violência obstétrica: “a dor além do parto”...................................................................90

5.2.1 “Minha barriga não é pública!”: Violência obstétrica na gestação...........................97

5.2.2 “Mãe que é mãe no parto sente dor?” Violência obstétrica no parto......................101

5.2.3 “Eu aborto, Tu abortas, somos todas clandestinas!” Violência obstétrica em 
situações de abortamento.................................................................................................110

5.3 Para além da violência institucional obstétrica.............................................................122

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................125

REFERÊNCIAS....................................................................................................................131



P á g i n a  | 10

INTRODUÇÃO

A violência obstétrica é uma violação aos direitos humanos e uma expressão da 

violência contra as mulheres, já que é motivada pelas relações patriarcais, mediada pelas 

dimensões de classe e raça/etnia. A violência obstétrica embora não se restrinja às instituições 

que prestam serviços de saúde – uma vez que ocorrem também dentro de casa e em outros 

espaços em que estabelecemos relações – ocorrem frequentemente em várias maternidades e 

hospitais públicos e/ou privados. Muitas mulheres que são atendidas por esses serviços não 

sabem que algumas atitudes dos profissionais de saúde são violação de direitos, configurando-

se em violência obstétrica. Uma pesquisa de opinião1 realizada pela Fundação Perseu Abramo 

em 2010, gerou grande repercussão nacional, quando mostrou que 25% das brasileiras 

relataram ter sofrido algum tipo de abuso ou maus-tratos durante a assistência ao parto: Uma 

em cada quatro mulheres sofre violência no parto (VENTURI e GODINHO, 2011). 

De acordo com um levantamento realizado por meio da Pesquisa Global Lansinoh

sobre Amamentação – 2014, da Lanisoh Laboratórios, em nove países, teve como resultado 

que 47% das mulheres brasileira revelaram sentir muita dor para amamentar e se sentiam 

culpadas e menos mães. O fato das mulheres sentirem muita dor ao amamentar ou outro tipo 

de dificuldade, torna-se um dos motivos que pode levar as mulheres a passarem pela violência

obstétrica quando a obrigam a amamentar mesmo ela não conseguindo, pois aí está incutida a 

ideia de que uma mãe dá a vida a um filho (a) e deve estar disposta a qualquer sacrifício por 

isso. Quando essas mulheres passam por situações de dificuldades para amamentação, quando

o ato de amamentar passa a ser uma obrigação, este momento torna-se doloroso e 

consequentemente elas se sentem incapazes ou menos mães porque não conseguiram 

alimentar o seu bebê com leite materno.

Falar de violência obstétrica não é fácil, principalmente quando se descobre os 

interesses que se tem envolvidos por trás dela. Os estudiosos dessa violência criticam a forma 

como a obstetrícia tem tratado as mulheres. O tema nos interessou pelo fato das ativistas do 

parto humanizado e alguns estudos sobre violência contra a mulher, caracterizar a violência 

obstétrica como mais uma de suas expressões. A violência obstétrica é uma forma de violência

contra a mulher que está institucionalizada e é pouco conhecida. Muitas mulheres passam pela

1 A pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, de agosto de 2010, realizou 
entrevista com 2.365 mulheres de 25 estados nas cinco macrorregiões do Brasil. A pesquisa perguntou as 
mulheres se elas haviam sofrido maus tratos no atendimento em maternidades, pré-natal ou local de parto, quais 
as violências sofridas e as frases ouvidas durante o atendimento ao parto, quem já teve gravidez interrompida 
naturalmente ou provocada, como foi a assistência médica durante e após o aborto. 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas
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experiência desse tipo de violência e não se reconhecem como pessoas que sofreram maus 

tratos.

O conceito que nos basearemos para discutir violência obstétrica será o da 

legislação da Venezuela que trás como sendo 

A apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por 
profissionais da saúde, que se expressa em um tratamento hierárquico 
desumanizado, em um abuso de medicalização e patologização dos processos 
naturais, trazendo consigo perda de autonomia e capacidade de decidir 
livremente sobre os seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na
qualidade de vida das mulheres (VENEZUELA, 2015, p.11, Tradução nossa)  2.

O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar como as práticas obstétricas 

contribuem para legitimar a violência obstétrica levando em consideração as relações sociais 

de sexo, “raça”/etnia e classe.  Dentre os objetivos específicos pretendemos: Compreender a 

violência obstétrica para além da violência institucional;  Investigar os tipos, mitos e desafios 

da violência contra as mulheres; e compreender a consubstancialidade e a coextensividade das

relações sociais de sexo, raça/etnia e classe em torno da maternidade e do parto.

Para buscar corresponder a esses objetivos, subdividimos este trabalho em três 

capítulos: o primeiro apresentará o caminho percorrido, mediante a escolha do nosso método 

de análise da realidade. Neste primeiro capítulo, iniciaremos com uma breve exposição do 

desenvolvimento do conhecimento ou saber até chegarmos a corrente de pensamento 

marxista. Em seguida apresentaremos o método materialista histórico dialético que utilizamos

as técnicas de pesquisa. 

No segundo capítulo discutiremos as categorias e conceitos que direcionarão a 

nossa pesquisa: relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe, consubstancialidade e 

coextensividade, ideologia. Primeiramente justificaremos porque utilizaremos a categoria 

relações sociais de sexo, em seguida debateremos sobre a categoria ideologia no sentido 

marxista, como uma importante categoria para o desvelamento da condição de desigualdade 

da mulher e da população negra na sociedade. Buscaremos abordar que as relações sociais de 

sexo, classe e “raça”/etnia se dão por meio do movimento da consubstancialidade e 

coextensividade dessas relações. O patriarcado e o racismo serão categorias utilizadas para 

compreender a origem da opressão e da desigualdade em relação ao sexo e a “raça”/etnia. 

2 Texto original: “La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, 
que se expresa em un trato jerárquico deshumanizador, em un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos 
y sexualidad impactando negativamente em lacalidad de vida de las mujeres”(VENEZUELA, 2015, p. 11).

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas
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Além disso, procuraremos conhecer a história da maternidade e do parto no Brasil para 

resgatar as condições e transformações sofridas durante o desenvolvimento da história. 

Abordaremos no terceiro capítulo a origem da violência contra as mulheres, os 

mitos que envolvem essa temática, suas formas de expressão e os seus tipos. Trataremos a 

violência obstétrica como um tipo de violência contra as mulheres que ainda encontra-se 

naturalizada e invisibilizada em nossa sociedade e no mundo. Procuraremos mostrar quem são

as (os) estudiosas (os) desse tipo de violência e as interferências culturais e econômicas para 

sua continuidade. Por fim, apresentaremos as legislações brasileiras que tratam desse tipo de 

violência e as políticas públicas para o seu enfrentamento e como está situada a violência 

obstétrica nestas legislações e políticas de enfrentamento. 

Enfim, no quarto e último capítulo apresentaremos os tipos de violência obstétrica

e como ela se configura. 

Nessa perspectiva, pretende-se contribuir com uma reflexão sobre a concepção de 

violência obstétrica e suas diversas expressões, por parte dos profissionais de saúde e das 

mulheres para que compreendam o que é a violência obstétrica e exerçam sua cidadania na 

exigência do direito a um parto humanizado. Com relação à universidade, deixaremos 

registrado um trabalho que aborde a temática da violência obstétrica, colaborando com os 

estudos feministas e com os debates sobre violência contra as mulheres, por se constituir 

como uma de suas expressões, e, além disso, servir como fonte de pesquisa para demais 

profissionais e pesquisadores.

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS

2.1 História do conhecimento

Escolher o melhor método para estudar uma realidade exige que o (a) pesquisador 

(a) conheça todas as formas possíveis de busca do conhecimento e apreensão da realidade e 

escolha o método que melhor corresponde à realização de sua pesquisa. Para tanto, faremos 

um breve histórico do saber para entendermos como os mais antigos saberes estão presentes 

fortemente em nossa sociedade. 

A história do saber ou conhecimento vem de milhares de anos atrás, desenvolvida 

de acordo com as possibilidades que eram apresentadas aos homens e mulheres. Laville e 

Dionne (1999) apresentam o nascimento do saber e como foi o seu desenvolvimento. Dividem

o saber em dois tipos: o saber espontâneo e saber racional. Entre os saberes espontâneos estão 

a intuição, a tradição e a autoridade, já no saber racional encontramos a filosofia e as ciências 

humanas. 

No que diz respeito ao saber espontâneo, os autores partem para analisar o ser 

humano pré-histórico, pois este elaborava o saber a partir das experiências e observações. O 

ser humano descobriu o fogo “quando constatou que o choque de dois sílices, ou da rápida 

fricção de duas hastes secas, podiam provocar uma faísca ou uma pequena chama capaz de 

queimar folhas secas, havia construído um novo saber: como acender o fogo” (LAVILLE E 

DIONNE, 1999, p. 17).  Por conseguinte, os mitos e as religiões também serviram para dar 

explicações da realidade, porém como forma de compensação para explicar o que não poderia

ser explicado pela razão. 

Os saberes espontâneos são construídos a partir de três formas: a intuição, que é a 

produção de saberes que se originam das observações imediatas e sumárias da realidade. São, 

portanto, o que chamamos hoje de senso comum ou bom-senso.  A tradição, segunda forma 

de saber espontâneo, “é quando as explicações parecem suficientes, deseja-se divulgá-las e 

compartilhá-las” (LAVILLE E DIONNE, 1999, p.19). A sua elaboração ocorre por meio do 

“princípio de transmissão do saber”, diz o que se deve conhecer, como e consequentemente 

dita como se deve comportar. Configura-se como um saber passado de geração em geração e 

que deve ser seguido e respeitado porque era assim no passado, será hoje e no futuro. 

Finalmente, temos a autoridade como o terceiro saber espontâneo, que é um saber passado 

sem provas, pelas autoridades como, por exemplo: padres, médicos, pais e professores como 

também pelas instituições como as igrejas e as escolas. Segundo os autores a força do saber 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas
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espontâneo das autoridades “deve-se ao fato de que nem todos podem construir um saber 

espontâneo” (LAVILLE E DIONNE, 1999, p.20-21). 

A relação do saber espontâneo que fazemos com o nosso objeto de estudo é que as

instituições como as famílias, igrejas e escolas são em grande medida, responsáveis pela 

reprodução de ideologias patriarcais que impactam na opressão sobre as mulheres presentes 

ainda na atualidade. Na Igreja católica, por exemplo, vemos duas formas de saber espontâneo 

presentes. As mulheres não podem exercer a mesma função de padre, bispos, cardeais, 

arcebispos e papas, com a desculpa de que é a tradição, de que sempre foram os homens que 

estiveram à frente, e que a função da mulher é outra, não vinculado aos espaços de maior 

poder e representação, mas, ao cuidado, à caridade. Também vemos a presença da autoridade 

dessa instituição por meio da leitura bíblica, na qual as explicações são passadas pelas 

autoridades da igreja como dogmas que não podem ser questionados apenas aceitos. 

No que se refere ao saber racional, este surge quando o ser humano começa a 

sentir a fragilidade das explicações dadas pelo senso comum, pela tradição e pelas instituições

e autoridades e acaba desenvolvendo o desejo de saber mais e de dispor do conhecimento 

metodicamente elaborado e mais confiável. É na Grécia antiga que se começa a questionar as 

explicações dadas sobre o universo baseadas em deuses, magia ou superstições. Passou-se 

então a acreditar que a mente é capaz de produzir o saber apropriado. Daí vem o 

desenvolvimento dos primeiros instrumentos baseados na lógica pelos primeiros filósofos que

começam a diferenciar o sujeito do objeto e a relação entre eles, assim como, os tipos de 

raciocínios: indutivo e dedutivo e o princípio da causalidade (LAVILLE E DIONNE, 1999).

Esse saber racional utilizado na Idade Média terá uma reflexão filosófica com o 

intuito de conciliar os saberes filosóficos aos dogmas do cristianismo. Há uma superação da 

teologia e avanço na filosofia. O Renascimento (final do século XIV e inicio do século XVII),

por sua vez, ficou nítido a renovação das artes e letras, porém o saber científico é marcado 

pelas superstições, magia e bruxarias para a explicação do real. Contudo, é no século XVII 

que surge a preocupação em se utilizar a observação empírica do real antes de interpretá-lo 

pela mente, submetê-lo a experimentação recorrendo às ciências matemáticas para assistir as 

observações e suas explicações. Dessa forma, podemos dizer que o método científico nasce do

encontro da especulação com o empirismo (LAVILLE E DIONNE, 1999).

O século XIX é marcado pelo grande desenvolvimento da agricultura, produção 

de objetos manufaturados, as máquinas, novas fontes de energia, criação das ferrovias e 

navegações a vapor, chegada dos telégrafos e dos telefones, a descoberta dos micróbios e 

bacilos, a urbanização com eletricidade, sistema de esgoto e de transportes. Diante de tantas 
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mudanças e melhoramentos ocorridos graças à ciência, começa-se a pensar em aplicar os 

princípios e métodos aos demais domínios da atividade humana no campo social. Como bem 

escrevem Laville e Dionne: 

O método empregado no campo da natureza parece tão eficaz que não se vê razão 
pela qual também não se aplicaria ao ser humano. É com esse espírito e com essa 
preocupação que se desenvolvem – serão inventadas, poder-se-ia dizer – as ciências 
humanas na segunda metade do século XIX. Desenvolvem-se, segundo uma 
concepção de construção do saber científico nomeado positivismo [...] (1999, p. 26).

Assim como Laville e Dionne, Löwy (2000) vai expor que o positivismo surge 

“como uma utopia crítico-revolucionária da burguesia antiabsolutista, para tornar-se, no 

decorrer do século XIX, até os nossos dias, uma ideologia conservadora identificada com a 

ordem (industrial/burguesa) estabelecida (p.18). Dentre as principais características do 

positivismo, Löwy (2000) vai dizer que essa ciência concebe que a sociedade é regida por leis

naturais, que independem da vontade e da ação humana, sendo a vida social uma harmonia 

natural. Com essa concepção a sociedade pode ser estudada pelos mesmos métodos das 

ciências da natureza. Essa utilização dos métodos das ciências naturais é classificada segundo 

Löwy de “naturalismo positivista”, pelo qual, as ciências da sociedade “devem-se limitar-se a 

observação e explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de julgamento

de valor ou ideologias, descartando previamente todas as prenoções e preconceitos” (IDEM, 

p.17).

Segundo Comte (1978a), “[...] o caráter fundamental da filosofia positiva é tomar 

todos os fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis [...]” (p. 6). Dentre as leis 

naturais e invariáveis que regem a sociedade, segundo Comte, destacamos a Lei dos três 

estados. Esta, considerada pelo pensador a grande lei fundamental, foi descoberta quando 

estudava o desenvolvimento total da inteligência humana em suas diversas esferas de 

atividades. Essa lei consiste em:

[...] que cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de nossos 
conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes: estado 
teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado científico ou positivo. Em
outros termos, o espírito humano por sua natureza, emprega sucessivamente em cada
uma de suas investigações, três métodos de filosofar, cujo caráter é essencialmente 
diferente e mesmo radicalmente oposto: primeiro, o método teológico, em seguida, o
método metafísico, finalmente, o método positivo. Daí três sorte de filosofia, ou de 
sistemas gerais de concepções sobre o conjunto de fenômenos, que se excluem 
mutuamente: a primeira é o ponto de partida necessário da inteligência humana; a 
terceira, seu estado fixo e definitivo; a segunda, unicamente destinada a servir de 
transição (IDEM, p. 3). 
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Percebemos aqui o determinismo presente na corrente do positivismo, no qual 

todos os fenômenos ou os diferentes ramos do conhecimento – astronômicos, físicos, 

químicos, fisiológicos e sociais – percorreriam esses estágios até chegar ao estado positivo, 

porém, não chegariam ao terceiro estágio ao mesmo tempo, mas poderiam alcançar seguindo 

a ordem natural dos fenômenos. O positivismo trás a ideia de observar os fatos de fora, sem 

ideias preconcebidas para depois serem submetidas à experimentações para encontrar ou 

descobrir as leis naturais, que servirão para analisar os fenômenos.  A relação entre sujeito 

pesquisador e objeto pesquisado é de intensa valorização da neutralidade. Procura-se uma 

teoria para aplicar na prática. Vemos, assim, uma separação entre teoria e prática nessa 

corrente de pensamento.

De acordo com Löwy (2000), é com Comte que a visão de mundo positivista é 

transformada em ideologia, quer dizer, “em sistema conceitual e axiológico que tende à defesa

da ordem estabelecida” (p.22).  A revolução burguesa se utilizou do pensamento positivista 

para se manter e justificar as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade. Continua Löwy:

É apaixonante observar como o conceito que havia servido de instrumento 
revolucionário por excelência no século XVIII, que esteve no coração da doutrina 
política dos insurretos de 1789, altera o seu sentido no século XIX, para se tornar, 
com o positivismo, uma justificação científica da ordem social estabelecida (2000, 
p.27).

Para Durkheim (2004) a observação dos fatos sociais como coisas é a primeira 

regra e mais fundamental. Para ele, os fenômenos biológicos e psíquicos são fenômenos 

individuais, fazem parte do indivíduo. Já os fatos sociais ou fenômenos sociais, são externos 

ao indivíduo, coercitivos e gerais, ou seja, coletivos. Ao falar sobre os fatos sociais ele vai 

expor que o exercício do direito, dos costumes, as crenças, as práticas religiosas, não foi o 

indivíduo que as fez, mas, já estavam prontas ao nascer. Então se isso já existia antes do 

indivíduo então eles existem fora dele. Por mais que costumes ou hábitos estejam de acordo 

com os sentimentos dos indivíduos que os praticam não deixa de ser objetivo. Os fatos sociais

existem independentemente de que um indivíduo faça uso deles.  “Esses tipos de conduta ou 

de pensamento são, não só exteriores ao indivíduo, como dotados de um poder imperativo e 

coercitivo em virtude da qual se lhe impõem, quer queira, quer não” (p.38).

Outra passagem de Durkheim reforça o determinismo e mostra que a vontade 

humana está submetida a leis que não se pode interromper a sua vontade:
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Que tente um indivíduo opor-se a uma dessas manifestações coletivas, e os 
sentimentos que nega voltar-se-ão contra ele. Ora, se este poder de coerção externa 
se afirma com tal nitidez, nos casos de resistência, é porque existe, embora 
inconsciente, nos casos contrários. Somos, então, vítimas de uma ilusão que nos faz 
acreditar termos sido nós quem elaborou aquilo que se nos impôs do exterior (2004, 
p.40).

Dessa forma os fatos tidos como coisas, comprovam que é aí, onde estão as raízes 

do naturalismo positivista. A nova função social (processo de industrialização) é uma lei. 

Tanto os fenômenos físicos como os sociais são fatos como outros, submetidos à leis que a 

vontade humana não pode interromper a sua vontade. Além disso, há aqui também o 

ocultamento do conflito de classes como parte estruturante da nova sociabilidade criada pelo 

capitalismo (LÖWY, 2000). 

O debate sobre a relação entre ideologia e ciência também diz respeito ao 

historicismo. Suas ideias essenciais são: 

Todo fenômeno cultural, social ou político é histórico e não pode ser compreendido 
senão através de e na sua historicidade; Existem diferenças fundamentais entre os 
fatos naturais e os fatos históricos e, conseqüentemente, entre as ciências que os 
estudam; Não somente o objeto da pesquisa esta imerso no fluxo da história, mas 
também o sujeito, o próprio pesquisador, sua perspectiva, seu método, seu ponto de 
vista (LÖWY, 2000, p. 66).

O historicismo moderno nasceu como uma reação ao Iluminismo, Revolução 

Francesa e à ocupação Napoleônica, precisamente na Alemanha. Por isso é considerada uma 

corrente em geral conservadora. Essa corrente abordava que se deveria conhecer o histórico 

das instituições e defender a manutenção desta continuidade secular porque a ordem 

tradicional estabelecida resulta do crescimento histórico orgânico e sendo produto de séculos 

de acumulação histórica as tentativas de derrubá-la pela revolução levam ao fracasso. Nessa 

perspectiva o conservadorismo não era considerado um “julgamento de valor”. Com relação 

ao pesquisador, não cabe a este avaliar, pois a própria história está carregada de valores 

(LÖWY, 2000). 

No final do século XIX, o historicismo passa a mudar do seu caráter conservador 

para tornar-se relativista. “O historicismo tende, portanto, a se redefinir e a se transformar em 

um questionamento de todas as instituições sociais e formas de pensamento como 

historicamente relativas: ele deixa assim de ser conservador para se tornar relativista” 

(LÖWY, 2000, p.70). Mas a principal contribuição continua o autor, é a percepção 

profundamente lúcida da historicidade das ciências do espírito, de todas as formas de 

pensamento e de todas as visões de mundo. 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 18

Outra corrente de interpretação da realidade é o marxismo com o seu método 

Materialista-histórico-dialético. Conforme Löwy (2000), o marxismo descobriu um novo 

método de pensamento, foi a primeira corrente a expor o problema do condicionamento 

histórico e social do pensamento e a “desmascarar” as ideologias de classe por trás do 

discurso de uma ciência neutra e objetiva. Marx compreendia a contradição ou articulação 

entre ciência e ideologia, entendendo que é a classe que “cria e forma” as visões de mundo. 

Em relação ao conceito de ideologia, Löwy aponta que para Marx:

A ideologia (ou utopia) não é esta ou aquela ideia isolada, tomada em si própria, este
ou aquele conteúdo doutrinário, mas uma certa “forma de pensar”, uma certa 
problemática, um certo horizonte intelectual (“limites da razão”). De outro lado, a 
ideologia não é necessariamente uma mentira deliberada: ela pode comportar (e 
comporta geralmente) uma parte importante de ilusões e de auto ilusões (LÖWY, 
2000. p. 101).

Dessa maneira, a ideologia não se pode confundir com a mentira, falsificação ou 

mistificação, mas ela é a existência de barreiras que restringem o campo da visibilidade 

cognitiva crítica. Desse modo, não é a negação de toda a ciência. 

Da mesma forma como Marx pensava que o positivismo, em especial, é uma 

ciência ideológica para assegurar o desenvolvimento do capitalismo podemos perceber que o 

mesmo ocorre quando estudamos sobre a história das mulheres e sobre o racismo.  

Ao falar sobre a formação brasileira no período colonial, a partir da análise da 

condição feminina, Priore (2009), afirma que esse processo de formação se utilizou do 

chamado adestramento das mulheres. Ele vai ser acionado por meio de dois instrumentos de 

ação: o primeiro se refere ao discurso sobre os padrões de comportamento ideais, que eram 

trazidos da metrópole e foi pulverizado pelas atividades religiosas. E o segundo se refere ao 

discurso normativo médico sobre o funcionamento do corpo da mulher, assegurando 

cientificamente que a função natural da mulher era a procriação. Percebemos aqui, que tanto o

saber espontâneo quanto o saber científico andam juntos na elaboração da forma como a 

mulher deveria se comportar e qual a sua função natural que acaba sendo transformada em 

função social.

Quando se trata do racismo também se pode perceber essa forte articulação entre 

Igreja e ciência. Baseados em DaMatta (1981), era definida e comprovada cientificamente que

existiam três raças humanas: a branca, a amarela e a negra. Essas três raças eram vistas de 

forma hierarquicamente em que a raça branca era a superior e a raça negra a inferior. Cada 

raça deveria ocupar um lugar na história da humanidade. Há a presença do determinismo nas 
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teorias racistas, que significava que “as diferenciações biológicas eram vistos como tipos 

acabados e que cada tipo está determinado em seu comportamento e mentalidade pelos fatores

intrínsecos ao seu componente biológico” (DAMATTA, 1981, p.71). Da mesma forma como 

ocorreu com as mulheres, a Igreja reproduz ideologias justificando por meios religiosos, que o

(a) negro (a) era um ser sem alma e hierarquicamente inferior.  Na realidade, essa hierarquia 

era justificada pela Igreja da seguinte forma: 

[...] a lógica do sistema de relações sociais no Brasil é a de que pode haver 
intimidade entre senhores e escravos, superiores e inferiores, porque o mundo está 
realmente hierarquizado, tal e qual o céu da Igreja Católica, também repartido e 
totalizado em esferas, círculos, planos todos povoados por anjos, arcanjos, 
querubins, santos de vários méritos etc. sendo tudo consolidado na Saníssima 
Trindade (DAMATTA, 1981, p. 75).

O que podemos observar é que existe algo em comum nas formas como foram 

criados argumentos para a submissão das mulheres e dos (as) negros (as), a consolidação do 

capitalismo. Além da exploração de classe, ele também se utilizou da exploração da mulher e 

dos povos de outras “raças”/etnias, para naturalizar desigualdades e intensificar a própria 

exploração da classe, afinal ela não é homogênea e suas particularidades de raça e sexo 

implicam diretamente na forma em que é diferenciada e intensamente explorada. 

Antes de adentrarmos no método escolhido para a realização desta pesquisa, o 

materialismo histórico-dialético, faremos baseados em Mandel, um breve histórico do 

marxismo. 

De acordo com Mandel (1987), é preciso compreender o lugar que o marxismo 

ocupa na história entendendo quando ele nasceu e como surgiu ao invés de considerar que seu

surgimento foi algo natural. Ele é produto do modo de produção capitalista que se iniciou no 

final do século XV e início do século XVI.  Foi somente “com a Revolução Industrial, na 

segunda metade do século XVIII, que esse novo modelo de produção capitalista se consolida 

e se impõe definitivamente” (p. 8). A partir de então, vemos que a sociedade burguesa domina

progressivamente a vida social em todas as esferas. Nas palavras de Marx e Engels:

A burguesia dilacerou sem piedade os laços feudais, tão diferenciados, que 
mantinham as pessoas amarradas a seus “superiores naturais”, sem pôr no lugar 
qualquer outra relação entre os indivíduos que não o interesse nu e cru do 
pagamento impessoal e insensível “em dinheiro”. [...] Dissolveu a dignidade pessoal 
no valor de troca e substituiu as muitas liberdades, conquistadas e decretadas por 
uma liberdade, a do comércio (2008, p.12).
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À medida que o modo de produção se amplia também se desenvolve as 

contradições da sociedade burguesa. De acordo com Mandel, “o capitalismo não é apenas 

uma ampliação colossal dos conhecimentos, riquezas e direitos humanos. Ele é também uma 

acumulação de misérias, de injustiças, de opressões e de negação dos direitos humanos 

elementares” (1987, p.12).

A Revolução Burguesa trouxe consigo uma nova sociedade dividida 

fundamentalmente em duas classes antagônicas: a burguesia (capitalistas), proprietária dos 

meios de produção e a classe proletária (trabalhadora), que vende sua força de trabalho aos 

capitalistas. Além disso, essa nova sociedade produz mudanças fundamentais que possibilitou 

o nascimento e a evolução do marxismo.

Da emergência do modo de produção capitalista ao nascimento da máquina e da 
fábrica moderna; da emergência do proletariado concentrado nas fábricas à 
elementar luta de classes proletária; das resistências dos povos colonizados contra as
novas formas de exploração capitalista aos movimentos de independência radicais 
(América Latina, Irlanda etc.); do aparecimento, no ponto culminante das grandes 
revoluções burguesas, de revolucionários que não se situam mais exclusivamente em
relação aos objetivos da burguesia a um início de articulação de objetivos socialistas 
em favor do jovem proletariado; do racionalismo burguês radical a sua “superação” 
pelas ciências sociais críticas e lúcidas que começam a desvendar todas as forças 
secretas da história e da “ordem social” em geral (ou seja, a sociedade dividida em 
classes antagônicas, a propriedade privada) sem se limitar à crítica da ordem 
semifeudal: eis a evolução e o contexto histórico que permitem o nascimento do 
marxismo (MANDEL, 1987, p.13). 

Dentre as principais características do marxismo estão: a apropriação crítica da 

filosofia clássica alemã, da economia política inglesa e da historiografia francesa nas ciências 

humanas (sociais); Marx e Engels dão continuidade a ação e organização revolucionária do 

movimento político de emancipação; a análise científica da sociedade burguesa, suas 

tendências de evolução, suas transformações sucessivas e contradições; por fim, a elaboração 

de um projeto de uma sociedade melhor, com princípios do socialismo científico e do 

comunismo (MANDEL, 1987). 

Essas características do marxismo é que dão origem ao método materialista 

histórico-dialético. Para explicarmos o método partiremos de uma conhecida frase de Marx 

(1972) que diz: “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é

o seu ser social que determina sua consciência” (p.130). É com essa forma de pensar que 

Marx vai negar o idealismo e se aproximar do materialismo, sendo este uma concepção de 

análise da sociedade e do ser social, ou seja, do homem inserido na sociedade e sua relação 

com ela. Aquilo que é material ou que tem materialidade.
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Partir da análise do presente momento histórico pressupõe uma maneira de 

entendermos o passado que foi fundamental para se chegar a realidade atual:

A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mas diferenciada
da produção. As categorias que exprimem suas relações, a compreensão de sua 
própria articulação, permitem penetrar na articulação e nas relações de produção de 
todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acham
edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva de arrastão desenvolvendo
tudo que fora antes apenas indicado que toma assim toda sua significação, etc [...] a 
economia burguesa fornece a chave da Economia da Antiguidade, etc (MARX, 
1972, p. 120).

A análise de determinado fenômeno social não deve ser considerado como algo 

dado e pronto, mas deve ser considerada sua base histórica, não na forma de justificação de 

sua existência ou sua permanência, mas para entendermos como se foi construindo uma 

realidade social. A história dos fenômenos sociais são frutos das relações sociais que 

estabelecemos de acordo com as condições sociais, culturais e políticas de uma determinada 

época e sociedade. Não devem ser vistos ou estudados de forma isolados e nem separados, 

mas entendidos em uma relação de dependência um dos outros de modo articulado, ou seja, 

numa relação dialética.

Segundo Mandel (1987), a dialética vem do filósofo grego Heráclito que 

explicitava “tudo muda”, “tudo mexe” “tudo se movimenta”. Também outros pensadores 

chineses se apropriaram do conceito da dialética. Mais tarde, foi desenvolvida pelo filósofo 

Spinoza no século XVII, contudo, só foi levada ao apogeu pela filosofia clássica alemã, por 

meio de Hegel. O marxismo transforma a concepção de dialética da filosofia clássica alemã, 

ao imprimir a base materialista das contradições e luta de classes como o motor da história.

A dialética marxista concebe que toda a realidade está em contínua mudança, não 

como soma de fatos, mas como uma combinação; a realidade é vista como uma totalidade em 

movimento, na qual nenhuma parte pode ser compreendida isoladamente, fora de suas 

interconexões e relações com as outras partes. Essa concepção de movimento é resultado de 

contradições internas da totalidade. A dialética trata o conhecimento como uma interação 

entre sujeito e objeto, onde “o sujeito tende a transformar o real ao apreendê-lo, mas ele 

mesmo é transformado pela atividade de investigação, de apreensão e de transformação do 

real” (MANDEL, 1987, p.20). 

Portanto, na investigação de uma realidade, há uma interação entre o sujeito que 

pesquisa e a realidade que se quer conhecer, o homem/mulher é reconhecido como um ser 

histórico e, portanto constrói a sua própria história. As instituições, os modos de produção, as 
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formas de pensar são todas construções históricas. Foram surgindo por meio das relações do 

homem e da mulher como sujeitos coletivos. Ao contrário dos pensadores positivistas, que 

defendem a ideia do distanciamento entre o pesquisador e o objeto/fato a ser investigado, para

se conhecer uma dada realidade. Como destaca Comte (1978a): “É perceptível que, por uma 

necessidade invencível, o espírito humano pode observar diretamente todos os fenômenos, 

exceto os seus próprios. Pois quem faria a observação?” (p.12). Os pensadores desta última 

corrente acreditavam que a realidade era algo externo ao indivíduo social, que surgia 

naturalmente independente de sua participação e, portanto, o sujeito pesquisador é 

considerado neutro.

Investigar a realidade, todavia, não é simplesmente, ver o fenômeno isoladamente 

e de forma aparente.

A práxis utilitária cotidiana cria “o pensamento comum” que é a forma ideológica de
agir humano de todos os dias. Todavia, o mundo se manifesta ao homem na práxis 
fetichizada, no tráfico e na manipulação, não é o mundo real, embora tenha a 
“consistência” e a “validez” do mundo real: é “o mundo da aparência” (Marx). A 
representação da coisa não constitui uma qualidade natural da coisa e da realidade: é
a projeção, na consciência do sujeito, de determinadas condições históricas 
petrificadas (KOSIK, 1976, p.19).

Comungamos com Kosik (1976), de que a dialética não atinge o pensamento de 

fora para dentro; nem de imediato, nem tampouco se constitui uma de suas qualidades. O 

conhecimento é a própria dialética, é a decomposição do todo. Além disso, a dialética trata da 

“coisa em si” que não se manifesta de imediato ao homem/mulher e distingue entre a 

representação e o conceito de coisa. Para ele:

A realidade não se apresenta aos homens, à primeira vista, sob o aspecto de um 
objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente, cujo pólo oposto e 
complementar seja justamente o abstrato sujeito cognoscente, que existe fora do 
mundo e apartado do mundo; apresenta-se como o campo em que se exercita a sua 
atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a imediata intuição prática 
da realidade no trato prático-utilitário com as coisas [...] o indivíduo “em situação” 
cria suas próprias representações das coisas e elabora todo um sistema correlativo de
noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade (p.13-14).

Se ficarmos apenas na representação, não chegaremos a “essência das coisas”, 

pois a representação é a ideia que se tem de uma realidade individualmente, sem relacioná-la 

com outras relações que também influenciam e influenciaram a sua experiência individual. 

Ficaríamos limitados à realidade que nos aparece, ao fenômeno, sem conhecer a sua essência, 

estamos falando em pseudoconcreticidade que, segundo Kosik:
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É o complexo de fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum
da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 
consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural 
(1976,  p 15).

A “existência real” e as formas fenomênicas da realidade que se reproduzem 

imediatamente são diferentes e contraditórias como a lei do fenômeno, estrutura da coisa e, 

portanto com a sua essência e conceito (KOSIK, 1976). Ao longo de seu trabalho, o autor vai 

conceituando que o fenômeno é aquilo que se manifesta imediatamente e com mais 

frequência, ao contrário da essência, que para conhecê-la precisa fazer um esforço 

metodológico. Quando isto ocorre, chegamos ao concreto pensado que é fruto de diversas 

determinações e relações, ou seja, “o concreto é concreto porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso” (MARX, 1972, p.116).

Para entender um fenômeno em sua totalidade ou se chegar ao concreto pensado, 

o nosso esforço em conhecer o fenômeno por meio da dialética passará por três momentos: o 

fenômeno que pretendemos estudar se apresenta em sua forma aparente e singular, pois pouco

se sabe sobre ele. É através da análise que se faz do objeto relacionando com outros 

fenômenos mais gerais ou universais em que o objeto se insere que conheceremos os 

elementos que o constituem (as partes do todo). Esse momento de análise do nosso objeto, em

que ocorrem as mediações entre sua singularidade e a universalidade, é chamado de 

particularidade. Na dialética, a mediação é uma categoria central, pois ao final deste caminho,

teremos um concreto pensado, ou seja, conheceremos de forma aproximada o fenômeno em 

sua essência, síntese de várias determinações. 

Vejamos aqui, um trecho de Marx expressando a importância da mediação para 

compreendermos os fenômenos:

A população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a 
compõem. Por seu lado, estas classes são uma palavra vazia de sentido se 
ignorarmos os elementos em que repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o 
capital, etc. estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por
exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço etc., 
não é nada (1976, p. 116).

Poderíamos dizer de forma resumida que o método escolhido para se chegar ao 

conhecimento de determinado fenômeno, parte de uma realidade concreta, as relações sociais,

as pessoas. Entendemos que a realidade não é algo dado e determinado ou fixo, mas 
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construído historicamente pelos homens e mulheres, que está a todo tempo mudando e que 

sofre várias determinações. Para entender essa realidade ou se chegar ao conhecimento real é 

necessário “ir para além da aparência” do que está posto, entendendo a essência do fenômeno 

e as suas contradições. Porém, essa verdade não é estática e acabada, mas ela se renova cada 

vez que se faz um novo questionamento. Assim, não chegamos a uma verdade absoluta, mas 

aproximada e em constante movimento. É dessa forma, que entenderemos o objeto em toda 

sua totalidade.

Nesse sentido, nosso tema violência obstétrica não será entendido somente como 

violência institucional, mas para além dela, buscando apreender suas determinações materiais 

e ideológicas e seus agentes que, por sua vez, não são apenas os profissionais de saúde, mas, 

também, pessoas do convívio social e por familiares que acabam reproduzindo as práticas 

obstétricas de violência como veremos no quarto capítulo. Entenderemos a violência 

obstétrica como uma expressão das relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe em uma 

sociedade patriarcal-racista-capitalista (CISNE, 2014). Em outras palavras, nosso objeto 

resulta: do sistema e da ideologia patriarcal e racista, funcionais ao capitalismo e que se 

expressa como mais um tipo de violência contra a mulher, violação dos direitos reprodutivos e

relativos à saúde, sob a negligência do Estado.

2.2 Aproximação com o tema

A aproximação com o tema deu-se da seguinte maneira: o interesse pela categoria 

racismo ou “raça”/etnia iniciou com a matrícula na oficina: - Racismo e Exclusão Social 

ministrada na graduação em 2003, na qual realizamos discussões sobre cor, raça e etnia. 

Em 2005, deu-se o primeiro contato com os estudos de gênero e violência contra as mulheres, 

como estagiária voluntária, no Núcleo de Estudos da Mulher Simone Beauvoir da Faculdade 

de Serviço Social, na Universidade do estado do Rio Grande do Norte - UERN. Em 2006, 

iniciou a participação, na condição de bolsista, de uma pesquisa intitulada “Violência contra a 

mulher no município de Mossoró – RN: mapeamento dos serviços e condições de 

funcionamento”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq.  No trabalho monográfico de conclusão de curso de graduação, em 

2008, intitulado “As expressões da violência social na vida das mulheres negras da 

comunidade quilombola Boa Vista no município de Parelhas – RN”, onde foi enfocado as 

expressões da violência social contra as mulheres.
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Já o contato com o tema da violência obstétrica ocorreu por meio do acesso a uma

Fan Page na plataforma do facebook “Violência obstétrica é violência contra a mulher” e da 

experiência profissional no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS em palestras 

sobre Violência obstétrica e violência contra as mulheres, realizadas com as mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família e grupos de gestantes existentes no município. 

Quando questionávamos sobre os tipos de violência que elas haviam sofrido, a violência 

obstétrica era o tipo de violência mais citada pelas mulheres. Outra observação a ser destacada

é que antes das palestras, muitas delas não sabiam o que era violência obstétrica ou mesmo 

que haviam sofrido.

As palestras foram realizadas, separadamente, com usuárias do Programa Bolsa 

Família – PBF e com profissionais da rede intersetorial do município de Parelhas – RN, com 

assistentes sociais de vários municípios do Rio Grande do Norte no II Seminário Parelhense 

de Serviço Social3, com estudantes de serviço social da Faculdade Católica Santa Terezinha 

em Caicó – RN e com profissionais de saúde das cidades de Santana do Seridó e Florânia, 

também, localizadas no estado do Rio Grande do Norte. Chamou-nos atenção o fato das 

mulheres, sejam, profissionais ou usuárias dos serviços pessoas que participaram da palestra 

se reconhecerem como alguém que já sofreu violência obstétrica. 

Outra observação importante é que ao final das palestras, algumas pessoas vinham

para conversar e acabavam desabafando como foi seu parto. Dentre os desabafos citaremos 

dois: o primeiro se refere a uma mulher havia passado pela situação de abortamento. Ela 

relatou que após  perda, foi realizada a curetagem e em seguida, passaram-na para internação 

no mesmo alojamento onde havia mulheres que estavam com seus filhos. E foi muito difícil 

para ela ficar naquele quarto, vendo outras mães com os (as) bebês e ela sofrendo com a falta 

de sua bebê. O segundo relato, também de abortamento, é sobre a forma como ela foi tratada: 

sua experiência de aborto foi espontâneo, porém ao chegar na maternidade os (as) 

profissionais ficaram questionando-a o que ela havia tomado ou realizado para abortar. 

Mesmo ela respondendo que não havia ingerido nada, os questionamentos continuaram. 

A nossa experiência e consequentemente o reconhecimento de que vivenciamos a 

violência obstétrica, ocorreram à medida que tivemos contato com pesquisas, depoimentos de 

mulheres em páginas do facebook e blogs que tratam do tema. Nesse momento, peço licença 

às regras gramaticais para falar na primeira pessoa, já que se trata de uma experiência pessoal,

ainda que saiba que tantas outras mulheres passaram por situações semelhantes, todavia, 

3 Evento realizado de dois em dois anos por uma comissão formada de assistentes sociais do município de 
Parelhas – RN com o objetivo de discutir assuntos relativos ao Serviço Social.
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descreverei as sensações vividas na minha singularidade. Primeiro, na gestação gemelar, 

passei pelo sentimento de perda da identidade, quando profissionais acabam deixando de nos 

chamar pelo nome, substituindo por “buchudinha”, “mãezinha” entre outros, não só 

profissionais como também, pessoas de meu convívio social que até hoje não sabem meu 

nome. Encontramos aqui, a invisibilidade da mulher ou a sua nulidade diante da maternidade, 

ou seja, a nossa condição de mulher é restringida a função materna. Em seguida, vivenciei a 

segunda experiência de violência por meio da realização do exame de toque doloroso.  No 

momento da realização desse exame, a técnica de enfermagem solicitou para eu ficar quieta 

porque senão doeria mais. Desde os dois meses de gestação, o médico que me acompanhou 

disse que o parto seria cesárea porque era uma gravidez gemelar e por isso uma gravidez de 

risco. Não me foi dada nenhuma esperança de que o parto seria normal ou natural.  No dia 

designado para a realização da cesárea fui orientada por familiares e por amigas a não gritar e 

ter cuidado para não falar com raiva, porque senão, as parteiras a deixariam sozinha. Com 

isso, fui para a maternidade tensa. Havia combinado de que o pai iria entrar para fazer a 

gravação do parto e tirar fotos, porém, não foi possível, os profissionais não permitiram. 

Antes da realização da cirurgia, as mulheres ficavam aguardando em uma sala até chegar o 

momento, todas sem acompanhantes.  Antes da realização da cirurgia o médico perguntou se 

dois estudantes de medicina podiam participar do momento, respondi que sim, porém, no 

momento, entrou mais umas quatro estagiárias de enfermagem para ver o parto gemelar que 

nunca haviam visto, sem que fosse pedida a autorização. Enquanto isso, ao pai, foi negado o 

direito de acompanhar o parto. Finalmente, entrei na sala de cirurgia, com o médico obstetra, 

a médica pediatra, o médico anestesista, os dois estudantes de medicina que entraram com 

nossa autorização, uma enfermeira e mais quatro estagiárias de enfermagem que entraram sem

a minha autorização. Amarraram os meus braços sem darem nenhuma explicação de tal 

procedimento, fiquei assustada e questionei sobre aquilo. Responderam que era que eu não 

colocasse a mão durante a cirurgia.  Hoje sei que esse procedimento não é necessário, pois 

dificulta o contato da mãe ao seu bebê na primeira hora de vida. A ideia que vem a nossa 

cabeça é que nos amarraram porque pode ocorrer algo fora do controle. Os estudantes 

puderam registrar o momento por meio de fotos, todavia, não nos foram entregues. Podemos 

citar comentários sem nexo, indesejáveis, como por exemplo, o estado da barriga após ter 

retirado duas crianças de dentro: “– Olha, ficou bem sequinha a barriga”, naquele momento, 

essa informação era mais do que desnecessária. Logo após retirarem os bebês foi realizado o 

seguinte procedimento com cada um: a médica obstétrica aproximou o primeiro bebê que 

estava chorando, ao aproximá-lo do meu rosto, ele parava de chorar, ao separar, ele chorava. 
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Isso foi realizado com os dois bebês. E eu continuava com os braços amarrados sem poder 

tocá-los. A pediatra fez isso várias vezes, mostrando aos estudantes a ligação entre nós. Elas 

ficavam rindo e achando aquilo interessante, porém, ignoraram o que realmente queriam os 

bebês. Elas não viam que eles queriam ficar comigo? Poderia ter sido algo mais natural. 

Depois levaram os bebês para os meus familiares verem. 

Após ter realizado a cesárea, elas nos levaram para um quarto, chamado de “sala 

de recuperação”, onde chegaram duas mulheres que fizeram uma limpeza (era assim que 

chamavam), pressionando o abdômen, para sair “o resto de sujeira que ficou dentro”, o que 

provocou uma dor muito grande, apesar de ainda estar sob os efeitos da anestesia. Mesmo 

assim elas pediram para não fazer caretas que era pior, ia doer mais. Pouco tempo depois, 

duas profissionais entregaram os bebês, tiraram a roupa que cobria os meus seios, e colocaram

um bebê em cada seio para mamarem e eu tinha que segurá-los. Imaginem, levei um susto ao 

ser despida sem receber nenhuma informação sobre isso e, logo em seguida, tive que 

amamentar os dois ao mesmo tempo. Era uma ação impossível. Senti-me mais nua do que 

estava. Não tinha força suficiente para segurar os dois. Fazia mais de nove horas que não 

tinha me alimentado. Fui tomada pelo medo de soltar um deles e cair no chão. Logo em 

seguida, fiquei um momento no corredor, junto com outras mulheres, na mesma situação que 

eu, com dois bebês entre as pernas, esperando vagar um quarto para ficar. Quando 

conseguiram encontrar um quarto, este não havia nenhum berço para colocar os dois bebês. 

Uma das mulheres que havia tido seu filho em parto normal cedeu o berço que seu bebê 

estava usando para que pudéssemos colocar os nossos. A amamentação foi um processo 

doloroso, pois expressar que não gostava de amamentar já era motivo para se dizer que não se

tinha capacidade de ser mãe ou de não amar o seu filho. Os (as) profissionais de saúde, 

familiares e pessoas conhecidas “encorajavam” para continuar amamentando mesmo estando 

com os seios feridos.  Diziam que eu deveria amamentar mesmo assim, pois “não existe essa 

história que não tenho leite. Toda mulher tem leite”. Utilizamos de todos os procedimentos 

recomendados, remédios, exercícios e práticas tradicionais utilizados pelas avós, porém, nada 

deu certo. Amamentar era muito doloroso. Pelo fato dos bebês sugarem com força, e não se 

sabe o modo correto de amamentar, o ato de amamentar provocou fissuras e muita dor. Para 

melhorar a amamentação utilizamos um bico de silicone, porém não deu certo, pois mesmo 

assim, feria os mamilos. Usamos o desmamador que facilitou bastante a retirada do leite, 

porém, era pouco para alimentar os dois. Resultado: os bebês só amamentaram dois meses. 

Como já saímos da maternidade, orientados para que a cada duas horas intercalar leite 

materno e leite em pó, retiramos o leite materno ficando somente leite industrializado. 
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A experiência por ter passado por esse tipo de violência juntamente com a 

experiência de fazer parte e ser membro do Conselho da mulher do município de Parelhas - 

RN e participante do Movimento Popular de Mulheres suscitaram a elaboração de um projeto 

de pesquisa para estudar mais sobre o tema violência obstétrica. Um tema novo, que não era 

discutido em programas de saúde, educação, assistência social, no Conselho Municipal da 

Mulher, no Fórum Popular de Mulheres e na Subcoordenadoria da mulher. 

2.3 Procedimentos metodológicos

Propomo-nos aqui analisar a violência obstétrica trabalhando com as categorias 

relações sociais de sexo, “raça/etnia”, classe social, patriarcado, racismo, violência contra as 

mulheres, violência obstétrica entendo-as inseridas numa relação dialética. 

Para a realização da pesquisa procuremos responder as seguintes questões: O que 

é violência obstétrica? Como esse tipo de violência se expressa? Quais os mitos que envolvem

a temática? Como as relações sociais de sexo, raça e classe social influenciam nesse tipo de 

violência?

Nessa perspectiva, pretendemos contribuir de forma significativa para dar maior 

visibilidade a mais um tipo de violência contra as mulheres, a violência obstétrica, trazendo 

uma reflexão sobre sua concepção e suas diversas expressões.

A pesquisa foi de natureza qualitativa, buscando entender os fenômenos em sua 

profundidade. É muito mais do que apenas descrever o objeto, é entendê-lo dentro de uma 

perspectiva histórica, social e cultural, ou seja, por meio do conhecimento de sua trajetória 

histórica considerando as experiências sociais e culturais (MARTINELLI, 1999, p. 19-27).

Realizamos pesquisa bibliográfica e documental. A principal diferença entre as 

pesquisas bibliográficas e documentais está na natureza das fontes: a primeira se refere a 

fontes secundárias e a segunda as fontes primárias, como veremos a seguir.

Segundo Oliveira (apud SÁ-SILVA, 2009) a “pesquisa bibliográfica é uma 

modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, 

periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos” (p.5).  Dessa 

maneira, ela contribui para a definição e delimitação do objeto teórica e metodologicamente. 

Sobre pesquisa documental, Sá-Silva (2009) afirma que: “é um procedimento que 

se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos 

mais variados tipos” (p. 5).  Por sua vez, um documento é toda fonte de informação que já 
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existe, como documentos impressos, mas também recursos audiovisuais ou qualquer outro 

vestígio deixado pelo homem (LAVILLE E DIONNNE, 1999). 

Na pesquisa utilizamos fontes documentais impressos, audiovisuais e virtuais.  

Como fontes documentais impressas: o Dossiê Violência Obstétrica “Parirás com dor” 

elaborado pela Rede Parto do Princípio em 2012; dados das pesquisas Nascer no Brasil: 

Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento4 coordenada pela Fiocruz, Mulheres brasileiras

e gênero nos espaços público e privado  realizada pela Fundação Perseu Abramo e SESC, 

Retrato das desigualdades de gênero e raça do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA e do Relatório Anual das desigualdades raciais no Brasil: 2009-2010, assim como  

Planos, Programas, leis, portarias, recomendações e resoluções do Ministério da Saúde, 

ANVISA, ANS; declarações e outros documentos da Organização Mundial de Saúde - OMS e

folder da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

No tocante as fontes documentais audiovisuais e virtuais, temos os vídeos do You 

tube: A dor além do parto5; Violência obstétrica – a voz das brasileiras; Na hora certa: 

documentário sobre parto humanizado; Nascer no Brasil: Parto, da violência obstétrica às 

boas práticas6; o filme O Renascimento do parto e o Projeto Fotográfico 1:4 ‘Retratos da 

violência obstétrica’. Queremos reforçar que tivemos conhecimento dos vídeos a seguir, por 

meio da página do facebook Violência obstétrica é violência contra a mulher, que é resultado 

de uma ação das Blogueiras Feministas realizada em dezembro de 20117, por meio do blog 

Cientista que virou mãe, assim como de pesquisa sobre o tema na internet.

Por fim, enquanto fontes virtuais como blogs e sites temos: Estuda Melania 

Estuda, Temos que Falar sobre isso, Violência obstétrica, BabyCenter, Cientista que virou 

mãe. 

Este trabalho reuniu depoimentos de mulheres que sofreram violência obstétrica 

assim como, de profissionais e mulheres que lutam para dar visibilidade e contra a violência 

obstétrica. Eles foram expostos no decorrer do trabalho e foram retirados dos vídeos e sites já 

citados. A nossa proposta foi de utilizar os depoimentos para melhor ilustrar e visualizar a 

violência obstétrica. Porém, não foi possível identificar o nome de todas as mulheres que 

4 Estudo de abrangência nacional, coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP-
Fiocruz) em parceria com outras instituições de pesquisa. Na pesquisa, foram acompanhadas 23.984 mulheres e 
seus bebês em estabelecimentos de saúde pública do Sistema Único de Saúde – SUS, conveniados ao SUS e 
privados, no período entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012.
5 O vídeo é resultado de um trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Católica de Brasília. 
6 DVD da Série: Nascer no Brasil da Editora Fiocruz.
7 A ação envolveu a participação de blogueiras com textos autorais livres que foram  publicados no dia 25 de 
novembro, sendo produzido vários relatos de suas experiências. 
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deram os depoimentos, visto que, no vídeo Nascer no Brasil: Parto, da violência obstétrica 

às boas práticas, não aparecem os nomes das mulheres e profissionais envolvidos no vídeo. 

Por fim, a organização e análise dos dados foram realizadas por meio do 

estabelecimento de categorias de análise e interpretação. A análise objetiva organizar e 

sumariar os dados que “possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação” e a interpretação objetiva “a procura de sentido mais amplo das respostas o que 

é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (GIL, 1987, p. 

166).  
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3 RACISMO E PATRIARCADO NO CAPITALISMO: a experiência obstétrica 
das mulheres

3.1 Consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de sexo, classe e “raça”/etnia 
na constituição do sistema patriarcal-racista-capitalista

Neste capítulo procuraremos desenvolver como as relações sociais de sexo, 

“raça”/etnia e classe se relacionam em nossas práticas sociais, entendo sua dinâmica 

dialética a partir dos conceitos de consubstancialidade e coextensividade.

Para tanto definiremos aqui o conceito de relações sociais elaborado por 

Danièle Kergoat (2010), 

Uma relação social é uma relação antagônica entre dois grupos sociais, instaurada 
em torno de uma disputa [enjeu]. É uma relação de produção material e ideal: 
Colette Guillaumin mostrou, por exemplo, que a “racialização” é a construção 
ideológica e discursiva da natureza dos dominados, a “face mental” e cognitiva dos 
vínculos materiais de poder. Toda relação social é, assim, uma relação conflituosa 
(p.94).

Dessa forma, as relações sociais compõem uma tensão que permeia fenômenos

sociais atravessados por grupos de interesses antagônicos e conflitantes. A tensão entre os 

grupos homens e mulheres está em torno do trabalho e suas divisões. Para ela, as relações 

sociais de sexo e a divisão sexual do trabalho “são expressões indissociáveis que, 

epistemologicamente, formam um sistema” (KERGOAT, 2009, p.71). 

Para Falquet (2008), as relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe não são 

simplesmente relações superpostas ou adicionais e nem intersecções, mas essas relações, 

ela considera muito mais imbricadas e consubstanciais e co-formadas. 

Já segundo Kergoat (2009), as relações sociais de sexo possuem as seguintes 

características: suas relações são antagônicas, as diferenças encontradas nos trabalhos 

realizados por homens e mulheres são construções sociais que têm uma base material e 

que não é unicamente ideológica, por fim, se baseiam em uma relação hierárquica entre os

sexos tratando-se de uma relação de poder (KERGOAT, 2009). Elas também são 

consubstanciais e coextensivas:

As relações sociais são consubstanciais; elas formam um nó que não pode ser 
desatado no nível das práticas sociais, mas apenas na perspectiva da análise 
sociológica; e as relações sociais são coextensivas: ao se desenvolverem, as 
relações sociais de classe, gênero e “raça” se reproduzem e se co-produzem 
mutuamente (KERGOAT, 2010, p.94).

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 32

Para ela, as práticas sociais de homens e mulheres “não se deixam apreender por 

noções geométricas como imbricação, adição, intersecção e multi- posicionalidade — elas são

móveis, ambíguas e ambivalentes” (KERGOAT, 2010, p.93). 

Dizer que as relações sociais são consubstanciais e coextensivas é entendê-las que

uma depende da outra, uma sustenta a outra e, até mesmo uma complementa a outra. É 

entender que as relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe se relacionam de forma 

dialética, elas não estão organizadas de forma a estarem uma sobre posta a outra, nem é 

uma soma de relações, mas elas em sua dinâmica social estão em constante mudanças e se 

reproduzindo e se sustentando uma na outra.   

Nessa relação de consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de

sexo, “raça”/etnia e classe, essa última, para nós, é determinante em última instância. Pois,

se o gênero une as mulheres, a cor ou “raça”/etnia une os “racializados” e a 

homossexualidade une gays e lésbicas, a classe irá dividi-los. A classe é determinante 

pelas expressões de exploração e opressão vivenciadas pelos sujeitos (Cisne, 2012).

Assim é que uma mulher da classe dominante pode explorar uma mulher da 
classe trabalhadora, uma idosa pode explorar outra idosa, uma negra pode 
explorar outra negra, um homossexual pode explorar outro homossexual. Por 
isso os movimentos sociais devem ter como cerne a luta de classes, ainda que 
sem se limitar a essa dimensão, tampouco desconsiderar ou subsumir as demais 
(raça/etnia, gênero, geração, sexualidade) (CISNE, 2012, p.88).

É importante destacar aqui, que essas reflexões foram levantadas pelas 

próprias mulheres que se organizaram em torno do feminismo. E falar sobre o feminismo, 

é entendê-lo como importante movimento social que tem trazido discussões e 

contribuições teóricas importantes, que revelaram as situações de exploração e opressão 

das mulheres em nossa atual sociedade. 

É importante destacar que o feminismo não surge do nada, mas da experiência 

das mulheres e de suas reflexões e questionamentos sobre seu papel na sociedade. A 

organização política do feminismo surge por meio da revolta de mulheres “forjada em uma

experiência histórico-concreta de relações sociais de desigualdade. Portanto, a práxis 

feminista é ação política e pensamento crítico” (ÁVILA, 2007, p.6).

De acordo com Cisne e Gurgel (2008), o feminismo vem se reafirmando como 

movimento social de caráter emancipatório desde sua primeira expressão ocorrida na 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 33

França em 1789. As mulheres se organizaram e foram à praça pública com seus reclames e

“desafiaram a história e a si próprias ao questionarem a ordem estabelecida reivindicando 

a igualdade e ao afirmarem a liberdade” (p.70). A partir desse momento, o feminismo 

passou a lutar e ocupar a cena pública com suas pautas, questionando as bases da 

exploração-dominação experenciadas pelas mulheres ao longo da história marcada pelo 

patriarcado. 

O feminismo, como sujeito político, mobiliza-se na crítica radical dos elementos
estruturantes da ordem patriarcal-capitalista, confrontando-se com o papel 
ideológico-normativo de instituições como Estado, família e igreja na elaboração
e reprodução dos valores, preconceitos e comportamentos baseados na diferença 
biológica entre os sexos (CISNE E GURGEL, 2008, p.70).

As autoras destacam que ao longo de sua história, o feminismo trás à tona a 

contestação da família nuclear burguesa e monogâmica e denúncias referentes a 

exploração da força de trabalho feminina tanto na esfera produtiva, como na esfera 

reprodutiva, que podem ser consideradas fundamentais para a sustentação do capitalismo.

No Brasil, o movimento feminista surge na década de 1970, não queremos 

aqui, desconsiderar as experiências anteriores de mulheres lutando no Brasil, como por 

exemplo, a luta das mulheres quilombolas e indígenas e até mesmo das sufragistas, mas 

enquanto movimento social organizado e que toma as ruas. Segundo Sarti (2004), “a 

ampla bibliografia sobre o assunto já apontou as especificidades do feminismo brasileiro, 

nascido nesse contexto (p.39). Dentre as especificidades apontadas pela autora estão o 

atrelamento do movimento articulado a Igreja Católica o que dificultou discutir, pelo menos, 

de forma mais ampla questões centrais do feminismo, como planejamento familiar, aborto e 

sexualidade.

Para pensar sobre a realidade social das mulheres, a literatura feminista 

brasileira utilizou-se de conceitos como gênero e patriarcado. Conforme Cisne, 

Os estudos de gênero surgem inseridos no movimento feminista, principalmente 
sob a influência de feministas acadêmicas, no final do século XX, entre as 
décadas de 1970 e 1980. Seu objetivo advém da necessidade de desnaturalizar e 
historicizar as desigualdades entre homens e mulheres, analisadas, pois, 
construções sociais determinadas pelas e nas relações sociais (2012, p.77). 

Nos estudos feministas contemporâneos percebemos que não é unânime o uso 

da categoria gênero ou mesmo existem diversas defesas para o seu uso. Perceberemos que 

algumas feministas utilizarão relações sociais de gênero, relações de gênero, relações 
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patriarcais de gênero e relações sociais de sexo. Para tanto, seguiremos falando sobre a 

origem da categoria gênero e elucidar porque escolhemos a categoria relações sociais de 

sexo para análise de nosso trabalho.

Primeiramente, para falarmos sobre a categoria gênero, vamos nos respaldar 

em Saffioti (2011), para expor qual a sua origem. Segundo ela, o primeiro estudioso da 

categoria gênero foi Robert Stoller em 1968. Porém os estudos de gênero avançaram por 

meio do artigo de Gayle Rubin, intitulado The traffic in women, inscrito em 1975, em que 

ela destacava o caráter relacional da categoria gênero e tratou de sexo e gênero como 

categorias dicotômicas, a primeira ligada ao biológico, à natureza e a segunda ligada ao 

social. Essas categorias estavam ligadas de forma sistêmica.  

No Brasil, é na década de 1990, com o artigo intitulado “Gênero: uma 

categoria útil de análise histórica” de Joan Scott, que os estudos sobre o conceito de 

gênero ganham visibilidade como uma categoria de análise. Para Scott, gênero diz respeito

às imagens que a sociedade constrói do que é masculino e do que é feminino. Vai mostrar 

um avanço, em relação a Rubin, quando recusa o essencialismo biológico e não admite a 

imutabilidade. Scott (1990) apresenta quatro elementos que são envolvidos pelo gênero, 

ou seja, que mantém as relações de gênero: símbolos culturais, que evocam representações

que são geralmente contraditórias como, por exemplo: Eva e Maria como símbolos da 

mulher na tradição cristã; os conceitos normativos, que são como que interpretações do 

sentido dos símbolos que se expressam em “doutrinas religiosas, educativas, científicas, 

políticas ou jurídicas e tipicamente tomam a forma de uma oposição binária que afirma de 

forma categórica e sem equívoco o sentido do masculino e do feminino”; as instituições 

sociais, que sustentam e reproduzem as relações de desigualdade entre homens e 

mulheres, como família, escola, igreja, Estado; e a subjetividade, em que mostra como as 

mulheres e os homens introspectam e reproduzem os símbolos e papéis sociais (SCOTT, 

1990).

Para Saffioti, gênero diz respeito “as representações do masculino e do 

feminino, a imagens construídas pela sociedade a propósito do masculino e do feminino, 

estando estas inter-relacionadas” (2011, p. 113). A autora defende o uso simultâneo ou 

relacional da categoria gênero e patriarcado. Para ela, gênero é entendido de forma mais 

vasta do que o patriarcado, na medida em que, “as relações são hierarquizadas entre seres 

socialmente desiguais, enquanto o gênero compreende também relações igualitárias. Dessa

forma, o patriarcado é um caso específico de relações de gênero” (SAFFIOTI, 2011, p. 

119). 
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Mas em nosso trabalho iremos utilizar a categoria Relações sociais de sexo, 

que uma teoria elaborada na França, há cerca de vinte anos. Gênero e relações sociais de 

sexo não são conceitos opostos, mas se distinguem em vários pontos, portanto, não são 

sinônimos. O gênero diz mais sobre a categorização do sexo que para Devreux (2005), é 

resultado das relações sociais entre os sexos, mas não de toda relação. Devreux oferece 

três razões para se usar a categoria relações sociais de sexo, quais sejam: a primeira razão 

é que a relação social é uma oposição estrutural de duas classes com interesses 

antagônicos; a segunda razão, o conceito de relações sociais de sexo nomeia 

explicitamente o sexo enquanto o conceito de gênero evita mencioná-lo ou eufeminizá-lo; 

por fim, a terceira razão, é que a palavra gênero é polissêmica. Para ela, a palavra gênero 

evoca a ideia de um problema social sofrido pelas mulheres, mas não que os homens 

seriam os atores de uma desigualdade social construída. Por outro lado, o termo relações 

sociais de sexo, explicita a confrontação dos sexos. “As relações sociais de sexo recobrem

então todos os fenômenos de opressão, de exploração e de subordinação das mulheres aos 

homens” (DEVREUX, 2005, p. 565).

A origem do termo relações sociais de sexo é francófona. Na língua francesa, 

relação têm dois significados e duas palavras diferentes (rapport e relation), todavia, com 

uma única tradução no Brasil: relação(ões). Quando se fala em relação social no sentido 

rapport abordamos a tensão antagônica que se desenrola, em particular, em torno da 

questão da divisão sexual do trabalho e que culmina na criação de grupos sociais marcado 

por hierarquias, conflitos e com interesses contraditórios.  Já relação com a denominação 

relations remete às relações interpessoais que os grupos e indivíduos mantêm (KERGOAT,

2009, p. 72). No campo das rapports as mudanças exigem respostas coletivas, já que se 

referem a questões estruturais que não se alteram individualmente. Já nas relations, as 

alterações são razoavelmente mais simples de se processarem, já que se tratam de relações

interpessoais, todavia, não impactam em transformações que afetam estruturalmente a 

vida das mulheres. As relações sociais de sexo são permeadas por relações de 

desigualdades advindas do patriarcado, capitalismo e racismo, ou seja, estão inseridas no 

que Cisne (2014) denomina sistema patriarcal-racista-capitalista.

A instauração do patriarcado foi concomitante a propriedade privada. Nesse 

processo, a mulher, os (as) filhos (as) e as terras passam a ser propriedades privadas do 

homem, ficando bem definido os papéis sociais e sexuais entre eles. Ao homem (pai) era-

lhe dado o poder de vida e morte sobre a mulher, filhos e escravos. O homem era dono de 
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toda a propriedade e precisava da certeza da paternidade8, daí ele precisou da monogamia, 

cuja finalidade era a procriação de filhos (as) herdeiros (as) de seus bens. Agora a mulher 

estaria unida por laços conjugais mais sólidos do que visto em outras formas de família, 

sendo fiel e vivendo a castidade. A monogamia surge na história sob a forma de 

escravidão do sexo feminino pelo sexo masculino, como proclamação de um conflito entre

os sexos (ENGELS, 2014). Escravidão essa que se caracteriza com o controle do homem 

sobre todos os passos, vestimentas, sexualidade, corpo e modo de pensar das mulheres 

configurando-se em violência.

Entendemos que o patriarcado abrange de forma geral o domínio do homem 

sobre as mulheres e de escravos e sobre os bens considerados propriedade privada, 

assegurando que devem ser passadas às gerações futuras que são seus filhos, por isso a 

necessidade de certeza da paternidade e do casamento.  De acordo com Saffioti, “o 

patriarcado é o regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens” (2011, p.44) e 

diz respeito não só ao mundo privado, mas também, ao mundo público. O direito 

patriarcal perpassa toda a sociedade e impregna no Estado. Dessa forma, as relações 

patriarcais caracterizadas na hierarquização e com suas estruturas de poder estão presentes

nas famílias, no Estado e na religião. 

Foi com o capitalismo que houve a separação entre o público e o privado. 

Ficando o espaço público destinado ao homem e o espaço privado destinado à mulher, 

essa separação levou em consideração as diferenças biológicas que foram transformadas 

em desigualdades sociais.

Em “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” de Engels, 

descreve a passagem de várias famílias até a formação da família monogâmica e 

patriarcal, sobre a qual ele descreve:

Baseia-se no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a de procriar filhos 
cuja paternidade seja indiscutível; e exige-se, essa paternidade, indiscutível porque 
os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos gens de 
seu pai [...] Agora, como regra, só o homem pode rompê-los e repudiar sua mulher. 
Ao homem, igualmente, se concede o direito á infidelidade conjugal, sancionado ao 
menos pelo costume (o Código de Napoleão outorga-o expressamente, desde que ele
não traga a concubina ao domicílio conjugal), e esse direito se exerce cada vez mais 
amplamente, à medida que se processa a evolução da sociedade. Quando a mulher, 
por acaso, recorda as antigas práticas sexuais e intenta renová-las, é castigada mais 
rigorosamente do que em qualquer outra época anterior (2014, p. 16 – 17).

8Em outras formas de famílias (Consangüínea, punaluana e sindiásmica) citadas por Engels (2013), o homem 
não tinha a certeza da paternidade, só com o surgimento da família monogâmica ou patriarcal isso foi possível.
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A monogamia é um elemento importante para a manutenção da família 

patriarcal, ela surge como uma forma de escravidão do sexo, ou seja, de um sexo pelo 

outro. Essa organização familiar, percebida e defendida fortemente, principalmente, por 

fundamentalista até hoje, no decorrer da história, já possibilitou o direito ao homem de 

violentar a sua mulher e justificar seus crimes “em defesa da sua honra”. Com o advento 

do capitalismo, os papéis sociais e sexuais da mulher e do homem foram sendo definidos, 

à mulher ficando destinado o espaço do lar, do doméstico, do privado, da reprodução 

social.  Ao homem o espaço do direito, da rua, do público, da produção. 

No que se refere a reprodução social ou trabalho reprodutivo dizemos que ele 

não se restringe somente ao trabalho doméstico, mas também, ao trabalho parental e a 

todas as tarefas de cuidados e de assumir responsabilidades pelas pessoas (trata-se do 

trabalho de care anglo-saxão) (DEVREUX, 2005). Falquet (2008), faz uma separação 

analítica entre as três grandes atividades ou tarefas desenvolvidas pelas mulheres: o 

trabalho de manutenção dos membros do grupo familiar, o trabalho sexual e o trabalho de 

criação das crianças (trabalho procriativo).

Nesse caso, falamos em relações extensivas à servidão e escravidão definidas 

pelo sexo, mas veremos mais adiante que o modo de produção capitalista vai também 

incorporando o racismo para a sua manutenção, como bem coloca Saffioti:

A sociedade não comporta uma única contradição. Há três fundamentais, que devem 
ser consideradas: a de gênero, a de raça/etnia e a de classe. Com efeito, ao longo da 
história do patriarcado, este foi-se fundindo com o racismo e, posteriormente, com o 
capitalismo, regime no qual desabrocharam, na sua plenitude, as classes sociais [...] 
O nó formado pelo patriarcado-racismo-capitalismo constitui uma realidade 
bastante nova, que se construiu nos séculos XVI-XVIII, e que não apenas é 
contraditória, mas também regida por uma lógica igualmente contraditória. Não é 
possível pensar o econômico desvinculado do político, e o próprio Marx foi explícito
a este respeito (2000, p. 73).

Cada uma dessas formas de organização social, o patriarcado, o racismo e o 

capitalismo compõem contradições diferentes, o que não significa dizer que são 

independentes, ao contrário, elas estão relacionadas intrinsecamente umas nas outras. É o 

que Saffioti denomina de nó. Para ela, “o aparecimento do capitalismo se dá, pois, em 

condições extremamente adversas á mulher” (SAFFIOTI, 2013, p.65), especialmente, para as 

negras. Em outras palavras, o capitalismo se apropriou do racismo e do patriarcado para 

extração de maiores lucros.

De acordo com Cisne (2014), o patriarcado se relaciona estruturalmente com a 

divisão sexual do trabalho, com a família monogâmica, a heterossexualidade obrigatória 
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(ideologia de naturalização dos sexos), com controle do corpo e da vida das mulheres e 

por meio da violência contra a mulher regida pelo medo. 

O termo patriarcado é muito antigo. Etmologicamente, a palavra patriarcado 

vem do grego pater (pai) e arkie (origem, comando). Assume literalmente o significado de

autoridade do pai. É na década de 1970 com Morgan e Bachofen, que o termo patriarcado 

ganha um novo sentido histórico, onde eles postulam que a existência de um direito 

materno passa a ser substituído pelo direito paterno. Por fim, o terceiro conceito, o 

feminista, de que o patriarcado vai designar um sistema que oprime as mulheres.  

(  DELPHY, 2009).

De acordo com Saffioti (2011), o patriarcado estimula a guerra entre as 

mulheres e funciona como uma engrenagem quase que automática que pode ser acionada 

por mulheres, mesmo sem estar a presença de homens.

Neste regime, as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, 
reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras. 
Diferentemente dos homens como categoria social, a sujeição das mulheres, 
também enquanto grupo, envolve prestação de serviços sexuais aos seus 
dominadores. Esta soma/mescla de dominação com exploração é aqui entendida 
como opressão (SAFFIOTI, 2011, p.105).

O patriarcado de antes se expressa, hoje, de forma diferenciada, mas trazendo 

características de um passado marcado fortemente pelo domínio masculino, sendo 

percebido por diversos meios, como na violência contra as mulheres; no mercado de 

trabalho, no qual as mulheres chegam a receber salários mais baixos do que os homens, 

mesmo exercendo as mesmas funções; no trabalho doméstico que é desvalorizado e, 

muitas vezes, sequer reconhecido como trabalho. São as mulheres quem mais realizam as 

tarefas domésticas e o cuidado com os filhos, cumprindo dessa forma uma extensão de sua

jornada de trabalho. 

Para Mészáros (2011) “seria um milagre se o microcosmo do sistema do 

capital fosse ordenado segundo o princípio da igualdade real [...] Esse sistema não se 

mantém sem reproduzir as relações de poder” (p. 268). Para o autor:

Enquanto o relacionamento vital entre homens e mulheres não estiver livre e 
espontaneamente regulado pelos próprios indivíduos em seu microcosmo 
autônomo [...] do universo histórico interpessoal dado, com base numa 
igualdade significativa entre as pessoas envolvidas [...] não se pode sequer 
pensar na emancipação da sociedade da influência paralisante que evita a 
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autorrealização dos indivíduos como seres sociais particulares (MÉSZÁROS, 
2011, p.268). 

No trabalho intitulado Las manos, los instrumentos y las armas, Tabet (2005) 

vai investigar sobre a divisão sexual do trabalho como uma relação política entre os sexos 

e a partir das sociedades primitivas de caça e coleta e do uso das mãos, dos instrumentos e

das armas. Para isso, ela vai se basear em estudos realizados por antropólogos ou 

etnólogos das experiências de populações com suas culturas baseadas na subsistência. 

Nesse sentido, a autora vai refletir sobre a noção de complementariedade e reciprocidade 

presentes nas sociedades primitivas, chamadas de sociedades igualitárias. 

Com relação às noções de complementariedade e de reciprocidade, que os 

estudos antropológicos trazem e usam de forma positiva, há uma divisão equilibrada, de 

deveres quase equivalentes, por certo, igualmente importantes, porém esta divisão está 

baseada nas “limitações naturais” impostas às mulheres (TABET, 2005). Para a autora, a 

hipótese é de que há: 

Uma diferença tanto qualitativa quanto quantitativa dos instrumentos para cada 
sexo e mais exatamente de uma geral situação de subequipamentos das mulheres
e da existência de um gap9 tecnológico entre homens e mulheres a partir das 
sociedades de caça e coleta, gap que com a evolução tecnológica está aberto 
como uma tesoura e que não cessa nas sociedades industrializadas (TABET, 
2005, p.64, tradução nossa)10. 

Baseada em Leroi-Gourhan, Tabet vai trazer de uma forma sintética a evolução

humana desde o uso das mãos até os dias de hoje, com o uso dos computadores. Primeiro 

foi o desenvolvimento da utilização das mãos, depois das mãos em conjunto com os 

objetos de força motriz como os arcos, estilingues e roldanas. Em seguida, o uso dos 

animais com as máquinas motrizes, a energia humana será usada somente para guiar as 

máquinas, a mão intervém para encaminhar e alimentar à ação. Daí foi evoluindo e com a 

força do vento, água e do vapor.

9 “No âmbito da sociologia, gap também é uma palavra que servia para descrever a lacuna ou disparidade entre 
os elementos de uma classe social mais elevada em relação aos elementos de uma classe social mais 
desfavorecida. Em alguns casos, também serve para indicar a diferença entre países desenvolvidos e menos 
desenvolvidos”. Fonte: http://www.significados.com.br/gap/
10Texto original: “Una diferencia tanto cualitativa como cuantitativa de los instrumentos a disposición de cada 
sexo y más exactamente de una general situación de subequipamiento de lasmujeres y de La existencia de un gap
tecnológico entre hombres e mujeres a partir de las sociedades de caza y recolección, gap que com La evolución 
técnica se há abierto como tijera y que no cesa en lãs sociedades industrializadas” (TABET, 2005, P. 64).
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Ao estudar a evolução humana, a autora vai se perguntar “se estas etapas tem 

impactado em igual medida os dois sexos” (p.66, tradução nossa)11.  E se tem ocorrido em 

igual medida nos dois sexos tanto no sentido de desfrutar dos resultados quanto na 

participação de sua produção.

Segundo Tabet (2005), o que se tem mais difundido nos estudos etnográficos é 

que os homens e as mulheres realizam atividades diferentes, mas dispõe cada um de 

instrumentos adequados para as suas atividades. Todavia, a autora ressalta que:

Tal ótica não leva nunca a por em discussão a divisão do trabalho em si mesmo: 
as mulheres, absorvidas pelos cuidados com as crianças, apenas realizariam 
trabalhos menos complexos e teriam, portanto somente a necessidade de 
instrumentos mais simples apropriados para suas atividades (TABET, 2005, p.67,
tradução nossa)12.

Dessa forma, explica ela, as mulheres realizam certo trabalho e são excluídas 

de outros em relação aos instrumentos utilizados nestas atividades. A forma de controle 

masculino dos instrumentos de produção aparece como um dos elementos das relações 

sociais antagônicas e patriarcais entre os sexos. As mulheres acabam usando os 

instrumentos mais rudimentares e menos especializados do que os homens numa mesma 

sociedade para uma mesma atividade. Com isso, ela demostra que “são justamente os 

instrumentos utilizados que determinam a atribuição das diversas atividades das mulheres 

ou sua exclusão das mesmas13” (TABET, 2005, p.68).

Dentre as atividades que Tabet (2005) trás sua reflexão estão: a coleta, a caça, 

a pesca e a agricultura. 

As diferenças dadas na realização de atividades e técnicas entre os homens e as

mulheres são devido às distinção entre os instrumentos femininos e masculinos, sendo os 

instrumentos femininos mais rudimentares que os instrumentos masculinos, e o que 

contribuiu para essa diferenciação foi o tempo livre e de descanso que os homens 

possuíam. O tempo livre que as mulheres dispunham era à noite, já os homens dispunham 

de várias horas para descansar depois de realizados vários esforços físicos. As vantagens 

11 Texto original: “si estas etapas han impactado em igual medida em los dos sexos” (TABET, 2005, p.66).
12 Texto original “Tal óptica no lleva nunca a poner em discusión la división del trabajo en si misma: las 
mujeres, absorbidas por los cuidados de los niños, solo realizarían los trabajos menos complejos y tendrían 
por tanto solo la necessidade de los instrumentos más simples apropriado a sus atividades” (TABET, 2005, 
p.67).

13Texto original: “Son justamente los instrumentos utilizados los que determinan la atribución de las diversas 
actividades a las mujeres o su exclusión de las mismas” (Tabet, 2005, p.68).
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do tempo livre que os homens dispunham, passa a ser utilizado para se dedicarem as 

atividades intelectuais e religiosas nas danças, rituais ou ferramentas (TABET, 2005). Em 

atividades de caça e pesca a autora reflete que as mulheres foram excluídas de algumas 

atividades ou então quando não foram excluídas, seus instrumentos, eram mais 

rudimentares do que o dos homens.

No que diz respeito à agricultura, a divisão sexual do trabalho tem atraído a 

atenção dos estudiosos. Tem-se constatado por um lado, a agricultura feminina por meio 

do cultivo de enxada e a agricultura masculina por meio do arado. Com a agricultura vê-se

a passagem do trabalho em que predomina a separação dos sexos para uma organização do

trabalho desenvolvido por homens e mulheres conjuntamente. O desenvolvimento da 

enxada para o arado veio pelos homens justamente pelo tempo livre que eles possuíam 

para desenvolver os seus instrumentos, porém, as mulheres ficaram excluídas desses 

instrumentos.

Às mulheres foram constantemente negadas as possibilidades de estender as 

atividades acima de suas forças físicas, de ir além da capacidade de suas mãos, de seu 

corpo por meio de instrumentos mais complexos que possibilitassem isso. Além disso, 

encontrará limites no trabalho intelectual. As mulheres não realizavam tarefas que se exige

força e foram excluídas das atividades com o argumento de que precisa ter força física 

quando na realidade, as mulheres só não se tinham os instrumentos corretos para a 

realização de determinadas tarefas. Dessa forma, a desigualdade do acesso aos 

instrumentos bem mais elaborados excluíram as mulheres de determinadas atividades. 

Para finalizar a autora expõe que a divisão sexual do trabalho é caracterizada 

pela exploração da mulher pelo homem, o tempo livre que cada um dispunha os 

instrumentos utilizados por cada sexo, o desenvolvimento dos instrumentos, a sua 

proibição em detrimento do sexo feminino, o resultado produtivo quantitativamente dos 

instrumentos mais desenvolvidos e a naturalização do trabalho. 

A compreensão da divisão sexual do trabalho é fundamental para o 

entendimento de que o antagonismo de classes no capitalismo é apenas uma das 

contradições do atual sistema de exploração. Partimos da reflexão de Cisne (2013) que 

considera a classe trabalhadora heterogênea, ou seja, as mulheres enfrentam uma “outra” 

ou “outras” contradição (ões) e antagonismos em torno de relações sociais estruturalmente

desiguais e hierárquicas, vejamos:
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Há expressões de hierarquias no interior da classe trabalhadora, advindas da 
própria forma de organização da sociedade. As diferenças hierárquicas que a 
constitui são apropriadas pelo capital na sua dinâmica de produção e reprodução 
de desigualdades associadas ao seu processo de acumulação (CISNE, 2013, 
p.42).

Ou seja, sendo a classe trabalhadora formada por homens e mulheres e brancos

(as) e negros (as) que estão inseridos (as) de formas diferenciadas, percebemos que essas 

diferenças dentro de uma classe devem ser consideradas, visto que, eles vivenciam 

condições de trabalho diferenciadas, pois há uma concentração de mulheres e negros em 

postos de trabalhos mais precarizados e diferenças salariais entre estes grupos. Mulheres e

negros (as) são categorias com necessidades específicas, ainda que façam parte da mesma 

classe. E por fazerem parte desta mesma classe trabalhadora, suas demandas (sexo e 

“raça”/etnia), tornam-se, ao mesmo tempo, demandas da classe trabalhadora.

As experiências de exploração e opressão são vivenciadas pelas mulheres de 

forma diferenciada, ou melhor, acentuada para os diversos segmentos de mulheres. O 

movimento feminista não é formado apenas por mulheres, mas essas mulheres são 

mulheres negras, indígenas, pobres, ricas, ou seja, o movimento tem “cor”, classe e tem 

sexualidades. Da mesma forma, o movimento negro é formado não só por homens, mas, 

por essa diversidade de mulheres.

[...] negro e feminista enfatizavam a idéia de “diferentes, mas não desiguais” e 
lutavam por liberdade e igualdade para alcançar a tão almejada cidadania. 
Porém, não conseguiram lidar coma diversidade em seu interior [...] apontavam 
para a necessidade de reconhecimento das nuanças que constituem a diversidade 
das mulheres negras: tons de pele, sexualidade, pertencimento geográfico, 
práticas culturais, níveis de instrução [...] (SHUMAHER E BRASIL, 2006, 
p.329).

Lacerda (2005), trás à tona, discussões iniciais no movimento feminista, como 

o direito ao trabalho, em que as mulheres brancas, provavelmente, reivindicavam, não 

considerando, pois, que as mulheres negras já trabalhavam como escravas desde o período

colonial na casa-grande ou nas ruas como quitandeiras, aguadeiras, vendedeiras e 

prostitutas. Dessa forma, a luta das mulheres negras é pela inclusão da luta contra o 

racismo na agenda do movimento feminista e a luta contra o sexismo na agenda do 

movimento negro. 

[...] se a divisão sexual do trabalho configurou papéis à mulher que o Movimento 
Feminista busca questionar e redefinir, a divisão racial do trabalho instaura papéis e 
funções diferenciadas no interior do grupo feminino onde a avaliação dos custos e 
benefícios auferidos expressa os níveis diferenciados de exploração e opressão que 
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cabe a mulheres dos diferentes grupos raciais (CARNEIRO apud SILVA,1993, 
p.17).

Cisne (2013) argumenta que a percepção das discriminações por gênero e 

raça/etnia não são atribuídas à sujeitos específicos, mas consideradas um problema de toda

classe. Para ela, não se pode compreender o sistema capitalista apenas por meio da 

explicação dos fatores que constituem a divisão da sociedade em classes sociais antagônicas. 

Cada particularidade estruturante da classe – sexo e “raça”/etnia – “combinadas ou não, 

imprime determinações e implicações diferenciadas para as mais variadas frações que 

compõem a classe trabalhadora” (p.46).  Como expõe Mészáros (2011), as mulheres:

Podem se tornar membros plenamente iguais da força de trabalho 
conscientemente ampliada, entrando por esta razão em alguns territórios antes 
proibidos. No entanto, sob nenhuma circunstância elas poderão questionar a 
divisão do trabalho estabelecida e seu próprio papel na estrutura familiar 
herdada. Nas sociedades, pós-capitalistas, as mulheres em geral realmente 
podem se emancipar a ponto de entrar em qualquer profissão. [...] o chamado, 
com razão, “segundo turno” das mulheres, que se inicia ao chegarem em casa 
depois  do trabalho, serviu apenas para enfatizar a natureza problemática  de 
todas essas realizações, inclusive a estranha “falsa admissão política” praticada 
neste tipo de sociedades, que nada podia fazer  para alterar as relações de força 
estabelecidas e o papel subordinado das mulheres na força de trabalho 
estruturalmente subordinada. Ele só enfatizou o fato de que causa histórica da 
emancipação das mulheres não poderia progredir sem questionar todas as formas
de domínio do capital (p.293).

O modo de produção capitalista se utilizou das diferenças biológicas para 

justificar a inserção da mulher em postos de trabalho específicos, que se traduziu, quase 

sempre, em trabalho desqualificado.

O modo capitalista de produção não faz apenas explicitar a natureza dos fatores que 
promovem a divisão da sociedade em classes sociais; lança mão da tradição para 
justificar a marginalização efetiva ou potencial de certos setores da população do 
sistema produtivo de bens e serviços.  Assim é que o sexo, fator de há muito 
selecionado como fonte de inferiorização social da mulher, passa a interferir de 
modo positivo para a atualização da sociedade competitiva, na constituição de 
classes sociais. A elaboração social do fator natural sexo, enquanto determinação 
comum que é, assume, na nova sociedade, uma feição inédita e determinada pelo 
sistema de produção social.  Aparentemente, no entanto, são as deficiências físicas e 
mentais dos membros da categoria sexo feminino que determinam a imperfeição das 
realizações empíricas das sociedades competitivas.  A mulher faz, portanto, a figura 
de elemento obstrutor do desenvolvimento social, quando, na verdade, é a sociedade 
que coloca obstáculos à realização plena da mulher (SAFFIOTI, 2013, p.66).

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 44

O fato de existir mulheres e pessoas negras em determinados espaços de poder,

ocupando postos de trabalhos mais valorizados não significa pensar que há uma igualdade 

nestes campos e que agora todos são iguais e possuem os mesmos direitos. O sistema 

patriarcal-racista-capitalista brasileiro se sustenta historicamente nas desigualdades entre 

homens e mulheres, negros e brancos.

Quando se trata de raça/etnia, vemos também que o racismo foi utilizado para 

exploração da força de trabalho desvalorizado e para o fortalecimento do capitalismo. Por 

meio da ideologia de divisão da raça humana em raças humanas – branca, negra e indígena

– mediado e reforçado, inclusive pela ciência, foi-se criando a ideia da existência de uma 

hierarquia entre as raças, onde a branca seria a melhor ou superior e a negra a pior ou 

inferior. Para isso, os negros foram considerados povos inferiores intelectualmente e 

culturalmente. Nessa mesma linha de pensamento, trazemos a reflexão de Roland:

É essencial compreendermos que, quando estamos falando de raça, estamos 
falando de construções históricas, de idéias construídas socialmente. [...] Cada 
sociedade classifica os indivíduos que compõem a sua população de uma 
determinada forma. [...] Portanto, no que se refere a raça, o que importa não é 
tanto a biologia ou a genética, mas, sim, como essas diferenças de aparência são
percebidas socialmente e o impacto que causa no destino social de cada um de 
nós [...] essas diferenças vão se tornando naturais, vão sendo 
“biologizadas”(2003, p.15).

O racismo ainda está presente em nossa sociedade e se expressa nas diferenças

salariais  entre  brancas  (os)  e  negros  (as),  nas  taxas  de desemprego que é  maior  entre  as

pessoas  negras  do  que  as  brancas,  nas  piadas  racistas,  na  discriminação  institucional,  na

violência policial, na pouca presença de pessoas negras no ensino superior, entre outros. Para

ilustrarmos  apresentaremos  abaixo  dois  dados  que  levam  em  consideração  o  racismo:  o

primeiro dado refere-se a questão da vitimização e o segundo refere-se ao acesso ao ensino

superior.

Segundo Cerqueira e Moura (2013), “uma pesada herança das discriminações 

econômicas e raciais contra os afrodescendentes no Brasil é a letalidade violenta. Em termos 

proporcionais, para cada homicídio de não negros no Brasil, 2,4 negros são assassinados, em 

média” (p.3).  Para eles não é difícil encontrar situações em que as abordagens policias e o 

uso excessivo da força são diferenciados entre as populações negras e não negras. Baseados 

em dados coletados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, de 2009 pelo 

IBGE, no suplemento de vitimização tem-se os seguintes dados.
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Gráfico 1 -  Racismo Institucional? Indicadores Selecionados14

População negra População Não negra

1,80% 1,30%

61,80%

38,20%

60%

40% sofreu agressões físicas em 
2009 
não procuraram a polícia 
não procuraram a polícia 
porque não acreditavam ou 
porque tinham medo da po-
lícia,

Fonte: Censo demográfico do IBGE 2010, *PNAD 2009. Informações do Depen/MJ e do SIM/MS, relativas ao 
ano de 2010. Elaboração DIEST/IPEAIndicadores 

Com relação ao acesso ao ensino superior, Paixão et al (2013, p.227) baseado em 

dados do IBGE/PNAD expõe que a taxa bruta de escolaridade do ensino superior entre 18 e 

24 anos da população residente, considerando a cor/raça, nas palavras do autor foi menor 

entre pretos (as) e pardos (as) em relação ao brancos (as). Houve um aumento no acesso 

desses dois grupos ao ensino superior, todavia, percebe-se a desigualdade entre brancos e 

negros.

Gráfico 215 - Escolaridade no Ensino Superior

14 Alguns dados obtidos na Tabela 2 intitulada pelos autores – Racismo Institucional? Indicadores Selecionados 
(CERQUEIRA E MOURA, 2013, p. 6).  
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Brancos (as) Pretos (as) e Pardos (as)
0,00%

5,00%
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25,00%

7,70%

1,80%

10,90%

2,00%

20,50%

7,70%

1988
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2008

Fonte: IBGE, microdados PNAD - Tabulações LAESER: Fichário das Desigualdades Raciais - 
Nota 1: a população total inclui os indivíduos de cor ou raça amarela, indígena e ignorada - Nota 2:
nos anos de 1988 e 1998 não inclui a população residente nas áreas rurais da região Norte (exceto 
Tocantins em 1998)

O patriarcado e o racismo presente nos dias de hoje, não se manifesta da mesma 

forma que nos períodos anteriores, mas eles estão presentes fortemente, assumindo 

configurações diferenciadas.  Há a difusão da concepção de que hoje as mulheres e os homens

são iguais e que não precisa de feminismo, como também, há a concepção de que o racismo 

só existe porque falamos nele.  Essa forma de pensar é inteiramente característica do senso 

comum e mergulhado de uma ideologia de que vivemos em uma sociedade mais igualitária, 

tanto no que se refere aos direitos entre homens e mulheres, como na perfeita harmonia entre 

negros, brancos e indígenas. 

Para Camurça (2007), na atualidade, o patriarcado insiste e persiste na sociedade 

utilizando-se de quatro mecanismos para sustentar o sistema de dominação que se reinventa, 

reproduz e perdura, são eles: a violência contra as mulheres; o controle sobre o corpo, a 

sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres; a manutenção das mulheres em situação de 

dependência econômica e a manutenção de interdições com relação à participação política das

mulheres.  

15 Alguns dos dados obtidos na tabela 6.18 intitulada - Taxa bruta de escolaridade no ensino superior (18 a 24 
anos) da população residente, segundo os grupos de cor ou raça selecionados (brancos e pretos & pardos) e sexo,
Brasil, 1988, 1998 e 2008 (em % da população que frequentava o ensino superior dividido pela população de 18 
a 24 anos) – (PAIXÃO et al, 2013, p. 227)
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Como já apontamos, as relações sociais de sexo não se limitam apenas as relações 

de uma única esfera, como por exemplo, a esfera da família, nem mesmo as relações nas 

esferas conjugais. Mas, nas diversas formas materiais de exploração e opressão das mulheres, 

enfim, envolve “todos os fenômenos de opressão, de exploração e de subordinação das 

mulheres aos homens” (DEVREUX, 2005, p.565).

Colete Guillaumin (2005), vai expor que as relações sociais entre homens e 

mulheres são relações de sexagem16, ou seja, relações em que a mulher é tratada e/ou 

transformada em objeto. Para ela as mulheres são apropriadas:

Nas relações de sexagem, as expressões particulares da dita relação de 
apropriação (do conjunto do grupo das mulheres e do corpo material individual 
de cada mulher) são: a) a apropriação do tempo; b) a apropriação dos produtos 
do corpo; c) a obrigação sexual; d) o desgaste físico dos membros inválidos do 
grupo (inválidos pela idade – bebês, crianças e idosos – enfermos e com 
deficiências) assim como os membros válidos do sexo masculino (p.26, Tradução
nossa)17.

Com relação a apropriação do tempo a autora vai citar o matrimônio como 

uma forma explícita da apropriação da mulher pelo homem. Para ela, o matrimônio é um 

“contrato” que é diferente dos contratos de trabalho que são realizados entre empresas e 

funcionários, pois, no matrimônio não há tempo estabelecido, nem qualquer restrição 

quanto a sua utilização, nem os horários de trabalho e a mulher não recebe dinheiro pelo 

seu trabalho, consequentemente, não se espera que possa ter um aumento de salário. Esse 

contrato não atinge somente a mulher na condição de esposa, mas também, todas as 

mulheres do grupo familiar como as mães, irmãs, avós, filhas, tias. Pois, mesmo que elas 

não tenham firmado nenhum contrato individual com um esposo, “o chefe da família”, 

elas contribuem para a manutenção e conservação do trabalho como o lavar, o cuidado 

com os filhos (as) e a preparação dos alimentos, etc. 

Já a apropriação dos produtos do corpo dela como o número de filhos não está

previsto no “contrato do matrimônio”, há uma ausência da real possibilidade da mulher de

contracepção e de aborto. Ela dever ter a quantidade de filhos que seu esposo queira. 

16Texto original: “La apropiación  material de la classe de las mujeres por parte de La clase de los hombres: El 
sexaje” (p.44).
17 Texto original: “En las relaciones de sexaje, las expresiones particulares de dicha relación de apropiación
(La del conjunto del grupo de las mujeres, la del cuerpo material individual de cada mujer) son: a) La 
apropiación del tempo; b) La apropiación de los produtos del cuerpo; c) la obligación sexual; d) la carga 
física de los miembros inválidos del grupo (inválidos por la edad – bebés, niños, ancianos – enfermos y  
minusválidos) así como los miembros válidos de sexo masculino” (p.26).
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Assim, os produtos do corpo da mulher não pertencem a ela e sim a outro alguém 

diferente dela.

A obrigação sexual para a autora vai ser o direito masculino exercido contra 

nós mulheres sem levar em consideração o nosso desejo e a nossa opinião sobre o assunto.

Vai se configurar em um direito masculino e um dever feminino. Ocorre por meio do uso 

físico e do uso sexual. O uso físico sexual ocorre de duas maneiras: por meio do 

matrimônio e por meio da prostituição. Apesar de serem contraditórias uma afirma a outra 

e expressam a apropriação das mulheres pelos homens. 

Qual a diferença entre a obrigação sexual no matrimônio e na prostituição? O 

matrimônio é o que a autora chama de apropriação individual, por meio de um contrato. 

Ela compara o “contrato” do matrimônio ao contrato de um trabalhador comum. Dentre as

diferenças ela vai elencar que no contrato do matrimônio, a mulher é uma trabalhadora 

sem remuneração, sem horas de trabalho determinada e não há possibilidade de 

negociação de sua força de trabalho. Ele, o contrato, se estende do uso físico a todas as 

formas possíveis de uso, dentre os quais, a central é a relação sexual. “Este uso é 

obrigatório no contrato de matrimônio, por outro lado, seu não exercício é razão urgente 

para anulação” (GUILLAUMIN, 2005, p.31, tradução nossa)18. Já a prostituição é a 

apropriação coletiva. Reside num contrato informal e no fato de que a prática do sexo é 

remunerada, em quantidade determinada. Essa remuneração corresponde a um tempo 

determinado. A principal característica da prostituição é que seu uso físico comprado é 

unicamente sexual. “A venda limita o uso físico ao uso sexual” (GUILLAUMIN, 2005, 

p.30, tradução nossa)19.

A sobrecarga física dos membros inválidos e válidos do sexo masculino , se na 

escravidão e na vassalagem há uma redução do oprimido a coisas ou ferramentas para 

utilização em outras coisas, por exemplo, a agricultura, do mesmo modo na sexagem há 

uma redução da mulher a coisa ou objeto, cuja finalidade é fundamentalmente servir a 

outros instrumentos que são os humanos. Isso ocorre porque as mulheres se dedicam a 

realizar por fora dos salários o cuidado corporal, material e afetivo dos conjuntos de atores

sociais. Essas tarefas do cuidado físico existem igualmente com remuneração, mas se 

comparadas o número de horas dedicadas a esse trabalho entre assalariados e não 

assalariados, em sua maioria, essas tarefas são realizadas sem remuneração. “Socialmente, 

estas tarefas são efetuadas no marco de uma apropriação física direta” (GUILLAUMIN, 

18Texto original: “Este uso es obligatorio em el contrato de matrimonio, y por lo demás, su no ejercicio es 
causa perentoria de anulación” (GUILLAUMIN, 2005, p.31). 
19 Texto original: La venta limita el uso físico al uso sexual (GUILLAUMIN, 2005, p.30)
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2005, p.36, tradução nossa)20. O cuidado físico dos enfermos, crianças, idosos e pessoas 

com deficiência são realizados sem remuneração. Da mesma forma, como ocorrem com a 

apropriação do corpo, levando em consideração a “raça”/etnia as pessoas “racializadas” 

também estão sujeitas a essas tarefas de cuidado. E mais uma vez há uma confirmação da 

consubstancialidade da classe com as relações sociais de sexo e raça/etnia. 

No tocante aos estudos das relações étnico-raciais é notório a defesa de alguns 

estudiosos e pesquisadores utilizarem apenas o termo raça ou “raça” somente, como 

também, o termo etnia isolado. Há ainda quem se utiliza dos dois termos juntos como é o 

nosso caso aqui, sempre que fizermos referência as pessoas não brancas, estaremos 

utilizando os termos raça/etnia ou relações étnico-raciais como justificaremos mais 

adiante.

Com relação ao uso do termo “raça” Falquet (2008) entende que a “raça” 

reagrupa notadamente as relações de poder relacionadas à “cor” e à etnicidade, mas também à

nacionalidade e ao status legal” (p.123). Dessa forma, a nosso ver, há uma ampliação do 

conceito de raça. A utilização do termo é usada entre aspas “para sublinhar o caráter 

eminentemente social, artificial e compósito. 

Devreux (2005), ao tratar das relações étnico-raciais propõe a utilização da 

categoria relações sociais de raça. Ela argumenta da seguinte forma:

[...] prefiro falar em relações sociais de raça para nomear o caráter trivial, 
“grosseiro” e brutal dessas relações que também hierarquizam os indivíduos com 
base na cor da pele (outro marcador da divisão social entre os indivíduos), mais do 
que falar em relações interétnicas (como se pode encontrar mais e mais 
frequentemente na França). Na verdade, essa expressão mascara o ódio, a 
brutalidade e a superioridade da ideia que o branco faz de si mesmo em relação ao 
não-branco (p. 563).

Concordamos com a autora no sentido de que a utilização do termo raça 

demonstra mais sentido de brutalidade com que foram tratados os homens e mulheres 

considerados de “raças” não brancas. Da mesma forma, o uso somente da expressão de 

relações interétnicas obscurece a prática do racismo, justificado pela religião e pela ciência ao,

difundirmos brancos (as) como superiores aos negros (as) e amarelos (as). 

Diante disso, a nossa proposta é utilizar o termo raça associado ao de etnia, 

portanto, refletindo sobre as relações sociais de “raça” /etnia ou étnico-raciais. 

O conceito de raça compreenderá o sistema ideológico de dominação utilizado 

por governantes de todo o mundo, que influenciou a classe dominante utilizando-o para 

20Texto original “Socialmente, estas tareas son efectuadas en el marco de una apropiación física directa” 
(GUILLAUMIN, 2005, p.36).
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justificar e defenderem seus propósitos e interesses. Visto dessa ótica, o conceito de raça 

abarcou as características fenotípicas e genéticas como cor da pele e dos olhos, textura dos

cabelos, traços faciais e constituição física, usados para tornar pessoas de um grupo racial 

inferior a outros.  Por sua vez, etnia compreenderá os fatores culturais como as tradições, 

cultura, linguagem, organização sócio-política, território, nação e características físicas 

semelhantes. 

Durante os regimes coloniais em vários países, como África do Sul 

(apartheid), Estados Unidos (regime segregacionista) e Brasil, o conceito de raças 

humanas foi utilizado para perpetuar a submissão dos povos colonizados aos povos 

colonizadores.

Para compreendermos as relações étnico-raciais no Brasil, Roberto DaMatta 

(1981), parte para a reflexão das teorias racistas européias e norte-americanas, que 

tratavam os negros e os índios como sendo inferiores aos brancos porque não possuíam 

qualidades positivas enquanto raças. Para os teóricos, existia uma ordem natural e 

determinista21 que hierarquizava as “raças humanas” do mesmo modo como ocorria com 

as plantas e os animais, situando o branco no alto dessa escala e o negro, mais ainda a 

negra, como sendo a mais inferior. 

Pensar a questão étnico-racial no Brasil é remeter-nos a sua formação por meio

da escravidão22. Os (as) negros (as) eram propriedades dos fazendeiros. Sua vida não era 

sua, os (as) filhos (as) das mulheres negras não eram delas, mas estavam para servir de 

força de trabalho para os seus donos, assim como os filhos de fazendeiros com suas 

escravas não eram seus (as) filhos (as), mas escravos. Nesse sentido, há uma apropriação 

de seu corpo e de seus produtos, pois as mulheres negras também foram transformadas em

amas de leite para amamentar os filhos das mulheres brancas. Esse fato exemplifica e 

confirma que as relações sociais de sexo e raça/etnia são correlatas à classe, ou melhor, 

são consubstanciais e coextensivas. 

Segundo Oliveira (2007), atualmente, é consensual entre os cientistas das 

ciências biológicas de que não existem raças no plural há apenas a raça humana. Por isso, 

21O caráter determinista presente nas teorias racistas foi essencial, tratava as diferenciações biológicas como 
acabadas determinando o seu comportamento e mentalidade. Gobineau, em seu trabalho “A Diversidade Moral e 
Intelectual das Raças” elaborou o esquema das “raças humanas” baseados nas seguintes características: Raça 
branca – intelecto vigoroso, propensões animais fortes, e manifestações morais altamente cultivadas; Raça 
amarela – intelecto medíocre, propensões animais moderadas e manifestações morais altamente cultivadas; por 
fim a raça negra – intelecto débil, propensões animais muito fortes e manifestações morais parcialmente latentes.
Segundo DaMatta, a visão determinista nos põe “diante de um verdadeiro código natural e diante de realidades 
que jamais podem mudar pelo ato puro e simples da vontade” (1986, p.72).  
22 Importante destacar que no Brasil, especialmente, o mito da democracia racial e a ideologia do 
branqueamento contribuiu para potencializar o sistema escravocrata brasileiro. 
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alguns cientistas sociais, consideram o conceito de raça superado. Contudo, setores do 

movimento negro insistem em utilizarem este conceito por questões políticas “como sendo

um paradigma da luta contra a opressão de base étnico-racial, ou seja, do racismo”, já que 

o racismo trás em sua base a existência de raças humanas hierarquicamente organizadas 

difundindo a inferiorização das raças diferentes da raça branca.

Laraia (2007) difere os conceitos de raça e etnia argumentando que o conceito 

de etnia é mais amplo que o conceito de raça, porque o que caracteriza raça são os fatores 

biológicos (cor da pele, formato da cabeça e tipo de cabelo) e o que caracteriza etnia são 

os fatores culturais (linguagem, tradição, identidade). Para ele, considerar que o Brasil é 

formado por três raças é negar a sua característica plutiétnica, pois na chamada “raça 

indígena” existem diversas etnias, como também nas “raças negra e branca” também há a 

existência de várias etnias, vejamos: “as populações indígenas, de origem asiática, eram 

constituídas de centenas de etnias o que significava uma enorme diversidade lingüística e 

cultural, basta dizer que ainda hoje existem mais de duzentas etnias” (LARAIA, 2007, 

p.1).

É notório a forte presença, no processo histórico de formação brasileiro, da 

interdependência das relações de produção capitalista, com as relações de apropriação, seja de

sexismo ou de escravidão. A formação histórica e cultural é fortemente marcada por essas três

relações, patriarcais, capitalistas e escravistas, cada uma com seu explorador e explorado 

definidos e com suas ideologias para a sustentação dessas relações. Porém, são relações que 

intercruzam-se e são interdependentes uma das outras e podem assumir características 

diferenciadas de acordo com a classe social ou raça/etnia a qual pertencem. A exemplo disso, 

temos a maternidade que é experenciada de forma diferenciada pelas mulheres brancas e 

negras, bem como, pobres e ricas como veremos no próximo tópico.  

 3.2 Maternidade como opção e direito: mitos e opressões patriarcais e racistas

Para falarmos sobre maternidade é importante fazer um pequeno recorte sobre a 

misoginia, que está perfeitamente ligada à forma de como vemos hoje a maternidade e a 

forma de como exercermos a nossa sexualidade. De acordo com Johnson:

Misoginia é uma atitude cultural de ódio às mulheres simplesmente porque elas são 
mulheres. Trata-se de uma parte fundamental de preconceito e da ideologia sexistas 
e, como tal, constitui uma base importante para a opressão das mulheres em 
sociedades dominadas pelos homens. A misoginia se manifesta de várias maneiras 
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diferentes, de piadas e pornografias á violência e ao autodesprezo que mulheres 
podem ser ensinadas a sentir em relação ao próprio corpo (1997, p.149).

Priore (2009) vai se basear em Delumeau, em sua obra: O catolicismo de Lutero a 

Voltaire de 1973 (tradução nossa)23 , que dedica um capítulo especial falando sobre a origem 

da misoginia – Os agentes do Satan: a mulher (tradução nossa)24. Para este, a misoginia teve 

sua origem num passado remoto. A maternidade foi considerada um mistério profundo que 

inspirava medo ao sexo masculino. Ela era fonte de temor, tabus e mitos. Ao mesmo tempo 

que a mulher era capaz de atrair e seduzir os homens, “ela os repelia através de seu ciclo 

menstrual, seus cheiros, secreções e sucos, e expulsões de parto” (p.33). Unindo o horrendo e 

o fascinante a mulher precisava, portanto, ser adestrada, segundo a cultura misógena. 

De acordo com Priore (2009), a maternidade extrapola os aspectos biológicos, 

pois, “possui um intenso conteúdo sociológico, antropológico e uma visível presença na 

mentalidade histórica” (p.16). 

A maternidade também será tema discutido pelas feministas. Segundo Scavone 

(2001), as ideias e o debate feminista sobre a maternidade amadureceram no final dos anos de 

1960 até meados dos anos de 1980.  É com o livro de Simone de Beauvoir, publicado em 

1949, que se iniciam as primeiras reflexões sobre a mulher e que fundamentam as ideias 

feministas. A obra provocou escândalos e adesões. Traz a célebre ideia de que “não se nasce 

mulher, torna-se mulher” que contribuiu fundamentalmente para a luta feminista centrando 

seus esforços na politização das questões privadas, da vida e do corpo das mulheres.  E um 

dos elementos desta politização foi a maternidade, “refutando o determinismo biológico que 

reservava às mulheres um destino social de mães” (p.138).

Baseada em autores como Ferrand e Langevin25, Scavone (2001), vai expor que 

neste período, o feminismo explicava que a desigualdade de sexos estava na experiência da 

maternidade considerada um elemento chave, pois a reprodução biológica das mulheres com a

gestação, parto, amamentação e cuidados com as crianças, determinava a ausência das 

mulheres no espaço público. A prática social do movimento feminista com relação a 

maternidade passa por momentos caracterizados por contradições, mudanças e permanências. 

Em um primeiro momento a maternidade é vista como um defeito natural e a recusa dela seria

o primeiro caminho para se livrarem da dominação masculina.  Em um segundo momento, o 

23 Título original: El catolicismo de Lutero a Voltaire de 1973.
24Título original: Les agents de Satan: La femme
25FERRANDE, M. e LANGEVIN, A. De l’origine de l’oppression dês femmes aux “fondements” des rapports 
sociaux de sexe. In: BATTAGLIOLA et alii. (org.)A propôs des rapports sociaux/parcours épistémologiques. 
Paris, Centre Sociologie Urbaine/CNRS, 1990, PP. 17-76.

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 53

movimento passa pela negação desse defeito natural passando a ver a maternidade como algo 

que só as mulheres possuem e os homens tem inveja. Nesse momento, a “reflexão feminista 

dá visibilidade ao poder que as mulheres exercem na sociedade mediante este fenômeno bio-

psiquico-social que é a maternidade” (SCAVONE, 2001, p.141). E em um terceiro momento, 

vai haver uma desconstrução da ideia de maternidade como defeito natural mostrando que 

“não é o fato biológico da reprodução que determina a posição social das mulheres, mas as 

relações de dominação que atribuem um significado social à maternidade” (SCAVONE, 2001,

p.141).

Hoje a reflexão feminista é a de que a mulher tenha a possibilidade de escolha 

sobre a maternidade. Mesmo sabendo que ela ainda é um dilema que precisa ser superado 

coletivamente, pois o exercício da maternidade sobrecarrega as mulheres, interferindo na sua 

carreira profissional, e na sua vida pessoal, social e familiar também.  A exemplo disso, 

podemos citar uma situação: quando os homens (pais) saem de casa eles não carregam sobre 

si nenhuma preocupação sobre o cuidado com os filhos, é obvio que eles ficarão com a mãe. 

Já no caso de uma mulher (mãe) sair de casa, ela carrega uma sobrecarga e a preocupação de 

saber com quem vai ficar seus filhos (as), o que restringe suas condições de mobilidade e 

ocupação do espaço público-político. As saídas do trabalho mais cedo para pegar os (as) filhos

(as) na escola, a questão do afastamento da mulher em caso de gravidez também são outros 

exemplos.

Segundo Lessa (2012), as responsabilidades diferenciadas de homens e mulheres

com os/as  filhos  (as)  têm origem com o surgimento  da  família  monogâmica.  Se antes  o

cuidado com as crianças, a preparação dos alimentos eram atividades coletivas realizadas por

homens  e  mulheres  com  a  formação  da  família  monogâmica  essas  responsabilidades

mudaram. Poucas eram as tarefas dividias segundo o sexo, e quando havia divisão segundo o

sexo não implicava em uma hierarquia de poder onde um indivíduo interferia na autonomia

do outro.

A origem da família monogâmica se situa na transição para a sociedade de classes. 
Para que a resistência contra a exploração seja controlável, é fundamental que os 
escravos, servos, proletários, etc. busquem a sua sobrevivência de modo individual, 
não coletivo [...]Ao mesmo tempo, os membros da classe dominante perseguem as 
suas sobrevivências com o individualismo que caracteriza a propriedade privada; e, 
mesmo quando articulam ações conjuntas para a defesa de seus interesses de classe, 
cada um almeja apenas o enriquecimento pessoal. Ninguém quer pagar os custos da 
alimentação, da educação, da criação dos filhos dos outros. Por isso, quando a ex-
ploração do homem pelo homem se instaura e a concorrência passa a predominar na 
vida social, não mais é possível que a criação e a educação das crianças, que a 
preparação dos alimentos e da moradia, etc. permaneçam como atividades coletivas. 
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Terão de ser, agora, atividades privadas, que se destacam da vida social (tal como o 
indivíduo, agora, também passa a ter uma vida privada que se destaca de sua vida 
coletiva). É assim que a família se descola do coletivo e se constitui em núcleo 
privado: essa nova forma de organização de família é a família monogâmica ou 
família nuclear (LESSA, 2012, p.25-26).

A família monogâmica muda as relações entre homens e mulheres e filhos (as). 

Aos homens cabem as atividades consideradas produtivas, que geram valor e que estão na 

esfera pública e às mulheres cabem as atividades menos valorizadas que não geram 

diretamente valor, que são as atividades domésticas, como cuidado com as crianças, com a 

alimentação, com o ambiente da casa entre outros. A ideia da maternidade como algo divino e 

inquestionável, compreendido também, como uma determinação biológica para ser mulher, 

vai ser fundamental para isso. Ser mulher, no modelo patriarcal, passar a ser sinônimo de ser 

mãe, como se fosse a função feminina na história da humanidade.

A necessidade de “adestramento” da mulher fez parte do processo civilizatório, e 

no Brasil, este “adestramento” fez-se a serviço do processo de colonização, a fim de garantir a

produção de mais força de trabalho por meio da geração de filhos (as). As mulheres no 

período colonial passaram por esse processo de “adestramento” acionado pelo discurso 

normatizador sobre padrões ideais de comportamento, que teve como porta-voz a Igreja 

Católica (PRIORE, 2009). 

Enfim, a ideia de “adestramento” da mulher baseava-se em mentalidades e 

costumes europeus difundindo a concepção da demonização da mulher, como agente principal

do Satã, o crescimento da devoção marial e a piedade doméstica que as incitava a copiar as 

santas-virgens26, e o desprezo dos homens da ciência. 

Segundo Priore, a Igreja Católica detinha o monopólio ideológico religioso na 

organização da nova sociedade. 

A devoção a Nossa Senhora e, portanto, o surto mariológico, estimulado por Louis-
Marie Grignion de Monfort, que afirmava querer renovar o espírito do cristianismo 
“entre os cristãos”, também foi útil ao plantio dos ideais tridentinos”(PRIORE, 
2009, p.31). 

 Segundo os Porta-vozes de Deus as desgraças e ameaças físicas significavam 

ações do Diabo e de seus agentes e a mulher era considerada uma de seus principais agentes, 

os mais eficazes.  O modelo de feminilidade ditado era pela devoção à Nossa Senhora, 

26 Segundo Priore (2009), aqui entra o “culto a virgindade e o tratamento divino dado as “11 mil virgens” que 
deveria ser almejado por todas as mulheres” (p.33).  
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esvaziando qualquer conteúdo de sedução que se quisesse enxergar as mulheres e difundindo 

a ideia de mulher-sereia, mulher-diaba e mulher perigosa.

Da mesma maneira, a maternidade foi sendo construída envolta da imagem de 

Nossa Senhora, sendo valorizada como uma bênção divina que a mulher deve ser agradecida 

pelo “milagre de dar a vida” ao mesmo tempo criando-se um mito do “amor materno” em que 

a mãe deve dar a vida pelo seu (ua) filho (a).  

Harger (2016) critica a forma como a sociedade cobra das mulheres o papel de ser

mãe baseado em um modelo de sacrifício.  Para a autora: 

Mãe é mulher que não age. Mãe fica quieta pois tem seu tempo reduzido. Mãe não 
incomoda. Mãe está, em muitos casos, fora do mercado de trabalho. Mãe tem pouco 
tempo: o tempo que tem é precioso e normalmente é usado para coisas urgentes. 
Ativismo fica por último. Uma mãe é uma mulher com muito menos tempo de 
incomodar e de reivindicar seus direitos na sociedade (p.1).  

A Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do 

Aborto27 (2013), defende que a maternidade deve ser um direito das mulheres, porém não um 

destino que não se possa fugir dele. A maternidade deve se fruto da escolha de cada mulher. A 

gravidez deve ser fruto de uma decisão livre e autônoma, da mesma forma, a sua interrupção. 

Ao Estado cabe que garanta serviços de qualidade para atender as mulheres com dignidade e 

respeito.

E o outro instrumento para a domesticação da mulher foi o discurso normativo 

médico sobre o funcionamento do corpo feminino. Os médicos endossavam a ideia de 

inferioridade estrutural da mulher, ideia essa influenciada por concepções de Fulgêncio, 

Platão, Quintiliano e Valério Máximo que colocavam a mulher como ser débil, frágil, de 

natureza imbecil e enfermiça (PRIORE, 2009).

Com o avanço tecnológico, o uso de instrumentos especializados também muda. 

Os médicos, geralmente homens, possuem os instrumentos mais desenvolvidos que as 

parteiras, bem como conhecimento científico, as formas de tratamento e ainda o uso da 

medicalização.  A partir desse pensamento podemos relacionar com Tabet (2005), quando ela 

expõe que os instrumentos de trabalho– como exemplo, os de caça, pesca e agricultura - 

utilizados por homens e mulheres é diferenciados, sendo os dos homens mais especializados 

que os das mulheres

27A Frente foi criada em 2008, sendo resultado do esforço de organizações e de indivíduos para a defesa dos 
direitos das mulheres sobre a sua livre escolha para a maternidade e autonomia. A frente é contra a 
criminalização das mulheres e a favor da legalização do aborto.
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Por fim, queremos destacar que a especialização das formas de parir e de como 

acompanhar essa mulher não levou em consideração a sua sexualidade, a reprodução ficou 

reduzida ao simples fato de parir, dar a luz, como se fosse uma contingência biológica/animal,

desconsiderando suas determinações e possibilidades sociais.

3.2.1 A maternidade das mulheres negras no Brasil

Falar sobre maternidade é pensar que ela foi e é vivenciada de forma diferenciada 

pelas mulheres de acordo com a sua classe social e sua “raça”/etnia.   

Para expor um pouco da história da maternidade das mulheres negras no Brasil 

nos basearemos especialmente em autores (as) como Shumaher e Brasil (2007), visto que, a 

literatura sobre o tema é escassa.

As mulheres africanas, assim como os homens, foram enviados ao Brasil, em 

embarcações com péssimas condições de higiene, superlotados e sujeitas à maus-tratos,  

contudo essas mulheres sofreram mais ainda com a violência sexual.

Mal-alimentadas e cansadas de percorrer a pé muitas milhas, as africanas 
aprisionadas chegavam aos pontos de partida em péssimas condições. Nas 
embarcações, eram submetidas a toda sorte de maus-tratos. [...] A elas permitia-
se permanecer no convés, onde o ar puro e a retirada dos ferros do tornozelo 
aliviavam as duras condições de viagem. Porém, a permanência no convés 
também as deixava a mercê dos marinheiros que “se serviam” sexualmente delas
a qualquer hora do dia [...] (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p.21).

No momento em que chegavam ao Brasil as escravas e escravos eram levados 

até os armazéns, para posteriormente serem leiloados. Nos leilões, os escravocratas 

vistoriavam todos os negros e negras apalpando-as (os) e olhavam os dentes para saberem 

se eram saudáveis. “Às mulheres eles projetavam um futuro de exploração física e 

sexual", além do mais, recebiam nomes de cristãs, todavia, a maioria resistiu e preservou 

seus nomes de origens, usando os nomes dados a elas somente nas relações que 

mantinham com os brancos e outras juntaram os nomes aos seus sobrenomes colocando o 

lugar de onde vieram como, por exemplo, Catarina de Angola ou Maria de Emini 

(SHUMAHER E BRAZIL, 2007).

Aqui podemos ter ideia de como seria a maternidade dessas mulheres 

abusadas sexualmente, que vai desde o momento de ter a experiência de uma gravidez 

indesejada até o nascimento, quando não se sabe ao certo o que vai acontecer com a (o) 

recém-nascida (o). Além do mais, a maternidade dessa forma foi uma ferramenta para 
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servir e sustentar o sistema escravocrata, pois garantia a reprodução da força de trabalho 

escrava. As mulheres viviam uma maternidade obrigatória, ensinada pela Igreja católica e 

reforçada pela medicina, sem reconhecimento da paternidade que para a maioria das 

escravas se quer poderiam usufruir dela. Seus filhos raramente eram reconhecidos. 

No período colonial as mulheres negras, segundo Shumaher e Brazil (2007), 

tiveram importante papel social e influenciaram fortemente a cultura brasileira. 

Realizaram diferenciadas tarefas tanto as domésticas como as relacionadas à agricultura e 

a produção. 

[...] Em todas as etapas da produção e manufatura dos produtos canavieiros, 
houve a labuta das mulheres escravizadas. Elas retiravam ervas daninhas da 
gleba, semeavam e enfeixavam as canas. Nos engenhos, cozinhavam-nas em 
enormes tachos de cobre, transformando-os em melaço, no processo que teria 
como produto final o açúcar. No interior das casas-grandes, preparavam a 
comida, lavavam, cerziam e arrumavam, efetuando todos os afazeres cotidiano 
para as famílias escravocratas (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p.39).

Ainda segundo os autores, as mulheres negras eram vigiadas pelos feitores ou 

sinhás, sua alimentação era o feijão misturado à farinha de mandioca e milho. Às carnes 

só tinham acesso quando sobrava ou quando os feitores davam partes que eram de 

qualidade duvidosa. Foi aí que surgiu um dos pratos mais populares do Brasil, que era 

preparado pelas próprias mulheres negras, a feijoada. 

No início do século XIX, com a urbanização, começaram a surgir o comércio 

ambulante. Foram as mulheres mbundu, proveniente da África centro ocidental, as 

primeiras feirantes do país, fazendo negócio caminhando ou montando um tabuleiro para 

vender seus produtos. As cativas passavam a realizar o serviço de vendedoras 28. As 

vendedoras e quitandeiras adaptaram seus produtos de acordo com os oferecidos nos 

locais e se vestiam de acordo com a sua cultura. 

Sempre que possível trajavam vestes e adereços de acordo com suas etnias. 
Portavam turbantes, saias, batas e túnicas coloridas e permanentemente usavam 
os célebres panos-da-costa, que quando não soltos nos ombros, serviam para 
carregar seus filhos às costas (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p.62).

Além de serem exploradas como quitandeiras, vendedoras e aguadeiras, as 

mulheres negras ainda sofreram outra forma de exploração. Com o fim de acumular 

capital para os escravocratas, algumas eram obrigadas a se prostituírem. Aqui podemos 

28  Isso foi um dos meios encontrados por alguns exploradores para acumularem algum capital, já que muitas 
vezes elas representavam a única fonte de renda de uma família. 
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perceber que as mulheres negras eram muito atarefadas com o trabalho doméstico, outros 

trabalhos na fazenda ou engenho, como também realizavam o trabalho de vendedoras nas 

feiras. Que tempo tinham para exercerem sua maternidade? Com quem ficavam seus 

filhos? E as que engravidavam por se prostituírem?

De acordo com Venâncio (2011) essas mulheres muitas vezes viviam no limiar 

da pobreza e acabavam doando seus filhos, tinha a esperança de recuperá-los em épocas 

que acabava aumentando o preço dos alimentos.  Também, Araujo (2016), afirma:

A pobreza e dificuldades da vida material uniam de mulheres brancas pobres a 
escravas, confirmando a necessidade feminina de estabilidade e proteção. Para 
muitas mães solteiras, sem família nem companheiro, o filho passava a significar 
'mais uma boca para alimentar'. Tal cenário de extrema pobreza e luta pela vida é um
dos motivos que obrigava muitas mães a destinar seus filhos ao abandono ou ao 
infanticídio, esses dois em maior número que o aborto (p. 3). 

Com relação à prostituição, a qual muitas delas estavam expostas ou eram 

obrigadas ocorria da seguinte maneira: as “senhoras” enfeitavam as jovens com jóias, 

anéis e rendas finas para atrair os potenciais clientes. Muitas vezes, os explorados não 

esperavam chegar até os prostíbulos e se voltavam para aquelas que estavam mais perto, 

que trabalhavam nas casas-grandes, as quais se tornavam vítimas de estupro, assédios 

diários podendo ser obrigadas a uma vida de concubinas. Essa situação fazia com que as 

senhoras maltratassem e torturassem as escravas por terem caído nas lábias de seu marido 

(SHUMAHER E BRAZIL, 2007).

Ainda segundo as autoras, as mulheres negras também exerceram o papel de 

amas-de-leite criando os filhos das mulheres brancas, devendo deixar de alimentar seus 

próprios filhos, pois não era permitida a partilha do leite com os filhos das senhoras. 

A disponibilidade do leite de uma ama implicava necessariamente no 
afastamento de seus filhos, os quais sob o ponto de vista dos escravocratas 
seriam de pouca serventia. Ao “alugarem ou adquirirem amas-de-leite”, viam as 
suas “crias” como um gasto adicional, além de pensarem ser inadmissível 
partilha dos seios da cativa entre os seus filhos brancos e os “negrinhos”. As 
conseqüências inevitáveis dessas brutalidades da casa-grande traduziram-se na 
negação da maternidade de muitas escravizadas e na alta taxa de mortandade de 
suas crianças (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p. 44-45).
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Essa exigência trazia como conseqüência a não amamentação de seus filhos e 

consequentemente a morte ou desnutrição dos enjeitados. As mulheres negras e pobres 

tinham suas maternidades roubadas. 

De acordo com Priore (2009), a maternidade das mulheres negras escravas no 

período colonial acentuava o caráter de exploração que sofriam. “Seu sexo era utilizado 

para desfrute e o prazer, mas também para a reprodução, pois os filhos de escravas não 

deixavam de significar um investimento para os seus senhores” (p. 52). 

Apesar de toda a exploração que sofriam, as mulheres negras29 desempenharam

um importante papel com relação à formação de quilombos que ficou esquecido:

 [...] nas inúmeras comunidades quilombolas a participação das mulheres foi 
determinante e fundamental, tanto na manutenção prática, com o abastecimento 
de provisões, confecção de roupas e utensílios, quanto na preservação de valores
culturais e religiosos. Em alguns mocambos elas representavam o elo com as 
divindades e fortaleciam o espírito combativo de seus habitantes. Através de 
seus ritos e práticas litúrgicas enraizavam o sentimento de proteção dos 
quilombolas em suas caçadas e enfrentamentos com as tropas de captura. Muitas
vezes, em transe, as mocambeiras previam a aproximação e ataques de patrulhas 
inimigas. Podiam ainda assumir a responsabilidade pelo trabalho agrícola das 
comunidades e pela preparação dos alimentos, embora também acompanhassem 
os guerreiros em seus combates. Além de lutarem lado a lado com os homens, 
elas exerciam, frequentemente, funções logísticas significativas, transportando 
alimentos, pólvora e armamentos, assim como removendo e cuidando dos 
feridos (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p.83-85).

Aos poucos, com as pressões que os exploradores e traficantes de escravos 

sofriam internacionalmente pela Inglaterra fez com que surgissem algumas leis 

relacionadas às pessoas escravizadas, foram surgindo, porém não mudava a situação em 

quase nada privilegiando os senhores de escravos, como veremos a seguir: em 1871 foi 

instituída a Lei do Ventre Livre, que declarava que todas as filhas e filhos de escravas que 

nascessem a partir da data da lei seriam livres. Entretanto, eles permaneciam sob a 

autoridade dos exploradores das mães até completarem oito anos, depois disso o senhor de

escravos escolhia se queria ficar com a criança ou receber a indenização do Estado. Em 

1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário para as escravas e escravos com mais de 60 

anos e em 1888, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. Mais uma vez, as mulheres 

negras tiveram sua maternidade atingida pelo sistema escravista, a maternidade sob a 

decisão de seu explorador, situação que as mulheres brancas e burguesas não passariam.

Ao contrário do que acontece na Igreja Católica, nas religiões de matriz 

africana no Brasil, as mulheres ocupam as mais importantes posições hierárquicas. 

29Acotirene e Aqualtune que exerceram forte influência no Quilombo de Palmares em Alagoas.

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 60

[...] essa liderança e a marcante presença feminina nos terreiros têm sido 
bastante estudadas, [...] os símbolos de africanidade que se espraiaram por toda 
sociedade brasileira foram sustentados, em grande parte, pela iniciativa e 
determinação dessas mulheres em seus espaços religiosos. Os lundus, 
umbigadas, jongos, sambas, maracatus, afoxés, cirandas, congadas e outras 
expressões coletivas, em geral tiveram uma mãe-de-santo como ponto de 
referência e de união (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p. 92).

As mulheres negras ou africanas também participavam das Irmandades 

religiosas, que eram instituídas pela Igreja Católica.  As primeiras irmandades religiosas 

datam de 1586, foram as disseminadas pelos jesuítas para as populações escravizadas dos 

engenhos. É interessante observar, que as escravas e escravos eram obrigados a observar 

as doutrinas da igreja católica, porém, quando se tratava dos senhores de escravos estes 

podiam deixar de praticar e até mesmo de deixar de ir à missa para ficarem em seus 

santuários nas casas-grande. As irmandades possuíam um estatuto que continha seus 

objetivos, modos de funcionamento e obrigações dos que delas participavam. Sua 

principal característica é a autonomia. 
De acordo com Shumaher e Brazil (2007), a irmandade que se constituiu como 

uma das expressivas formas de resistência por volta de 1820 foi a da Nossa Senhora da 

Boa Morte formada somente por mulheres cujo principal objetivo era comprar cartas de 

alforrias para seus familiares e amigas (os), ajudá-los na fuga para os quilombos. A 

posição de maior prestígio da irmandade era o título de juíza perpétua conferida a mais 

idosa. As irmandades permanecem ainda hoje vivas como símbolos de resistência e de luta

pela manutenção de sua cultura.
Falar sobre maternidade é também falar em gravidez, parto, aborto, 

contracepção. As mulheres negras ganham destaque nos cuidados com a saúde da mulher e

atendimento aos partos. Segundo Shumaher e Brazil (2007), a tradição das práticas das 

curandeiras, benzedeiras e parteiras são resultados do encontro das culturas africana, 

indígena e européia. Elas eram portadoras de dons e conhecimentos que exigiam destreza 

com os segredos da natureza e da fé. Com o reconhecimento da população de suas práticas

de curas com ervas e orações que eram realizadas na língua étnica e com suas 

adivinhações, estas, foram consideradas bruxarias pela Igreja Católica. Muitas negras 

foram presas por praticarem a “magia” ou então, foram acusadas e levadas pela santa 

Inquisição aqui no Brasil. Nesse ritmo nem criança escapava como é o caso de 

Manoelinha30 da região de Coqueiros em Minas Gerais. As curas que essas mulheres 

30Segundo Shumaher e Brazil (2007), nos anos de 1930, uma jovem, trabalhadora rural, chamada Manoela 
Maria de Jesus realizava milagres no povoado mineiro de Coqueiros. A atuação do Estado e da Igreja católica 
que era cética sobre a santidade da menina culminou com a prisão da jovem por quatro dias em Belo Horizonte.
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realizavam foram consideradas demoníacas porque fugiam dos preceitos da Igreja.  

Inúmeros foram os casos de repressão inquisitorial no Brasil, alguns casos chegam a ser 

muito emocionantes: Em 1741, em Minas Gerais temos o caso de Luiza Pinta, que foi 

acusada de calundeira pelo Tribunal do Santo Ofício, sendo presa e enviada a Lisboa. 

Outro caso é o de Luíza da Silva Soares, nascida em Olinda e que ficou conhecida como 

feiticeira. Ela foi acusada de ter usado seus “poderes mágicos” quando sua “senhora” 

Josefa Maria ia abrir a porta da senzala para castigá-la e sentiu fortes dores nos braços que

a impediu de continuar. A partir de então todos os acontecimentos estranhos eram 

atribuídos a ela e então ela foi brutalmente torturada pelos seus “senhores” e pelo pároco 

local e foi denunciada a Inquisição em 1742. 

[...] enviada para a corte, narrou todas as sevícias sofridas e afirmou que suas 
confissões – pacto com o demônio, preparo de porções, raízes... – haviam sido 
arrancadas a força [...] incluíam pancadas, aperto e costura da língua, lacre seco 
sobre as partes genitais, perfuração do olho, açoite com varas do mato, além de 
um desfile acorrentada pelo arraial. [...] após ouvir as testemunha o Santo Ofício
decidiu colocar Luiza em Liberdade, pondo fim a um doloroso processo de sete 
anos (SHUMAHER E BRAZIL, 2007, p.178).

Mesmo depois do fim das visitas da inquisição a população negra não pode 

expressar livremente a sua religião e hoje em alguns lugares também não é permitida a 

expressão religiosa afro. 

Porém, atualmente, como bem mostra Netto (2007), essas mulheres que 

realizam milagres são amadas e respeitadas por pessoas mais simples, mas não deixam de 

ser discriminadas pela medicina oficial que as vê como “médicas curandeiras”, pela 

psiquiatria que as vê como loucas e também pela Igreja que as vê como aquelas que fazem

parte com o demônio.

A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, provocou uma grande 

euforia entre as mulheres e os homens negros porque agora provavelmente eles iriam viver

em uma verdadeira democracia racial, contudo, não foi isso o que aconteceu, na realidade,

eles passaram da condição de escravos para a condição de não serem considerados 

cidadãos. Os estereótipos negativos com relação aos afro-descendentes foram recriados 

com a abolição. O processo abolicionista foi totalmente ausente com relação as políticas 

públicas voltadas para a integração das comunidades afro-descendente (SHUMAHER E  

BRAZIL, 2007).

As negras e os negros foram libertos, porém, o Estado investiu em políticas de 

incentivo as imigrações de povos europeus, brancos obviamente, estando estes na 
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condição de assalariados. A população negra que contribuiu com o desenvolvimento 

social, político, econômico e cultural ficou sem trabalho ou trabalhando em atividades de 

menor prestígio e passando por dificuldades em relação ao acesso a escola ou a qualquer 

outro tipo de instrumento que possibilitasse a mobilidade social. As mulheres negras 

tiveram importante papel junto aos homens negros na criação de diversas organizações e 

instrumentos de superação da discriminação racial que elas (es) passavam. Em 1950 foram

criados clubes para as negras e os negros onde eles ficavam a vontade, longe dos 

preconceituosos, onde eram realizados concursos de beleza, bailes, saraus, festas e 

almoços de confraternização. Dessa forma, a idéia de democracia racial no Brasil passou a

ser questionada por organizações de caráter político através de jornais, revistas, 

congressos, peças teatrais e projetos educativos (SHUMAHER E BRASIL, 2007). 

Para encontrar emprego as mulheres negras enfrentaram grandes dificuldades, 

mas não só para encontrar emprego como também para morar em algum cortiço ou vila, 

vejamos exemplos de anúncios de jornais colocados por Shumaher e Brazil, (2007, p.200):

“1, lar p/ morar no empr.c/ exp.toda rotina, cuidar de crianças, c/ docum. e ref., 
pref. Branca, s/filhos, solteira, maior de 21 a [...], F: 234-3090 / 608-1244”. 
“ALUGAM-SE quarto p/ senhora só, que trabalhe fora, casa de família de 
respeito – Favor não comparecer pessoas de cor [...].

As mulheres negras e afro-descendentes foram excluídas dos concursos de 

miss Brasil, até o final da década de 1950, mas somente em 1986, uma mulher negra 

chamada Deise Nunes recebe o título de miss Brasil e que é considerada a primeira e única

mulher negra a receber esse título. Ao tratarmos de educação, vemos que a primeira 

mulher a escrever um romance no Brasil foi uma mulher negra chamada Maria Firmina 

dos Reis de São Luís do Maranhão, com o título de “Úrsula”. Para conseguir chegar a 

esses lugares de destaque, as mulheres negras foram rompendo com os preconceitos 

sofridos na sociedade pela própria sociedade, a começar com o uso das roupas e chinelos 

que eram usadas somente por senhoras. Lutaram para se formarem na Faculdade de 

Medicina em 1931 e 1932 (SHUMAHER E BRAZIL, 2007).

Atualmente, as mulheres negras enfrentam além da luta contra o sexismo, 

misoginia e violência contra as mulheres, a luta contra o racismo, que continua. O que tem

diferenciado a maternidade da mulher negra da maternidade da mulher branca é o racismo.

Existem situações que as mulheres negras passaram, passam e passarão que não foram, 

não são e não serão comum as mulheres brancas passarem e estas situações estão ligadas 

ao racismo. Em um depoimento de Meires Barbosa ela expõe sua experiência como mãe: 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 63

“Depois de colocá-la em uma escola particular, em menos de um mês de aula, minha filha na 

época com cinco anos queria ser branca, ficava procurando qual parte de sua pele era branca” 

(MORAIS, 2015, p.1). 

O desafio da mulher negra, em especial no campo da maternidade é grande. Elas 

enfrentam entraves desde o momento da gestação, parto, pós parto, aborto e atendimento em 

instituições de saúde, como bem mostra Morais:

O desafio da maternidade negra que começa desde a gestação e passa pelo aborto 
com um tema central: o racismo. Desde o institucional, que nega o acesso a serviços 
de saúde, expõe a mulher negra a diversos tipos de violência obstétrica e não garante
informações como aleitamento materno. A redução da morte materna ainda é um 
desafio que não foi superado no país e as estatísticas mostram que as mulheres 
negras são maioria em óbitos. O Relatório Socioeconômico da Mulher Ano2014, 
elaborado pelo Governo Federal, comprovou que a população negra é a que mais 
morre por causas obstétricas 2015, p.2).

De acordo com Canuto (2015), a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, 

tem divulgado dados significativos sobre a mortalidade materna. Segundo a secretaria há 62 

mortes maternas por 100 mil partos no Brasil, destas, 92% das mortes são evitáveis e 

provocadas pela demora no atendimento. As maiores causas de mortalidade materna no Brasil

são a hipertensão (20%), hemorragia (12%), infecção puerperal (7%) e aborto (5%), 

respectivamente. Porém, apesar do número de mortes maternas provocadas por 

intercorrências estejam diminuindo entre as mulheres brancas, o contrário vem ocorrendo 

entre as mulheres negras. O número de mortes por hemorragia entre os anos de 2000 pra 2012

entre as mulheres negras aumentou de 190 para 202, enquanto para as mulheres brancas caiu 

de 141 para 93.

Ou seja, as mulheres negras ou brancas enfrentam atualmente a violência 

institucional, porém, não podemos dizer que igualmente, pois a raça/etnia, assim como a 

classe, pesam de forma determinante nas condições de aceso ao atendimento a essas mulheres.
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4  A EXPERIÊNCIA OBSTÉTRICA COMO UMA FORMA DE VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES

A violência é um fenômeno mundial, histórico e multifacetado. É um termo amplo

que possui variadas definições. Perpassa todas as realidades, espaços e diferentes instituições. 

Por ser um tema amplo, a violência é tratada pelas várias ciências: sociais, antropológicas e 

filosóficas. Dependendo de cada sociedade ou de momento histórico que a humanidade 

vivenciou ou esteja vivenciando os conceitos de violência mudam, assim como a intensidade. 

Da mesma forma, dentro de uma mesma sociedade, levando em consideração uma mesma 

cultura, ainda assim, vão existir formas diferenciadas de tratar e pensar a violência.

Para se estudar a violência não é tão simples. Michaud (1989) alerta sobre os 

possíveis obstáculos encontrados para se chegar ao conhecimento de tal fenômeno: primeiro 

deve-se levar em consideração a diversidade de normas jurídicas e constitucionais. Um 

mesmo fenômeno poder se considerado crime em um país e em outro país não; o segundo 

obstáculo está relacionado ao conhecimento que a sociedade tem de si mesma ou não graças 

aos registros e a conservação de dados; por fim, o terceiro obstáculo está em que a apreensão, 

o registro e a avaliação não são neutros, mas envolvidos num conflito que se desdobra num 

confronto direto dos adversários.

De acordo com Minayo (2005):

A violência não é uma, é múltipla. De origem latina, o vocábulo vem da palavra vis 
que quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso da 
superioridade física sobre o outro. No seu sentido material o termo parece neutro, 
mas quem analisa os eventos violentos descobre que eles se referem a conflitos de 
autoridade, a lutas pelo poder e a vontade de domínio, de posse e de aniquilamento 
do outro ou de seus bens. Suas manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas
ou ilícitas segundo normas sociais mantidas por usos e costumes naturalizados ou 
por aparatos legais da sociedade. Mutante, a violência designa, pois – de acordo com
épocas, locais e circunstâncias – realidades muito diferentes. Há violências toleradas
e há violências condenadas (p.14).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência é uma 

questão de saúde pública porque suas consequências refletem diretamente a curto ou longo 

prazo de tempo na saúde física, emocional ou psicológica das pessoas que sofreram a 

violência, sendo definida da seguinte maneira:

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 
grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação (OMS, 2002, p.5).
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A OMS em sua definição associa a intencionalidade com a prática do ato 

propriamente dito, independentemente do resultado produzido. Incluir os termos "poder" e 

"uso da força física" ampliam o sentido de atos que resultam das relações de poder, também 

como, serve para incluir atos de negligência ou de omissão, suicídio e outros atos de auto-

abuso. Essa definição cobre uma ampla gama de conseqüências – inclusive dano psicológico, 

privação e deficiência de desenvolvimento (OMS, 2002). 

São vários os autores que discutem violência e mostram e argumentam vários 

tipos de violência. A violência se manifesta de várias formas dependendo do lugar e da 

percepção que temos dela. Dentre os vários tipos de violência destacaremos aqui a violência 

contra as mulheres que é aquela em que a mulher é vítima ou está em situação de violência 

em decorrência de seu sexo, ou seja, simplesmente pelo fato de ser mulher. É sobre esse tipo 

de violência que destacaremos no próximo capítulo.

Analisando nosso objeto de estudo podemos perceber que a violência obstétrica, 

em especial nas situações de abortamento, as mulheres estão sujeitas a maus tratos e abandono

em instituições públicas do nosso país. Mesmo existindo uma norma técnica que oriente os 

profissionais de saúde a tratarem de forma humanizada as mulheres que recorrem aos serviços

de saúde, esse tratamento não se efetiva.

O direito ao aborto, por exemplo, em países onde a legalização ainda não ocorreu, 

o aborto é considerado um crime. Por ser considerado um crime em que a mulher comete ao 

seu futuro filho (a), essas mulheres são vistas como assassinas, e essa prática considerada 

violência, pois uma “mãe” mata seu filho, por meio do aborto. Por outro lado, nesta mesma 

sociedade que condena e pune as mulheres por abortarem, não é considerado, juridicamente e 

moralmente crime ou violência a forma como essas mulheres nos serviços de saúde são 

tratadas, por terem praticado aborto.

Ao considerar as mulheres que abortam assassinas e isso servir de “justificativa” 

para maus tratos nos serviços de saúde públicos ou mesmo uma recusa no atendimento 

médico-hospitalar, como uma espécie de “castigo”, percebemos um peso de uma moralidade 

diferenciada sobre as mulheres em relação à maternidade, naturalizada como uma obrigação 

feminina. Já para as mulheres, legalmente se encontra, inclusive, o amparo médico para 

alegarem consciência.

A violência contra as mulheres, portanto, está envolvida em uma trama de 

moralismos que naturalizam nosso corpo como objeto, sobre o qual não temos autonomia e 

poder de decisão, posto que deve estar sempre a serviços dos outros, ainda que em detrimento 

dos nossos desejos. Tais moralismos possuem uma base material nas relações de opressão e 
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exploração que pesam sobre nós, permeadas pelo racismo, pelo patriarcado e pelas relações de

classe, que impactam nas diferentes formas de violência que sofremos, como veremos a 

seguir.

4.1 Violência contra a mulher: quem mete a colher? Mitos e tipos

A violência contra as mulheres é um problema que fere profundamente os 

direitos humanos. Diariamente mulheres vivem situações de violências expressas de 

diferentes formas e vivenciadas independentemente de sua raça/etnia, orientação sexual, 

idade e classe social. Todavia, a violência não ocorre indiferenciadamente, mas assume 

particularidades e maiores complexidades de acordo com os marcadores de raça/etnia e 

classe, ainda que atinja a todas as mulheres.  Ela é resultado de relações de poder que o 

homem e a sociedade patriarcal, racista e capitalista utilizam para exercer seu domínio sobre a

mulher.

A literatura sobre o tema violência contra as mulheres tem suas origens nos anos 

1980, sendo uma das principais áreas temáticas de estudos do movimento feminista no Brasil. 

Quando se trata de trabalhar sobre violência perpetrada contra as mulheres 

percebemos que autoras (es) e estudiosas (os) trabalham com várias concepções ou conceitos, 

vejamos: a violência doméstica, seu conceito nasce com o movimento feminista, esta ocorre 

dentro de casa ou do lar e é praticado por pessoas da família. A violência intrafamiliar é 

aquela praticada entre pessoas de uma mesma família sem, portanto, restringir-se ao território 

domiciliar. A violência de gênero ocorre de forma mais ampla atingindo tanto mulher como 

homens. A violência interpessoal acontece com pessoas que se conhecem.  A violência 

contra as mulheres é a intimidação da mulher pelo homem que desempenha o papel de seu

agressor, seu dominador e seu disciplinador. É geralmente praticado por pessoas com as 

quais as vítimas mantêm relações afetivas – maridos/ex-maridos, companheiros/ex-

companheiros, namorados/ex-namorados – em qualquer lugar, mas principalmente em 

casa, lugar esse, que deveria ser de segurança e proteção é, muitas vezes, o mais perigoso 

para as mulheres.

 Utilizaremos o conceito de violência contra as mulheres por considerarmos que

dar maior visibilidade ao sujeito que sofre a violência, explicitando o vetor dominação-

exploração do patriarcado. Neste sentido, politicamente, consideramos mais adequado o 

uso dessa terminologia. De acordo com Queiroz (2008):
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As violências exercidas contra as mulheres, em razão de seu sexo, são multiformes. 
Elas englobam todos os atos que pela ameaça ou força, as infligem, na vida privada 
ou pública, bem como, os sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos com a 
intenção de intimidar, punir e humilhar, ferindo a integridade física e subjetiva das 
mulheres agredidas (p.26).

Em sua obra, Queiroz (2008) tipifica a violência contra as mulheres em seis tipos: 

violência física, sexual, moral, patrimonial, psicológica e social. 

A violência física que é caracterizada por lesões corporais causadas, por tapas, 

chutes, arremessos de objetos ou por qualquer outra forma que pode deixar marcas no corpo 

físico da vítima. Nesse tipo de violência pode ocorrer também da vítima quebrar um braço ou 

qualquer outra parte do corpo como também deixá-la incapacitada de realizar tarefas habituais

seja por um tempo, ou seja, por toda sua vida. Esse tipo de violência também pode levar a 

vítima à morte. 

A violência patrimonial acontece quando são destruídos objetos pessoais – a 

exemplo de roupas, maquilagens, papéis, documentos pessoais ou de trabalho, geralmente 

ocorre por motivo de ciúme ou como forma de dominação, destruindo também sua autoestima

e sua identidade.  

A violência sexual ocorre quando a mulher é obrigada a ter relações sexuais a 

força com alguém, que pode ser seu marido, companheiro, namorado ou mesmo alguém 

desconhecido. Esse tipo de violência pode ocorrer de várias formas: por meio do estupro, 

abuso sexual, este, praticado especialmente contra crianças e adolescentes, assédio sexual que 

é a perseguição constrangedora da vítima por alguém que se aproveita de sua condição 

hierarquicamente superior; e atentado violento ao pudor. 

A violência psicológica é caracterizada por xingamentos, ameaças e humilhações. 

Tem como objetivo dominar a mulher de forma a destruir sua auto-estima. Segundo Queiroz 

(2005, p.3), “essa violência perpassa todas as outras formas, seja física, sexual, patrimonial, 

social e obstétrica”, e deixa “marcas na alma” que são difíceis de serem tratadas, detectadas e 

levam um longo tempo para serem curadas ou desaparecem.

A violência social é caracterizada pelo preconceito e discriminação que acontece 

de forma mais ampla na sociedade abrangendo de modo desigual a forma como as mulheres 

são tratadas nas instituições públicas e privadas, “na ausência de políticas públicas para este 

segmento e nas formas mais sutis de desqualificação e discriminação das mulheres” 

(QUEIROZ, 2008, p.61).  
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São exemplos desse tipo de violência a negação e/ou omissão da participação da 

mulher em determinados momentos históricos, na desvalorização do trabalho doméstico ou 

considerado feminino, a diferença salarial entre homens e mulheres onde as mulheres 

receberem um salário inferior ao dos homens, mesmo estando realizando as mesmas funções. 

A situação se complexifica quando as mulheres são negras, pois chegam a ganhar quase 

metade do que ganham as mulheres brancas. 

Gráfico 3 – Renda segundo sexo e raça/etnia
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Fonte: Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2011. 

Também se caracteriza como violência social o preconceito sofrido em seu local 

de trabalho por serem mulheres, indo mais além, quando sofrem preconceito por serem 

mulheres e negras. A violência social também se expressa nas músicas, que cada vez mais 

desvalorizam as mulheres, nos ditados populares, nos programas de televisão e na 

mercantilização do corpo das mulheres expresso na mídia. O impedimento da livre escolha da 

maternidade, ou seja, a obrigatoriedade da maternidade, o controle sobre os seus corpos e 

sexualidade e a ilegalidade do aborto. 

Por fim, queremos falar da violência obstétrica. Esta ocorre desde o momento em 

que a mulher engravidou até o momento de resguardo, e é geralmente, praticada pelos 

profissionais de saúde. Quando praticadas por tais profissionais, caracteriza-se como violência

institucional, ou seja, aquela cometida pelo Estado ou seus agentes diretamente. Ela é fruto de

múltiplas determinações advindas de práticas de desigualdade de sexo e reforçada de 

estigmas machistas, classistas e racistas que precisam ser considerados e analisados para 
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que possamos de fato, promover a humanização no parto em serviços de saúde públicos e 

privados. 

Essa violência institucional é reconhecida pelo Ministério da Saúde do Brasil que 

reconhece o racismo institucional. Segundo a coordenadora-geral da Saúde das Mulheres do 

Ministério da Saúde, Maria Esther de Albuquerque Vilela sobre o racismo institucional.

As mulheres negras, já tem estudos provando, que é considerado por profissionais 
que elas são mais resistentes a dor, elas são menos tocadas do que uma mulher 
branca, elas são negligenciadas. Então tem toda uma questão de racismo 
institucional, que temos trabalhado com isso pra mudar a cultura das instituições 
para que a gente possa diminuir o risco de morte materna de mulheres negras [...] O 
racismo é de fato essa névoa que faz com que ele acabe sendo negligente, não toque 
na mulher, não examine o quanto deve, é o racismo (CANUTO, 2015).

Além disso, a violência obstétrica é perpassada por outros tipos de violência 

contra as mulheres. Ela é marcada por situações de violência física (as mulheres são 

algemadas, amarradas, sofrem empurrões); sexual (algumas mulheres são assediadas, a 

episiotomia, exames de toques freqüentes); psicológica (ações que causem sentimento de 

abandono, medo insegurança, tristeza) e violência social no que se refere a ausência de 

políticas públicas para as mulheres, em especial, as mulheres pobres, negras e em situação

de abortamento, marcadas pela discriminação e preconceito racial, além da falta de 

maternidades públicas de qualidade.

É importante ressaltar que a violência contra as mulheres não se processa sem 

resistências. Ao contrário, constitui um dos temas centrais das lutas feministas por 

políticas de enfrentamento, como veremos a seguir.

4.2 Histórico das legislações brasileiras e políticas de enfrentamento da violência contra as 
mulheres

Entendemos a importância de realizar aqui um resgate histórico das conquistas 

que as mulheres vêm ganhando. Destacamos que o movimento feminista que teve grande 

participação e importância na luta por políticas públicas voltadas para as mulheres a exemplo 

das políticas de combate a violência contra as mulheres, que busca romper com as relações 

desiguais de sexo motivadas pelo patriarcado que oprimem as mulheres. 
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Iniciemos pela década de 1970, que é marcada pela forte organização e 

mobilização do movimento feminista e de mulheres na luta por seus direitos. É com a morte, 

em 1976, de Ângela Maria Fernandes Diniz assassinada pelo seu ex-marido, Raul Fernando 

do Amaral Street (Doca), que o movimento feminista fortalece seus esforços na luta em defesa

da mulher que sofre violência doméstica (BLAY, 2003).  

A primeira iniciativa de combate31 a violência contra a mulher aparece também, ao

final dos anos 1970 com a criação dos grupos SOS Mulher32. A década de 1980 é marcada por

várias conquistas, dentre elas estão: a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher – PAISM em 1983, a institucionalização, em 1985, do Conselho Nacional dos Direitos

da Mulher e a criação das primeiras Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), sendo mais 

tarde, chamadas de Delegacias Especializadas no Atendimento a Mulher (DEAM), 

contribuindo para dar maior visibilidade a problemática da violência.  Antes, era mais comum 

acontecer de as mulheres que recorriam ás delegacias sentiam-se ameaçadas ou eram vítimas 

de incompreensão, machismo até mesmo de violência institucional e sexual. (MASSUNO, 

apud BLAY, 2003). Com relação ao PAISM, este atuava na assistência ao ciclo gravídico 

puerperal: pré-natal (baixo e alto risco), parto e puerpério, ao abortamento e à concepção e 

anticoncepção.

Em 1995, entra em vigor a Lei nº. 9.099, também conhecida como “pequenas 

causas”, trazendo consigo a criação dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM’s). Estes 

foram criados para julgar crimes considerados de menor potencial ofensivo – com até um ano 

de pena - de forma mais ágil e rápida.  Esta lei possibilita fazer a substituição de pena de 

privação da liberdade por penas alternativas como pagamentos de multas, a doação de uma 

cesta básica ou de uma pensão durante um tempo determinado. Os crimes de lesão corporal 

leve, injúrias e ameaças contra as mulheres eram considerados de menor potencial ofensivo, 

portanto passavam a ser encaminhados aos juizados.

De acordo com Pasinato (2004, p.16), a Lei nº. 9.099/95 não contribui para a 

prevenção, punição e erradicação da violência e sim, para aumentar o sentimento de 

impunidade e alimentar o preconceito e a discriminação contra as mulheres na sociedade 

brasileira.

31 No sentido de criação e surgimento de instituições especificas para o trabalho de enfrentamento da violência 
contra a mulher.
32 Constituíram-se na primeira experiência de combate a violência através da prestação de assistência jurídica, 
psicológica e social as mulheres vítimas ou em situação de violência doméstica.  Os SOS Mulher reuniram 
representantes de grupos feministas diferentes ligados a distintas correntes ideológicas e posições políticas.
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Em 2003 foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres, antes denominada 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres – SPM. Ela foi criada em 1º de janeiro de 

2003, com status de ministério, sendo responsável pelo planejamento, formulação, execução e

coordenação de políticas públicas voltadas às mulheres, por meio da Medida Provisória nº 103

de 2003. Esta secretaria é resultado da luta das mulheres para a garantia de políticas públicas 

que promovam a igualdade de sexo no nosso país. Constitui-se por sua vez, em um importante

meio e instrumento para as mulheres. Podemos considerá-la como “porta de entrada” para a 

realização de políticas voltadas para as mulheres, para que estas possam de fato espaço nas 

diversas políticas e ações de que dispõem os ministérios. Porém, queremos destacar aqui um 

retrocesso com relação ao que ocorreu, recentemente, com essa secretaria. A reforma 

ministerial que ocorreu em outubro de 2015 extinguiu 8 ministérios, 30 secretarias e três mil 

cargos em comissão. A Secretaria de Políticas para Mulheres agora está integrada a outras 

secretarias formando o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. 

Dentro do Ministério terão respectivamente as Secretarias Nacionais de cada representação 

desta. Com redução de orçamento e espaço de atuação, percebemos que quem mais se 

prejudicou nessa reforma ministerial foi o público que mais precisa de políticas, as mulheres 

negras, dado o histórico de pobreza, violências e discriminações que sofrem no país. Contudo,

pretendemos ressaltar a importância desta secretaria e suas principais contribuições. Por meio 

da Secretaria de Políticas para Mulheres foi regulamentado o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher - CNDM. 

A I Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres foi realizada em 

2004, cujo resultado foi a elaboração do 1º. Plano Nacional de Políticas para Mulheres33 e em 

2005 criou-se a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.  

Mas é com a aprovação da Lei 11.340/2006 (Maria da Penha)34, que os crimes 

praticados contra as mulheres serão realmente acobertados levando em consideração o 

discurso de gênero. Esta será a primeira lei específica sobre violência doméstica e 

intrafamiliar contra as mulheres no Brasil. Os crimes de violência doméstica que antes era de 

responsabilidade dos JECRIM’s passam a ser julgados pela Lei Maria da Penha. Essa lei 

prevê tanto a criação de instituições como as Delegacias Especializadas de Atendimento a 

33Neste plano, a “promoção a atenção obstétrica, qualificadas e humanizadas, inclusive a assistência ao 
abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes, visando reduzir a mortalidade materna, 
especialmente entre as mulheres negras” e a revisão da “legislação punitiva que trata da interrupção voluntária 
da gravidez” (BRASIL, 2004, p.66).
34A lei ficou conhecida como Maria da penha por ter sido ela, uma mulher que lutou durante 14 anos para que 
seu marido fosse preso. Seu marido tentou matá-la duas vezes, sendo que a última tentativa ela estava dormindo 
e ele atirou com nela com uma arma de fogo, deixando-a paraplégica. Desde então, Maria da penha reuniu todos 
os seus esforços para a aprovação da lei que recebeu seu nome.
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mulher (DEAM’s), casas-abrigos para mulheres e seus dependentes, núcleos de defensoria 

pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal, quanto, programas e campanhas 

de enfrentamento da violência contra a mulher e centros de educação e de reabilitação para os 

agressores. A Lei ainda traz uma inovação quando trata da violência contra as mulheres para 

casais homoafetivos. Porém, por se tratar da violência doméstica e intrafamiliar contra a 

mulher deixa a desejar com relação a alguns tipos de violência que as mulheres sofrem em 

decorrência de seu sexo como a violência social, institucional e obstétrica.

Até janeiro de 2012, só quem poderia representar, por meio de um Boletim de 

Ocorrência, os atos de violência contra as mulheres, era a própria agredida, porém, depois de 

uma revisão do tribunal superior, ficou confirmada que a Lei Maria da Penha não era 

inconstitucional como também qualquer pessoa pode abrir um Boletim de Ocorrência quando 

souber que uma mulher está em situação de violência doméstica e familiar. Dentre os limites 

para a efetivação da Lei Maria da Penha está na pouca capacitação e sensibilização dos 

profissionais sobre violência contra as mulheres, a falta de investimento em ações previstas 

nas redes de atendimento e falta de estrutura dos serviços de enfretamento a violência contra 

as mulheres.

Outra ação da secretaria ocorreu em 2007, com a realização da II Conferência 

Nacional de Políticas Públicas para Mulheres tendo como objetivo avaliar e analisar a I 

Conferência ocorrida em 2004, cujo resultado foi a elaboração do II Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres35. Esses espaços como os conselhos e as conferências são 

importantíssimos para o fortalecimento da participação popular, além de se configurarem em 

espaços de discussão e debate com toda a sociedade. Podemos como cidadãs (ãos) participar, 

questionar e avaliar o que foi feito e propor alternativas para melhorar as políticas públicas 

para as mulheres. Todavia, há um grande desafio, que é a garantia de orçamento para a 

concretização das proposições das Conferências.

A Política Nacional de Enfrentamento36 a Violência contra as Mulheres (2011), é 

resultado desses momentos. Segundo ela, há uma necessidade de articulação da rede de 

atendimento que leve em conta a “rota crítica”, ou seja, o caminho que a mulher percorre na 

35Neste plano aparece como prioridade para as mulheres gestantes a promoção da “assistência obstétrica 
qualificada e humanizada,especialmente entre as mulheres negras e indígenas, incluindo a atenção ao 
abortamento inseguro, de forma a reduzir a morbimortalidade materna” (p.81). Neste segundo plano eles dão 
ênfase que o Ministério da Saúde regulamentou a Lei do acompanhante, a formação de doulas comunitárias e 
enfermagem obstétrica e o lançamento da Campanha Nacional de Incentivo ao Parto Normal
36‘Diz respeito a implementação de políticas públicas amplas e articuladas, que procurem dar conta da 
complexidade da violência contra as mulheres em todas as suas expressões. O enfrentamento requer ação 
conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão - saúde, educação, assistência, justiça, segurança 
pública, entre outros’ (BRASIL, 2012, p. 11).
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tentativa de encontrar uma resposta do Estado e das redes sociais frente à situação de 

violência vivida.  Esta rota possui diversas portas de entrada que devem ser trabalhadas de 

forma articulada, no sentido prestar um serviço de qualidade a mulher em situação de 

violência. 

Dentre os serviços apresentados pela Política Nacional de Enfrentamento da 

Violência contra as Mulheres, que deve compor a rede de atendimento estão: os Centros de 

referência, as Casas-abrigo, as Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher, as 

Defensorias Públicas, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a 

Central de atendimento a Mulher – Ligue 180, as Ouvidorias, os Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS, os Centros de Referência Especializado da Assistência Social – 

CREAS, o Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor, as Polícias Civil e Militar,  

Instituto Médico Legal e os Serviços de saúde voltados para o atendimento dos casos de 

violência sexual. 

Essa política define os tipos de violência contra as mulheres. Dentre eles, tipifica a

violência institucional:

É aquela praticada, por ação e/ou omissão, nas instituições prestadoras de serviços 
públicos. Mulheres em situação de violência são, por vezes, ‘revitimizadas’ nos 
serviços quando: são julgadas; não têm sua autonomia respeitada; são forçadas a 
contar a história de violência inúmeras vezes; são discriminadas em função de 
questões de raça/etnia, de classe e geracionais. Outra forma de violência 
institucional que merece destaque é a violência sofrida pelas mulheres em situação 
de prisão, que são privadas de seus direitos humanos, em especial de seus direitos 
sexuais e reprodutivos (2011, p.23).

Como podemos observar não existe na tipologia da Política Nacional de 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres - PNEVCM qualquer referência à violência 

obstétrica como mais uma das expressões da violência contra as mulheres, isso reforça o seu 

caráter invisível e, portanto, pouco abordado na sociedade. Logo todos esses serviços dão 

conta da violência contra as mulheres nas modalidades, doméstica e intrafamiliar, porém, com

relação a violência obstétrica eles ficam a desejar, por falta de visibilidade dessa modalidade 

de violência.

Segundo Medina (2014), os estudos sobre violência obstétrica no Brasil ainda 

são recentes e escassos, como veremos no item cinco. Em países como a Venezuela 37 e 

37Na Venezuela em 2007, foi oficializada no Gazeta Oficial a Lei Orgânica sobre o Direito da Mulher a uma 
Vida Livre de Violência – Ley Orgánica sobre El Derecho de La Mujer a una Vida Libre de Violencia”. Essa lei 
foi uma ampliação da antiga Lei sobre a Violência contra a Mulher e a Família de 1998. A sua ampliação 
significativa está em focalizar a mulher como a pessoa que está em situação de violência e a ampliação no 
sentido de elencar os tipos de violência contra as mulheres. Se na Lei anterior apontava três tipos de violência 
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Argentina38, as produções científicas e as legislações estão bem avançadas no sentido de 

que o tema está sendo bem mais estudado e explorado, assim como tipificada em leis e 

regulamentados nos serviços de saúde para coibir a violência obstétrica. 

4.2.1 Legislação sobre violência obstétrica no Brasil

  Em 2005, foi aprovada no Brasil a lei nº 11.108/05, que altera a Lei nº 8.080 de 

19 de setembro de 1990, garantindo o direto de presença de acompanhante, que deverá ser 

indicado pela mulher, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato39. O direito a 

acompanhante é reafirmado também na portaria e resoluções que se seguem respectivamente: 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.418/06: 

Art. 1º  Regulamentar, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 11.108, de 7 de abril
de 2005, a presença de acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato nos hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único de 
Saúde - SUS.
§ 1º  Para efeito desta Portaria entende-se o pós–parto imediato como o período que 
abrange 10 dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico.

Na Resolução Normativa nº 211/1040 da Agência Nacional da Saúde – ANS:

Art. 16. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida
no Art. 15 desta Resolução, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da
assistência ao parto e puerpério, observadas as seguintes exigências: I – cobertura de
um acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato.

contra as mulheres, a sua ampliação proporcionou tipificar em 19 tipos, incluindo a violência obstétrica.
38Na Argentina foi promulgada em 17 de setembro de 2004 a Ley Nacional nº 25. 929 – Lei do Parto 
Humanizado. A lei trata dos direitos da mulher, recém-nascido e caso não seja cumprida seja por profissionais, 
ou instituições de saúde sofrerão as penalidades. 
39 “É o período de tempo que decorre após o nascimento do bebê e tem duração de 10 dias. Para fins de 
cobertura de um acompanhante da gestante, o pós-parto imediato compreende as primeiras 48 horas do pré-parto,
parto e pós-parto, podendo se estender até 10 dias, caso haja indicação pelo médico assistente (em caso de 
complicações na mulher, com o prolongamento da internação). Importante esclarecer que qualquer taxa básica 
relacionada à permanência deste acompanhante, inclusive a de paramentação (vestuário hospitalar apropriado e 
necessário ao uso pelo acompanhante em centro cirúrgico, UTI, etc) também é de cobertura obrigatória.”–
Disponível em:http://www.ans.gov.br/aans/central-de-atendimento/index.php?
option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=481&historico=4822221#sthash.W2Ph1IET.dpuf.
Acesso em: 17 de março de 2016.
40“Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura 
assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa
as diretrizes de atenção à saúde e dá outras providências”. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/propostas/Resol-211-10-ANS.htmAcesso em: 25 de 
junho de 2015.
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 E na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 36 de 03 de junho de 2008 da

ANVISA.: “9.1 O Serviço deve permitir  a presença de acompanhante de livre escolha da

mulher no acolhimento, trabalho de parto, parto e pós-parto imediato”.

Também, conforme a RDC nº 38/2008 da ANVISA, orienta que as maternidades e

hospitais  acolham  as  mulheres  com  seus  acompanhantes  “dentro  dos  blocos  cirúrgicos

adotando práticas como paramentação (vestes higienizadas, touca, máscara), movimentação

restrita dentro da sala” (PARTO DO PRINCÍPIO, 2012, p.68).

Além do direito ao acompanhante de preferência da mulher, ela tem o direito de

ser atendida de forma humanizada e respeitosa. A Portaria nº 1.820/09 regulamenta como os

usuários dos serviços de saúde devem ser atendidos de forma que não haja preconceito e

discriminação. Em seu artigo 4º, Parágrafo único diz que: 

É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, 
acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de 
idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições 
econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência.

A Portaria nº 1.067/05 institui a Política Nacional de Atenção Obstétrica e 

Neonatal tendo como objetivo “o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde de gestantes e recém-nascido”.  Esta portaria também garante que a 

gestante tem o direito de um acompanhante de sua escolha.

A Portaria nº 1.459/2011 do Ministério da Saúde41 institui o programa nacional 

“Rede Cegonha”: 

Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste 
numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento 
reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à
criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento 
saudáveis, denominada Rede Cegonha.

E por fim, a Portaria Ministerial nº 569, de 01/06/200042, que institui no SUS, o 

Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento.

Com relação às mulheres em situação de abortamento temos a Norma Técnica de 

Atenção Humanizada ao Abortamento (2005), do Ministério da Saúde, traz recomendações de

como atender e acolher as mulheres que estão em situação de abortamento. De acordo com a 

41 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html. 
42Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000.html .
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norma esse tratamento é importante porque a “mulher que chega ao serviço de saúde 

abortando está passando por um momento difícil e pode ter sentimentos de solidão, angústia, 

ansiedade, culpa, autocensura, medo de falar, de ser punida, de ser humilhada, sensação de 

incapacidade de engravidar novamente” (p.17).  

Consideramos que essas legislações e documentos são importantes e contribuem 

para a humanização no parto e nascimento e em situações de abortamento, porém, não são 

suficientes para combater a violência obstétrica, que atinge 25% das brasileiras (FUNDAÇÃO

PERSEU ABRAMO, 2010). No Brasil, ainda não existe uma legislação que tipifique a 

violência obstétrica como também, que regulamente ou puna os crimes praticados contra as 

mulheres por profissionais de saúde e responsabilize o Estado para que garanta, de fato, ações 

para o combate desse tipo de violência, como já existe em outros países da América Latina, a 

exemplo da Venezuela e Argentina. 

Muitas mulheres que passam pela experiência da violência obstétrica ainda estão 

sujeitos a serem denunciadas por desacato ao funcionário público por meio do Artigo 331 do 

Código Penal que diz: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão 

dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”. 

O dossiê43 elaborado pela Rede Parto do Princípio, confirma a desvantagem 

jurídica pela qual passam as mulheres. Segundo o mesmo, existe uma relação de desigualdade

entre as mulheres e os (as) profissionais de saúde, quando analisamos as situações do ponto de

vista jurídico: 

Uma paciente que, acuada ou agredida, reagir violentamente à ação sob ela 
impetrada pode, de acordo com o Artigo 331 do Código Penal – Decreto Lei 
2848/40, ser enquadrada sob o crime de desacato a funcionário público. À mulher, 
nenhuma proteção legal imediata é conferida, visto serem considerados os atos 
médicos concernentes a sua autoridade e atuação profissional (p.58-59).

Além disso, o dossiê vai expor a dificuldade de levar adiante, judicialmente, 

denúncias relacionadas ao atendimento de caráter violento e danoso dos profissionais de 

saúde. 

Sobre essa dificuldade judicial a coordenadora do Núcleo Especializado de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM), Ana Paula de Oliveira, da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, defende que essa é a maior dificuldade que temos hoje no 

43 O dossiê foi elaborado pela Rede Parto do Princípio – Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa, em 2012, 
para a CPMI da Violência contra as mulheres.
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que se refere à questão da violência obstétrica, que é a judicialização, pois, ainda não existe 

um histórico na Justiça de casos e não há jurisprudência. E continua Moreira (2013, p. 01):

No entanto, Ana Paula lembrou que a criminalização não é o único caminho. “Cada 
caso é um caso e é possível instituir penas alternativas. Sabemos as condições atuais 
do sistema penal brasileiro, que em muitos casos é extremamente duro. Não é nossa 
intenção sair prendendo as pessoas. Mas, para coibir as práticas que ferem os 
direitos humanos das mulheres, é preciso regulamentar”, reforçou a defensora 
pública, que comparou a atual situação da violência obstétrica com o início da luta 
contra a violência doméstica, que precisou de uma legislação específica, a Lei Maria
da Penha.

A luta contra a violência obstétrica é um complemento ou extensão da luta que o 

movimento feminista vem travando em nosso país pela autonomia das mulheres sobre seus 

corpos e suas vidas. A aprovação de leis e a elaboração e implementação de políticas públicas 

para as mulheres em situações de violências são de extrema importância. 

Na atualidade podemos citar algumas iniciativas para garantir às mulheres um 

parto humanizado sem violência, que valorize e garanta a autonomia sobre nossos corpos, 

nossos processos reprodutivos, respeitando nossas decisões. Dentre as principais iniciativas 

destacamos: PLS 8/201344, do Senador Jorge Afonso Argello (PTB), que altera a Lei nº 

8.080/1990, estabelecendo que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada a 

obedecerem às diretrizes e orientações técnicas e oferecer as condições que possibilitem a 

ocorrência do parto humanizado.  PLS 75/201245, da senadora Maria do Carmo Alves (DEM), 

altera os artigos 14 e 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1986 - Lei de Execução Penal 

-assegurando tratamento humanitário, livre de constrangimento e violência, às presas em 

trabalho de parto, vedando o uso de algemas. PEC 100/201546 do deputado Veneziano Vital do

Rêgo (PMDB), acrescenta o inciso IX ao art. 200 da Constituição Federal. Disponibiliza 

equipe multiprofissional para atenção integral durante o período do pré-natal, parto e o pós-

parto, às gestantes no Sistema Único de Saúde - SUS. PL 359/2015 47 da deputada Janete 

Capiberibe (PSB), regulamenta a atividade de parteira tradicional.  Por fim, o PL 7.633/201448

do deputado federal Jean Wyllys (PSOL) que dispõe sobre o direito ao parto humanizado e 

44Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/110487 Acesso em: 18 de março
de 2016.
45Disponível em: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/104806 Acesso em: 18 de março
de 2016.
46Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1585057 Acesso 
em: 18 de março de 2016.
47 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946659 Acesso 
em: 18 de março de 2016.
48Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=617546 Acesso 
em: 25 de junho de 2015.
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propondo medidas de combater a violência obstétrica. O primeiro projeto voltado 

exclusivamente para a violência obstétrica no Brasil no qual caracteriza esse tipo de violência 

inclusive para mulheres em situação de abortamento.

A Rede pela Humanização do Parto e Nascimento – ReHuNa, é, também, de suma

importância para  se somar a luta de humanização do parto. Ela foi criada em outubro de 1993

na cidade de Campinas e formada por um grupo de pessoas preocupadas com a situação da 

assistência ao parto e nascimento no Brasil – altas taxas de cesarianas e em condições 

subumanas. Participam desta rede, atualmente, “profissionais de saúde, instituições, 

estudantes, parteiras e cidadãs e cidadãos, todos comprometidos com um ideário e práticas de 

mudança de nosso questionável modelo de assistência a partos e nascimentos” (ODENT, 

2002, p.134). 
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5. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL

Falar em violência obstétrica não é nada fácil. Quando ouvimos depoimentos de 

mulheres que passaram por violência, foram maltratadas durante um momento que deveria ser

tão bonito e feliz, como se é propagado, mexe emocionalmente ou subjetivamente conosco. 

Para iniciarmos este item precisaremos conhecer um pouco da história da obstetrícia, em 

seguida o que provocou os questionamentos sobre as práticas obstétricas para chegarmos ao 

debate sobre violência obstétrica no Brasil.

Começaremos, portanto, com a seguinte afirmação: “A história da obstetrícia é 

fundamentalmente a história da exclusão gradativa das mães de seu papel central no processo 

de nascimento” (ODENT, 2002, p.11). A supervalorização da medicina obstétrica, geralmente 

gerenciada por homens, por exemplo, se dá em detrimento das atividades de parteiras 

realizadas exclusivamente por mulheres. Para nós, a violência obstétrica é uma violência 

contra as mulheres que se foi construindo cultural, social e historicamente, mediada pela 

ausência de autonomia sobre nossos corpos e vidas.

5.1 Um breve histórico da obstetrícia

Conhecer a história da obstetrícia nos possibilita compreender como foi se dando 

a apropriação sobre nosso corpo e dos processos reprodutivos pela medicina obstétrica 

especialmente.

O parto era uma prática das mulheres, com mulheres e para mulheres. Os cuidados

com os partos eram realizados por parteiras ou aparadeiras, e geralmente, em sua maioria 

eram mulheres mulatas e de setores populares (BRENES, 1991). 

 É na França que se iniciam os primeiros momentos de parteiras e médicos nos 

estudos sobre o parto com base na observação. Chazan (2015), baseado nos estudos de Arney, 

vai expressar como se deu a transição do trabalho das parteiras para o surgimento da medicina

obstétrica.

No século XVI, na França, no Hôtel-Dieu iniciam-se aulas para parteiras e inaugura-
se uma cooperação entre médicos e parteiras, com a observação de partos. A França 
provê material para uma abordagem técnico-científica da parturição, ao privilegiar a 
observação em detrimento da intervenção, neste período. A conceituação do corpo 
como máquina, no século XVII, reforça esta tendência e possibilita uma abordagem 
racional-científica do nascimento. [...] Com a concepção racionalista e a 
consequente disciplinarização do parto obscurece-se a fronteira entre normal e 
anormal e o parto é compreendido como um processo mecânico contínuo sobre o 
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qual pode-se interferir, ‘melhorando’ seu funcionamento. Esta reformulação da base 
ideológica das parteiras é, segundo Arney, mais importante do que a invenção do 
fórceps, para a entrada dos homens na prática dos partos (CHAZAN, 2015, p.4). 

No Brasil, o processo de transição da prática sobre o parto realizado pelas 

parteiras para os médicos obstétricos ocorreu em 1808, com a criação das primeiras escolas de

medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Brenes (1991) vai expor que a exclusividade da 

obstetrícia no parto ocorre desde 1840, antes da dominação das técnicas de fórceps e da 

cesariana.

Para Arney (apud CHAZAN, 2015), alguns fatores proporcionaram a entrada 

maciça dos homens no parto: primeiro porque a atividade de partejar passou a ser altamente 

lucrativa para os homens, pois estes gastavam menos tempo do que as parteiras, graças ao uso

de instrumentos, como o fórceps.  O segundo fator citado foi a criação de programas para 

parteiros, no século XVIII, onde os homens adotaram práticas menos destruidoras, e o terceiro

fator foi a maior visibilidade dada aos parteiros no atendimento aos partos normais da alta 

burguesia. “À medida que os homens aprenderam a realizar partos sem danificar bebês e 

mulheres, tornaram-se aceitos como assistentes do parto e como curadores” (CHAZAN, 2015,

p. 5).  Até este momento a medicina obstétrica estava voltada à atender a mulher no sentido de

salva a vida das mulheres.

Segundo Brenes (1991), a medicina obstétrica desde o momento de sua 

constituição,

Centra seus estudos no parto (posteriormente sobre a gravidez) dentro do enfoque 
biológico, por forte influência da anatomia patológica. O discurso 
anatomopatológico permitia a interrupção da gravidez, pelo parteiro (ou médico 
parteiro) desde que algum sinal anatômico indicasse risco de vida para a mulher.  
[...] Em todas as teses defendidas pela obstetrícia nas escolas de medicina, salvar a 
vida da mulher era o objetivo fundamental (p.136).

Essa citação nos faz refletir sobre dois aspectos: primeiro, a questão da gravidez e 

parto como patológico. Segundo Chazan (2015), “A noção de gravidez e parto como 

patologias, associada à valorização das práticas científicas relacionadas ao corpo abrem o 

caminho para a apropriação deste campo pela medicina”. Aos poucos a medicina obstétrica, 

orientada e praticada por homens, ganha espaço e confiança nas mulheres e as atividades com 

as parteiras vão sendo diminuídas. Vai-se criando uma relação de confiança com a medicina 

obstétrica e ao mesmo tempo de segurança. Outra questão a se pensar, está no fato de como 

atualmente é visto o parto e o aborto. Totalmente ao contrário, hoje, o sucesso do parto, está 
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voltado para salvar a vida do bebê, indo mais além, na questão do aborto, salvar a “vida” do 

zigoto. Aos poucos as medicina em união com o pensamento da Igreja católica vai mudando 

seu olhar sobre a mulher, passando de questões como sexualidade, higiene e moral feminina 

para a imagem sobre a mulher, da relação desta com os filhos e sobre seu papel na sociedade 

como esposa, mãe e dona de casa. O parto passa a ser propagandeado como algo voltado para 

salvar a vida mãe e bebê. 

Assim, se no início do século XIX a arte obstétrica priorizava a vida da mulher ao 
menor sinal de perigo, as "novas" técnicas alcançadas (fórceps e cesariana) 
possibilitaram que o discurso fosse modificado. Hoje se prioriza que o processo 
finalize com uma mãe e filho sadios, apesar do desejo ou não da mulher ou mesmo 
de uma gravidez que coloque em risco sua saúde e vida (BRENES, 1991, p.7).

Na prática, o que é mesmo valorizado é a vida do bebê em detrimento da mãe e de

seus desejos. Toda a preocupação de profissionais de saúde na gestação, parto e pós-parto com

o resultado de um bebê vivo, está voltada, na realidade, apenas para a criança. Atitudes e 

frases refletem as desigualdades de sexo nas atitudes de assistência à mulher no parto.

O desenvolvimento tecnológico na obstetrícia foi de grande importância e trouxe 

avanços para a medicina obstétrica. Não pretendemos negar que a tecnologia salvou e salva a 

vida de mulheres e crianças, mas é por meio do uso rotineiro de tecnologias que está presente 

a violência obstétrica. Segundo o Dr. Ricardo Jones, médico obstetra fala que o evento do 

parto realizado em casa, com pessoas conhecidas e de confiança, onde se tinha toda uma 

autonomia passa a ser realizado em uma instituição cheia de máquinas, com uso de 

medicação, com pessoas desconhecidas e agora sob o controle dos médicos (CHAUVET, 

2013). A mulher e o parto passa a se sujeitar ao desenvolvimento da medicina obstétrica com 

o uso rotineiro da tecnologia, da medicalização e consequentemente da ideia da patologização

da gravidez. E é sobre esse ponto que iremos começar a nossa discussão.

Na crítica de determinadas práticas obstétricas, foi revelador o livro “O 

Renascimento do Parto” do médico cirurgião e obstetra francês Michel Odent49, considerado o

primeiro médico do mundo a questionar as práticas obstétricas. Para ele, elas representavam e 

representam um desrespeito às mulheres grávidas e parturientes, pois nega ou dificulta suas 

necessidades e prejudica a sua autonomia. A obra foi escrita na década de 1980 e sua primeira 

49Michel Odent, antes de ir trabalhar em Pithiviers, trabalhou na África onde teve a oportunidade “de assistir a 
atendimentos a partos dos povos primitivos. Notara a atenção, intimidade e carinho das mais simples atendentes 
e o bom transcurso do parto daquelas mulheres desprovidas de qualquer proteção. Ao chegar em Pithiviers, [...] 
começa a por em prática os ensinamentos que aprendera com aqueles povos” (Prefácio da Edição brasileira – 
Michel Odent – 2002).
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versão foi publicada em Nova Iorque, justamente em um momento em que o número de 

cesarianas aumentava a cada ano nos Estados Unidos.

Sua experiência vai se dá em uma maternidade do hospital da cidade francesa 

Pithiviers, em 1962. Ao iniciar seu trabalho no hospital encontrou apenas uma obstetriz que já

trabalhava há bastante tempo e tinha muita experiência. Logo depois, chegou outra obstetriz 

recém-formada para se unir a equipe, e agora eles eram três. O intervalo de tempo que cada 

uma das duas havia estudado era de 10 a 15 anos aproximadamente. Foi realizando uma 

primeira observação, sobre a diferença na prática obstétrica de cada uma, que o Odent iniciou 

suas reflexões sobre as atuais práticas obstétricas:

Gisèle, que era mais velha, esperava pacientemente pelo nascimento do bebê. No 
final do parto, ela simplesmente dizia: “não fique tensa assim, relaxe, deixe 
acontecer...”. Gabrielle, por outro lado, ficava ansiosa para preparar a mulher desde 
o inicio da gravidez, a ajudá-la com o trabalho de respiração durante o parto e a 
estimulá-la a se controlar durante o parto. No final do parto, ela dava comandos 
precisos, como; “Inspire, expire... controle sua respiração... força...”[...] comecei a 
me dar conta de que era mais do que mecânica e técnica. Também, compreendi cada 
vez mais que a experiência de uma mulher no parto dependia da personalidade e 
atitude da pessoa que a atendia. Mulheres eram atraídas pelo entusiasmo jovial de 
Gabrielle e demonstravam mais interesse nela, mas provavelmente tinham uma 
chance maior de um parto mais tranqüilo como Gisèle (ODENT, 2002, p.5).

Suas observações não pararam por aí, começou a questionar várias práticas como, 

por exemplo: por que elas rompiam a bolsa antecipadamente e cortavam o cordão umbilical 

logo após o parto. As respostas que recebia, era porque elas haviam aprendido na faculdade 

dessa forma. E a partir daí, surgiram vários outros questionamentos. A forma como a mulher 

gestante ou em trabalho de parto era tratada e reduzida a pacientes, também o chamou a 

atenção. 

Há pouco tempo atrás, eu dei uma palestra numa universidade alemã, e um obstetra 
fez uma tradução simultânea. Cada vez que usei os termos “mulher grávida” e 
“mulher em trabalho de parto”, ele traduzia como “paciente” [...]. Obviamente, essa 
atitude não se limita à obstetrícia. Muitas vezes, artigos médicos se referem a 
“métodos” e “materiais” – “materiais” no sentido de pessoas. Em todos os campos 
médicos, tal mentalidade contribui para uma crescente dependência em drogas 
farmacêuticas, monitoramentos eletrônicos e intervenção cirúrgica. [...]à medida 
que, fui conhecendo melhor minhas “pacientes” como indivíduos e não 
simplesmente como casos médicos, tive de revisar minha abordagem (ODENT, 
2002, p. 6-7).

Para Odent (2002), o nascimento estava longe de ser uma prática médica, era uma 

questão muito mais voltada e parte integral da vida sexual e emocional da mulher e do 
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homem. Ele chegou a essa conclusão porque muitas das mulheres que o procuravam para ser 

seu médico falavam assuntos relacionados desde casamentos até métodos contraceptivos. Elas

falavam sobre suas experiências pessoais sobre parto, nascimento e amamentação.

Muitas práticas obstétricas foram questionadas pela equipe que começou um 

trabalho do que chamamos hoje “humanização do parto e nascimento”, e essas novas práticas 

tiveram tamanha repercussão que o hospital da pequena cidade de Pithiviers ficou sendo 

referência na Europa em partos e nascimentos, inclusive para mulheres que tiveram 

experiências problemáticas em partos anteriores. O parto é um momento íntimo e de 

experiência sexual. “Cada gestante chega trazendo uma história cultural, familiar e pessoal 

única que terá uma forte influência no curso do seu trabalho de parto. [...] Uma gestante que 

não esteja desgastada pelo stress vai passar pelo trabalho de parto em melhores condições” 

(ODENT, 2002, p. 23).  

Fazendo um paralelo com o que é exposto, duas coisas são importantes 

lembrarmos: a primeira é que aqui no Brasil, é cultural de não optar pelo parto normal porque 

dói muito e a ideia de que a cesárea é mais tranquila e seguro; e a segunda, é que as mulheres 

já vão orientadas ao hospital ou maternidades a não gritarem, não chorarem e não falarem 

nada, senão serão maltratadas pelos profissionais que estão lá. Então, elas já vão tensas. 

Bem, ao realizar os seus questionamentos, Odent (2002), estava sempre 

considerando que a mulher tinha todas as condições para realizar um parto e precisava de 

autonomia para isso. Para ele, “todo o conjunto de procedimentos obstétricos reflete 

similarmente na degradação do papel da mulher no parto” (p.12). Como exemplos ele mostra 

a episiotomia50, a ocitocina51 e a posição deitada na maca (litotomia).  Suas críticas estavam 

voltadas não para a realização dos procedimentos obstétricos, mas estavam voltados a crítica 

desses procedimentos serem realizados de forma rotineira e desnecessária, ou seja, a cada 

momento e em todas as mulheres. Seus questionamentos, o faziam estar à frente de seu 

tempo, afirmando fatos que só seriam reconhecidos mais tarde, provocando uma grande 

contribuição para a humanização do parto e nascimento. 

Odent (2002) expõe: 

Onde fosse que olhássemos, o nascimento estava sendo “medicalizado”, mais 
tecnológico [...] a obstetrícia concentra-se no papel do médico e na sua preocupação 

50  A     episiotomia     é um corte cirúrgico, com cerca de cinco a seis centímetros, realizado na região do períneo, a 
partir da vagina e que pretende ampliar o canal do parto para facilitar a passagem do bebê na última fase do 
expulsivo, evitando uma possível laceração irregular. É feito com anestesia local, caso a parturiente ainda não 
tenha sido submetida a outros tipos de anestesia (BASBAUM, 2015).
51Hormônio sintético utilizado em mulheres em trabalho de parto ou parto para aumentar a velocidade das 
contrações uterinas.
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quanto a melhor forma de fazer e de ter controle sobre o parto. [...] não sabe e se 
preocupa menos ainda, quanto ao fato de que o trabalho de parto, o parto e a fase 
inicial de amamentação são parte integrais da vida sexual da mulher (p.17-18).

E se são parte integrais da vida sexual da mulher, deve ser respeitada a forma de 

fazer e de sentir de cada mulher individualmente sem preconceitos, sejam eles religiosos e/ou 

morais. As mulheres necessitam retomar o controle dos seus partos e a medicina obstetrícia 

deve intervir somente de forma necessária. O documentário O Renascimento do Parto, 

dirigido por Eduardo Chauvet, lançado no Brasil em 2013, reúne obstetras, psicólogos, 

antropólogos dentre outros profissionais e tem como objetivo retratar a grave realidade 

obstétrica no mundo e no Brasil especificamente, principalmente, porque hoje o nosso país 

lidera em número de cesáreas, tornando-se então campeão mundial em realização de cesáreas 

desnecessárias, quando a orientação da Organização Mundial de Saúde – OMS é de até 

quinze por cento. 

De acordo com o dossiê elaborado pela Parto do Princípio (2012), muitas 

indicações de cesáreas não possuem respaldo científico, há evidências de que cesarianas estão

associados com aumento da morbidade e mortalidade materna e não há tendências de que elas

tenham diminuído com o seu aumento.

Cesáreas são indicadas de forma desnecessárias por conveniência dos médicos, 

sem que as mulheres estejam em trabalho de parto por diversos motivos. E várias são as 

justificativas que lhes são dadas para a realização da cirurgia. Dentre as justificativas 

apresentadas para a realização de cesáreas estão: bebê muito grande, muito pequeno, ou 

passando da hora; mulher com baixa estatura ou quadril estreito; cordão enrolado no pescoço, 

pé do bebê preso na costela da mãe; pouco líquido amniótico, mulher que apresenta cesárea 

anterior; bebê sentado; deficiência ou mobilidade reduzida; falta de contrações ou dilatação; 

hemorróidas, hepatite ou cardiopatia (CHAUVET, 2014). Abaixo, destacamos alguns 

depoimentos de mulheres sobre suas experiências de cesáreas a partir do documentário 

Violência Obstétrica: a voz das brasileiras (ZORZAM, 2012):

Nem sempre os motivos que os médicos dão são reais. Aliás, muitos desses motivos 
são mitos, mentiras, e assim era com os três motivos que me foram dados: primeiro 
era o bebê era muito grande, depois ele me disse que o bebê não estava encaixado, e 
o golpe de misericórdia dele foi a placenta madura., ele disse que a placenta estava 
calcificada  e que em algum momento ela pararia de alimentar o bebê. A palavra foi 
o bebezinho está bem agora, mas a gente nunca sabe. Então numa segunda feira ele 
começou a me pressionar a agendar a cesárea. Discutimos muito... e ele insistindo 
que  faria aquilo com a filha dele, ele faria aquilo com a mulher dele e que ele não 
estava praticando uma cesárea desnecessária em mim, que de fato eu havia caído nas
estatísticas de uma mulher que precisava de uma cirurgia para garantir a segurança 
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do bebê.. e aí ele me convenceu com essa frase: seu bebê não quer morrer (Anne 
Rammi).

Foi uma cesárea desnecessária. Romperam minha bolsa quando eu estava com 4 cm 
de dilatação e duas horas depois, pelo fato do bebê estar alto e a dilatação não 
progredir me levaram para a cirurgia... Quando eu acordei, (me sedaram, pois eu 
estava dando trabalho) tive problemas na amamentação (Mariana Amaral Costa).

As cesáreas geralmente são marcadas quando as mulheres estão com 37 ou 38 

semanas para que o médico não seja pego de surpresa – valendo salientar que a gestação pode 

durar até 42 semanas. 

Sobre as taxas de cesáreas, a OMS declara o seguinte: 

Baseados na revisão sistemática da OMS, taxas populacionais de cesáreas de até 10-
15% estão associadas a uma diminuição na mortalidade materna e neonatal (19). 
Não existe associação entre aumento nas taxas de cesáreas acima desses valores e 
redução da mortalidade. Porém, a associação entre o aumento nas taxas de cesáreas e
a redução da mortalidade ficou mais fraca ou desapareceu por completo nos estudos 
que controlaram para fatores socioeconômicos. Como é provável que os fatores 
socioeconômicos poderiam explicar a associação entre o aumento nas taxas de 
cesáreas e a redução da mortalidade identificada na revisão sistemática, a OMS 
realizou um outro estudo para analisar mais a fundo essa questão (2015, p. 3).

Ainda de acordo com o documentário, o modelo de parto mundial e brasileiro é 

baseado como um processo doença e para que esse modelo obstétrico contemporâneo se 

consolidasse “era fundamental que se criasse a ideia de que as mulheres são essencialmente 

incapazes para dar conta do processo de nascimento” (CHAUVET, 2013). Dessa forma, o 

parto passa a ser um ato cirúrgico e deixa de ser um evento fisiológico. Mas o parto é um 

evento fisiológico: 

Parto é sexo! Embora o Brasil seja conhecido como, um país liberal em relação ao 
sexo somos, extremamente moralista. Uma mulher gemendo de pernas abertas choca
e desconstrói uma sociedade. Mas parto é sexo! [...] Envolve tudo o que o sexo 
envolve, os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios (prolactina, 
ocitocina, endorfina, adrenalina), envolve as mesmas posições, que não se restringe 
a uma mulher deitada de barriga para cima com as pernas abertas, em posição 
passiva. Envolve o mesmo suor, envolve os mesmos gemidos e em muitas situações 
o mesmo gozo. Mas nossa sociedade se desconstrói frente a isso (SENA, 2015, 
VÍDEO).

E por ser um evento fisiológico e parte da vida sexual da mulher é que Odent 

(2002) vai questionar algumas práticas obstétricas como a litotomia (posição horizontal na 

maca), a episiotomia (corte realizado no períneo da mulher para “facilitar a saída do bebê), o 
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corte precoce do cordão umbilical, a retirada antecipada da placenta, a amniotomia52 (estourar 

a bolsa para acelerar o trabalho de parto), a aspiração das vias aéreas do bebê, as cesáreas 

antes do trabalho de parto em si, a utilização de ultrassom, a utilização de analgésicos e 

hormônios sintéticos entre outros procedimentos realizados de forma rotineira. Estas 

práticas precisam ser repensadas criticamente. Alguns procedimentos médicos tornaram-se 

cada vez mais realizados mesmo sendo sua justificação médica discutível. 

Odent (2002) argumenta porque não realiza determinados procedimentos de forma

rotineira ou desnecessária, pois mesmo que

o “saber médico dominante” repetidamente cita o “fator de risco” [...] para justificar 
a “medicalização por atacado” [...] não é ao todo claro que [...] tenha diminuído o 
“fator de risco”, uma vez que muitas dessas intervenções médicas introduzem, na 
verdade, novos riscos (p.100).

Determinados procedimentos realizados de forma rotineira e desnecessária, como 

a amniotomia (ruptura artificial da bolsa), pode fazer com que infecções ocorram com maior 

freqüência para a mãe e o bebê. Para ele, existem duas razões necessárias para o rompimento 

da bolsa. A primeira é quando o parto pára inteiramente após a dilatação cervical completa. A 

segunda quando a placenta está baixa e não encobre totalmente a abertura cervical. 

Outro procedimento realizado também de rotina e desnecessária é o uso de 

Ocitocina para acelerar o trabalho de parto por meio da aceleração de contrações uterinas. É 

um medicamento indicado quando a mulher não consegue atingir seu nível de hormônio 

naturalmente. Quando a mulher está em trabalho de parto, seu corpo reage produzindo o 

hormônio “ocitócico” para gerar as contrações. Para Odent (2002), o ambiente do hospital 

convencional não contribui para que o corpo da mulher possa produzir o hormônio: 

O ambiente agressivo, luzes brilhantes, máquina intimidadoras, barulhos estranhos e 
o constante fluxo de pessoas estranhas faz com que seja menos provável que a 
mulher atinja o equilíbrio hormonal necessário. Não é de se espantar que o 
Syntocinon tornou-se necessário em tantos nascimentos em hospitais [...] são, devido
algumas vezes à sua força excessiva e maior freqüência, mais prováveis de causar 
privação de oxigênio ao feto do que as contrações naturais (p.103).

A ocitocina é empregada na maternidade de Pithiviers somente quando a dilatação

não está progredindo e a descida do bebê torna-se difícil. O uso de analgésicos, 

52Procedimento utilizado pela medicina obstétrica e que segundo Odent, possui pelo menos três razões para 
justificar a sua realização: acelera o parto, predetermina a cor do líquido e permitir aos médicos o uso de um 
monitoramento fetal eletrônico interno. 
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tranqüilizantes, ocitocina entre outros devem ser administrados com cuidado e não 

rotineiramente como se está fazendo atualmente (ODENT, 2002). 

A episiotomia, outro procedimento que segundo Odent (2002) deve ser realizado 

em casos particulares e não em todas as mulheres. Explica ele: “algumas vezes o corte é feito 

reto para trás (episiotomia mediana); outras vezes ele ramifica para o lado (episiotomia médio

lateral) [...] realizamos [...] quando existe motivo de preocupação com o estado físico do bebê 

[...] (apresentação pélvica)” (p.108). E finaliza dizendo que esse procedimento é raramente 

necessário quando a mulher parir de cócoras, pois há o relaxamento muscular ideal e o 

mínimo de esforço muscular propiciando a melhor salvaguarda contra sérios rompimentos no 

períneo. A realização de tal procedimento tem sido justificado pela obstetrícia para não 

causarem laceração do períneo ou prolapso, apesar de não existirem evidências científicas que

comprovem essa hipótese. O rompimento ou prolapso53 é muito mais provável quando se há 

um aceleramento do parto artificial.

Por fim, ele vai dizer que dependendo de procedimentos realizados em mulheres 

que tiveram todas as condições para realizarem seus partos normais, podem sim, evoluir para 

a realização de uma cesariana.  Com relação a essa operação ele vai expor dois momentos em 

que se realiza cesárea previamente, antes do trabalho de parto, quando a mãe desenvolve pré-

eclâmpsia e quando a gravidez foi além de seu tempo.

Foi baseado em sua experiência com partos naturais com mulheres na África, que 

Odent vai adotar práticas que vão ajudar as mulheres a passarem por um melhor 

desenvolvimento do parto: realização de grupos nos quais há a participação das mulheres 

grávidas, dos maridos e dos filhos em conjunto com os (as) profissionais na maternidade, 

possibilitando discutir sobre diversos temas relacionados ao parto e ao nascimento; o reforço 

da noção de casais grávidos; realização de partos sem luvas; a ideia do parto em água; contato

pele a pele nas primeiras horas de vida do bebê e a adequação do ambiente das salas de parto 

onde as mulheres ficarão mais à vontade com pouca roupa ou sem roupa, com pouca luz, 

dentre outras características. Vejamos:

Na sala de nascimento as paredes são pintadas com tons de terra, as cortinas são 
coloridas de creme e o piso de laranja. As luzes podem ser reduzidas facilmente. [...]
o processo de parto, como todas as experiências sexuais, é fortemente influenciado 
pelo ambiente que o circunda [...] temos uma cadeira de parto de madeira [...] uma 
coleção de estéreo, uma coleção de discos e uma geladeira perto, repleta de água, 
sucos de frutas e copos [...]em outra sala adjacente, a atmosfera e completamente 
diferente, apesar de igualmente simples. Os tons azuis predominam. As paredes são 

53“Condição na qual os músculos vaginais danificados ou esgarçados durante o parto não podem mais suportar o
útero” (ODENT, 2002, p.109).
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pintadas com imagens que evocam as ondas do oceano. Cortinas azul-marinho [...] 
No meio da sala, está uma banheira azul do céu, feita sob medida para nossas 
necessidades. Nós descobrimos que deitar em água morna auxilia a mulher no 
trabalho de parto a relaxar e a sentir menos dor (ODENT, 2002, p.26). 

Para Odent, as salas permitem liberdade total para as mulheres durante o trabalho 

de parto. As parteiras garantem que a luminosidade esteja boa, favorece o silêncio, oferecem 

água, sucos e deixam a mulher livre para mudar de posição no momento em que desejarem. 

Do contrário, “Luzes agressivas, barulhos repentinos, máquinas frias [...] ausência de 

parteiras, [...] o confinamento da parturiente a posições restritivas – são todos fatores 

inibidores do parto” (ODENT, 2002, p.48).

Para encerrar este ponto, deixamos a experiência de um médico obstetra 

brasileiro, Ricardo Herbert Jones. Seu relato demonstra o quanto realmente, o médico francês 

Michel Odent estava à frente de seu tempo, ao dar devidamente a importância da autonomia 

das mulheres no parto. 

.

Uma mulher chegou praticamente com a dilatação completa, uma enfermeira se 
aproximou de nós e disse: “Doutor, tem um bebê nascendo aqui na frente, na sala de 
exames!” Então, eu abri bem a primeira porta, e no canto da sala tinha uma paciente 
acocorada, fazendo força. E eu entrei abruptamente na sala gritando com a paciente 
dizendo: “O que é que tu fazendo no chão?” “Por que, que tu estás jogada aí no 
chão?” “Te levanta daí!” E essa paciente me olhou, como se eu fosse feito de vidro. 
Eu fiquei impactado: “Teu filho vai nascer no chão, que absurdo! Te levanta daí, 
deita na mesa para eu poder te examinar, para eu poder te atender!” Ela novamente, 
ficou em absoluto silêncio, sem dizer nenhuma palavra sequer. No mesmo momento 
a enfermeira começou a tentar abrir um par de luvas, daí ela fez mais uma força e 
saiu a cabeça e logo depois saiu o bebê. E eu pela primeira vez atendi um recém-
nascido com as mãos desnudas. E pela primeira vez, eu consegui sentir a sensação 
inebriante, inesquecível de sentir o corpo úmido e quente de um bebê recém-
nascido, absolutamente, inspirado pela chama da vida. E, eu disse; “Agora tu vai se 
levantar daqui, vai deitar nesta maca aqui, porque eu quero te examinar para ver se o
seu períneo tem alguma coisa, uma laceração... quando ela deitou na mesa, examinei
e não tinha nenhuma laceração, não tinha nada. E eu ainda tive a indelicadeza de 
dizer: “É, tu tem muita sorte mesmo, tu tem muita sorte de não ter te arrebentado 
toda”. Da sala de exames eu ainda conseguia olhar para ela no corredor e via ela 
deitada na maca assim paradinha, olhando para mim, em silêncio, só me observando.
E foi embora. Nunca mais a vi. E tinha uma funcionária limpando o chão. Então ela 
me viu, olhou para mim e disse assim: “Puxa doutor! Que parto rápido né?” “É 
muito rápido”. Ela olhou para mim e disse, do alto de sua inocência: “Já pensou, 
doutor? Se o senhor não chega a tempo?” E quando ela disse aquilo, é como se o 
chão embaixo de mim tivesse se aberto, e eu tivesse descido diretamente ao inferno. 
Diretamente para o inferno...porque quando ela disse aquilo eu em dei conta de que 
se eu não tivesse chegado a tempo, aquilo poderia ter sido um parto maravilhoso. 
Porque tudo o que eu fiz no atendimento aquela mulher, tudo, desde o primeiro 
momento em que eu botei os pés naquela sala. Estava repleto de preconceito, de 
ignorância e de má prática. Desde a primeira palavra que eu disse, desde o 
xingamento que eu disse, desde o fato de eu não ter me apresentado, desde o fato de 
não ter sido carinhoso com ela, desde o fato de eu ter tentado fazer uma episiotomia 
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sem o consentimento dela, desde o fato de eu ter xingado ela por está de cócoras que
é a posição mais adequada para uma mulher ter o seu filho.desde o fato de eu ter 
tracionado violentamente o cordão para que aquela placenta saísse o mais rápido 
possível. Tudo isso, tudo isso, o corte prematuro do cordão, a entrega para que esse 
bebe fosse afastado da mãe. Tudo errado, tudo equivocado. E eu me lembro sempre 
daquele olhar daquela mulher naquela maca, olhando pra mim e a impressão que eu 
tinha, agora, me lembrando da situação, era que ela tava dizendo assim: “Pai, 
perdoai-o ele não sabe o que está fazendo” (ROEHRS, 2014).  

A experiência contada pelo médico confirma a importância da posição da mulher 

– cócoras – e o fato de não ter tido nenhuma laceração no períneo. Importante também, 

perceber a relação entre o médico e a mulher, pois ele falou o que queria como ele mesmo 

colocou atendeu-a muito mal e ela permaneceu calada. Muitas mulheres permanecem caladas 

porque já vão orientadas a se comportarem dessa forma, o que não a torna totalmente passiva, 

mas o silêncio é uma forma delas se protegerem da violência obstétrica. E, por fim, o mais 

importante, a mudança na forma de ver o atendimento a mulher em trabalho de parto e parto. 

Fazer uma reflexão sobre sua prática profissional é muito importante.

5.2  Violência obstétrica: “a dor além do parto” 

De acordo com Kondo e Werner (2013), a violência obstétrica é aquela cometida 

contra a mulher durante a assistência pré-natal, parto, cesárea, pós-parto ou aborto sendo 

fortemente condicionada por preconceitos de gênero, raça/etnia, classe, geração ou de 

orientação sexual. As investigações sobre a violência obstétrica tiveram início em 2001 

quando o relato de uma jovem da cidade de Rosário, na Argentina, chegou ao Comitê da 

América Latina e Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem) e ao Instituto de 

Gênero, Direito e Desenvolvimento (Insgenar). O relato continha a experiência de maus-tratos

recebidos pela jovem em um serviço de saúde reprodutiva.

Com relação ao Brasil, este, possui altos índices de morbimortalidade materna, 

cujas causas poderiam ser evitadas, como hipertensão, hemorragia, infecções e complicações 

no aborto, isso é devido a falhas na atenção adequada a mulher durante a gestação e parto. A 

episiotomia é uma prática frequente no Brasil, estima-se que ela é realizada em 94% das 

mulheres que realizam os partos normais sem esclarecimento e consentimento delas mesmo 

sendo condenada pela Organização Mundial da Saúde - OMS e Ministério da Saúde.  “A 

deformação causada pela assimetria e comprometimento da anatomia é dado o apelido de 

“AVC da vulva” por alguns profissionais de saúde, constituindo um exemplo de deboche 

frente às consequências de uma pratica danosa” (KONDO E WERNER, 2013, p. 142). Por 
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fim, encerram as autoras lamentando que a “violência na assistência ao parto quanto às 

complicações por abortamento, por parte das mulheres no Brasil, é chocante e 

inquestionável”(IDEM, p.143). 

Dentre os conceitos existentes sobre violência obstétrica, optamos por utilizar 

o conceito contido na legislação venezuelana, cuja violência obstétrica é:

A apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por 
profissionais da saúde, que se expressa em um tratamento hierárquico 
desumanizado, em um abuso de medicalização e patologização dos processos 
naturais, trazendo consigo perda de autonomia e capacidade de decidir 
livremente sobre os seus corpos e sua sexualidade, impactando negativamente na
qualidade de vida das mulheres (VENEZUELA, 2015, p.11, Tradução nossa) 54.

Apesar de o conceito centrar nos profissionais de saúde, ou seja, na violência 

institucional, pretendemos analisar a violência obstétrica considerando suas múltiplas 

determinações, visto que, essa apropriação extrapola os muros das instituições e acaba 

atingindo as mulheres influenciadas pelo machismo e racismo. 

Segundo a Fundação Perseu Abramo (2010), uma, em cada quatro mulheres, sofre

violência obstétrica. Os documentos da UNICEF têm demostrado que o Brasil é líder mundial

em número de cesáreas por ano, segundo Pulhez (2013). 

De acordo com a Pesquisa Nascer no Brasil da Fiocruz realizada em 2014, o 

índice de cesarianas no Brasil é 3 vezes maior que o recomendado. No geral, 52% dos partos 

são cesáreas, na rede particular chega a 88%, quando o indicado pela Organização Mundial da

Saúde (OMS) é de 10 à 15%. A pesquisa ainda diz que cerca de 70% das mulheres preferem 

no início da gestação ter parto normal.  Mas não para ai, as mulheres em que foram realizadas 

o procedimento de episiotomia sofrem humilhações pelos profissionais que as atendem, como 

mostra o Relatório de Direitos Humanos no Brasil.

54 Texto original: “La apropiación Del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por prestadores de salud, 
que se expresa em un trato jerárquico deshumanizador, em un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre SUS cuerpos
y sexualidad impactando negativamente em La calidad de vida de las mujeres”(VENEZUELA, 2015, p. 11).
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O dossiê “Violência Obstétrica “Parirás com dor55’” elaborado em 2012, pela 

Rede Parto do Princípio foi apresentado a CPMI da Violência contra as Mulheres, vem 

caracterizando as formas de violência obstétrica dentre as quais apresentamos: Atos de 

caráter físico: são ações que causam dor ou dano físico como privação de alimentos e 

líquidos, interdição de movimentação da mulher entre outros; Atos de caráter psicológico: são

ações verbais que afete a mulher causando sentimentos de inferioridade, abandono, medo, 

insegurança entre outros, como ameaças, piadas, humilhações omissão de informações etc; 

Atos de caráter sexual: são ações que viole sua intimidade ou pudor expressos em 

episiotomia, exames de toques evasivos, constantes e agressivos, lavagem intestinal (enema), 

entre outros; Atos de caráter institucional: são ações ou formas de organização que 

dificultam, retardam ou impeçam o acesso a mulher aos seus direitos constituídos como 

impedimento do acesso aos serviços de atendimento à saúde, impedimento a amamentação 

entre outros; Atos de caráter material: são ações ou condutas com o fim de obter recursos 

financeiros em benefícios de pessoa física ou jurídica, cobrando indevidamente por planos e 

profissionais de saúde por exemplo; Atos de caráter midiático: são ações praticadas por 

profissionais através de meios de comunicação fazendo apologia à cirurgia cesariana, 

ridicularização do parto humanizado.

O Teste da Violência Obstétrica (FRANZON E SENA, 2012) foi adaptado a partir

de um documento da Associação Civil argentina Dando a luz e o Coletivo Maternidade 

Libertária. A sua idealização e adaptação foi realizada conjuntamente por Ligia Moreiras 

Sena autora do blog Cientista que virou mãe, Fernanda Andrade Café autora do blog 

Mamíferas que foram as responsáveis pela adaptação do teste. Elas foram responsáveis pela 

ação Blogagem coletiva, que foi uma ação proposta para o dia Internacional da Mulher de 

2012, onde o tema abordado foi violência obstétrica para ser exposto nas mídias sociais. 

Cerca de duas mil mulheres participaram respondendo ao teste entre os meses de março e 

abril de 2012. O teste foi publicado em 74 Blogs. Apontou que a maioria das mulheres ainda 

55 “De acordo com o que observamos nos relatos das mulheres vítimas de algum tipo de violência durante a 
gestação e o parto, com as legislações vigentes na Venezuela e Argentina acerca do tema, e na falta de 
referências na produção técnica e judiciária brasileiras, elaboramos uma tipificação própria para a abordagem das
modalidades de violência obstétrica no Brasil, e que abarcasse ao máximo as situações desrespeitosas e 
degradantes com as quais nos deparamos. A razão pela qual não abordamos a violência obstétrica como sendo 
aquela praticada única e exclusivamente por profissional da saúde deve-se ao fato de constatarmos, conforme 
será exemplificado mais adiante, que são plurais as fontes de agressão contra as mulheres em seus processos 
reprodutivos – sobre estes, consideramos também o aborto, diante dos inúmeros relatos de maus tratos e 
violências nesta circunstância. É, também, uma maneira de incluir os aspectos relativos à esterilização” (PARTO 
DO PRINCÍPIO, 2012, p.60).
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tem dificuldades para acessar o direito em sua plenitude, de ter um acompanhante de sua 

escolha. 

Os resultados foram os seguintes: do total de mulheres que responderam o 

questionário, 82% referiram-se ao nascimento de seu primeiro filho, 85% tiveram seus filhos 

entre 20 e 35 anos, 74% das mulheres consideraram-se de cor branca, 21% parda, morena ou 

mulata e 3% negras e 4 mulheres declararam serem indígenas.

Com relação ao tipo de parto, 52% das mulheres tiveram seus bebês por meio 

cirúrgico. Quanto ao local onde foram realizados seus partos, 56% das mulheres responderam 

que eram consumidoras de planos de saúde, 26% tiveram seus partos em maternidades do 

SUS e 4% em Centros de Parto Normal. O resultado do número de cesáreas confirma a com a 

Pesquisa nacional realizada pela Fiocruz em 2014.

No tocante ao momento da internação, as mulheres tiveram a oportunidade de 

avaliar os (as) profissionais de saúde (essa questão poderia responder mais de uma 

alternativa): 53% das mulheres responderam que se sentiram bem atendidas, porém, elas 

acabaram marcando outros itens que demonstravam atos desrespeitosos. Segundo Franzon e 

Sena (2012), este resultado demonstra o quanto falta a problematização das mulheres sobre 

seus próprios direitos e o que é ter um atendimento de qualidade.  

Durante a internação 43% se sentiram seguras e confiantes com relação à 

qualidade do acolhimento que receberam, mesmo sendo o medo e a insegurança dentre as 

respostas mais frequentes (esta questão também poderia escolher mais de uma opção). No que

se refere aos esclarecimentos sobre os procedimentos obstétricos realizados em seus corpos, 

45% das mulheres responderam ter recebido esclarecimento mas, quando se questionou se 

houve o esclarecimento antes da realização do procedimento, um quarto das mulheres 

respondeu que sofreu episiotomia sem consentimento prévio.  Um quarto das mulheres, 

responderam que tiveram liberdade de movimentação durante o trabalho de parto e parto; 

18% das mulheres colocaram seus bebês para mamar no pós-parto imediato e 9% foram 

impedidas de fazer contato com seus bebês, mesmo tendo manifestado seu desejo por realizá-

lo. Esses resultados expressam a existência da violência obstétrica, que ora passamos a 

problematizá-la no bojo da negação dos direitos sexuais e reprodutivos.

Baseados em Guillaumin (2005), entendemos que a violência obstétrica é outra 

forma de apropriação do corpo da mulher, esta, não possui o direito de decidir se quer ou não 

ter filho (a) e a quantidade. Assim, nossa barriga passa a ser apropriada como um objeto 

público.  Está claro que todas (os) acham que tem direito de exigir que o casal tenha filhos, a 

quantidade, de preferência um menino e uma menina, que as pessoas acham que podem 
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simplesmente passar a mão na barriga da gestante sem pedir permissão. Há ainda, uma, 

supervalorização do bebê em relação à mulher que deixa de existir como tal e passa a ser 

chamada de “mãezinha”; a falta de decisão do tipo de parto que deseja planejamento do parto 

e o fato de obrigar a mulher a amamentar mesmo estando com seus seios feridos são, dentre 

outras, expressões de apropriação sobre o nosso corpo. 

A grande dificuldade que hoje vivenciamos está na efetivação dos direitos sexuais 

e reprodutivos. De acordo com Cisne (2013), os direitos sexuais e reprodutivos56 ganham 

visibilidade política por meio do Movimento Feminista, constituindo-se em uma luta 

fundamental da mulher pela autonomia sobre seu corpo e sua vida. Nesse sentido, a autora 

avalia que a concepção sobre planejamento familiar não deve ficar no sentido de controle 

demográfico, mas como um direito da mulher em escolher o método contraceptivo que 

desejar assim como, a quantidade de filhos e se deseja ser mãe ou não. Porém, o planejamento

familiar está muito mais voltado para o controle do corpo e da vida das mulheres. Os direitos 

sexuais e reprodutivos amplia para o reconhecimento dos direitos das mulheres para além da 

maternidade, possibilitando o controle sobre sua sexualidade e reprodução, segundo os seus 

desejos e autonomia sobre o corpo e não sob imposições sociais. Exercer nossa sexualidade de

forma livre, a gestação e o parto fazem parte deste processo, conhecer o nosso corpo e poder 

decidir livremente sobre ele está diretamente relacionado à defesa dos direitos sexuais e 

reprodutivos, e que a ausência desses nossos direitos contribui também com a ocorrência das 

violências obstétricas que sofremos. O parto é um evento fisiológico da mulher, não convém a

medicina controlá-lo, compete que ela interfira nos momentos em que há alguma coisa fora do

normal. Fora isso, o parto é da mulher, quem faz quem sente é a mulher.

A violência obstétrica é resultado de várias determinações, centralmente do 

patriarcado, do racismo e do classismo. É uma forma de violência contra as mulheres, e 

também uma forma específica de violência institucional. Sofre interferências das religiões, 

principalmente, no que se refere ao atendimento das mulheres em situação de abortamento, 

relação de poder e ao mesmo tempo, de confiança entre o profissional e as mulheres e por fim,

56Dentre os direitos sexuais e reprodutivos Cisne (2013) elenca: “Direitos Sexuais – de viver e expressar 
livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições e com respeito pleno pelo corpo do (a) 
parceiro(a); Direito de escolher o (a) parceiro(a) sexual; de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha,
culpa e falsas crenças; de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou condição física; de 
escolher se quer ou não ter a relação sexual; de expressar livremente sua orientação sexual; de ter relação sexual 
independente da reprodução; ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de DST/AIDS; A serviços 
de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e sem discriminação; à informação e à 
educação sexual e reprodutiva. Direitos Reprodutivos: Direito de decidirem, de forma livre e responsável, se 
querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas; a informações, meios, 
métodos e técnicas para ter ou não ter filhos;  Direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de 
discriminação, imposição e violência”( p. 68).
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sofre também, influência do capitalismo, como: os agendamentos de cesáreas; aceleração do 

parto; super valorização da tecnologia sem levar em conta os riscos, a longo e curto prazo 

para a mãe e o bebê; a ideia da mulher moderna que agora pode ter filhos sem sentir dor; 

exigência de exames desnecessários e rotineiros, ou que com base em evidências científicas 

sem estar provado que certos procedimentos ou exames trazem benefícios para as mulheres. 

Segundo o Promotor de Justiça do Distrito Federal, Diaulas Ribeiro, 

A obstetrícia é, mundialmente, a especialidade médica com o maior número de 
ocorrências de infrações, quer na lesão corporal, quer nas mortes. Ou seja, setenta 
por cento de tudo o que o Ministério Público processa em matéria dos chamados 
erros médicos estão especificamente, nesta especialidade que é a obstetrícia 
(SOUZA, 2013). 

Essa informação é reafirmada por Queiroga (2016):

Segundo informações do Ministério Público de São Paulo, a obstetrícia é 
mundialmente a área médica com maior número de infrações (seja por lesões 
corporais ou homicídios), porém não é frequentemente denunciada. Os fatores como 
o medo, a falta de credibilidade no sistema legal, de informação e o silêncio 
cúmplice que envolve as vítimas, dificultam a notificação dos casos (QUEIROGA, 
2016, p.7). 

De acordo com Say57 (2014), cerca de 73 por cento de todas as mortes maternas 

mundiais entre 2003 e 2009, foram devido a causas obstétrica direta:  a hemorragia foi a 

principal causa direta em todo o mundo representando 27,1 por cento das mortes maternas, 

sendo que, mais de dois terços de morte por hemorragia relatados, foram classificados como 

hemorragia pós-parto.  

A pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz, ouviu as experiências de 

parto de mulheres no Brasil. De acordo com os resultados, detectou-se que a Lei Federal nº 

11.108/2005, conhecida como a lei do acompanhante não é respeitada. Apenas 19% das 

mulheres tiveram direito a acompanhante durante todo o período de hospitalização. No que se 

refere à litotomia, cerca de 90% das mulheres já pariram nesta posição que é desfavorável ao 

nascimento e não é mais recomendada. De acordo com Leal (apud FIORETTE, 2015), a 

Organização Mundial da Saúde - OMS orienta que a posição verticalizada é a melhor posição 

para a mulher aumentar sua força durante o parto. Cerca de 36% das mulheres sofreram a 

57SAY, Lale at al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Disponível em: 
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(14)70227-X.pdf Acesso em: 28 de março de 
2016. 
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manobra de Kristeller (compressão abdominal no fundo do útero para expulsar o bebê). De 

acordo com Fiorette (2015), as mulheres não têm noção de que estão sendo violentadas. Elas 

acham que os profissionais salvaram a vida delas fazendo a manobra de Kristeller. Elas 

acreditam que devem ficar quietinhas. Cada toque violento que recebem, sofrem em silêncio. 

Quando algumas chegam com mais conhecimentos e pedem para não realizar determinados 

procedimentos, são tidas como chatas e são deixadas de lado.

Com relação aos procedimentos realizados, a pesquisa Nascer no Brasil aponta 

que 39 por cento das mulheres passam pela prática de amniotomia, 25 por cento tiveram 

direito a alimentação, 44 por cento tiveram direito a movimentação livre, 26 por cento tiveram

procedimentos não-farmacológicos para alívio da dor, em 41 por cento foi realizado o uso de 

partograma58, 51 por cento das mulheres tiveram parto cesariana e 5% das mulheres tiveram 

parto natural59, ou seja, sem nenhuma intervenção durante o trabalho de parto e parto.

  Segundo Fioretti (2015), a ocitocina no soro é uma prática muito comum no 

Brasil, as mulheres quando chegam ao hospital ou maternidade vão para o soro com ocitocina.

Essa prática não é recomendada pela OMS, somente em situação de risco, cerca de 10% delas 

necessitam passar por esse procedimento. A pesquisa apontou que 36 por cento das mulheres 

tiveram esse procedimento realizado. É importante enfatizar que a pesquisa apontou que o uso

de ocitocina foi maior em mulheres de baixo risco obstétrico do que em mulheres com risco 

obstétrico, foram 38,2 por cento e 33,3 por cento respectivamente. A episiotomia por sua vez, 

foi um procedimento realizado em 53,3 por cento das mulheres. Assim como a ocitocina, a 

episiotomia foi realizada em 56,1 por cento em mulheres de baixo risco obstétrico contra 48,3 

por cento nas mulheres com risco obstétrico. A episiotomia, todavia, não deve ser realizada de

forma rotineira, conforme Leal, 

São práticas que não ajudam na evolução do trabalho de parto. Fazem, ele ser 
doloroso, e ainda por cima na hora do parto cortam muito, fazem muita episiotomia, 
aquele corte na vagina, que também hoje, não é mais recomendado. Por quê? Porque
se viu que quando se corta, se corta mais do que seria a fissura ou corte que 
naturalmente seria feito pela saída da criança. E às vezes se cortam plexos nervosos 
importantes e a mulher fica com problema depois (apud FIORETTE, 2015, 
VÍDEO).

58 “Partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar sua evolução, 
documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção destes desvios, 
ajudando ainda a evitar intervenções desnecessárias” (Brasil, 2001, p. 46).

59 No ponto 4.3 veremos com mais detalhes os tipos de parto e suas fases.
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Mais um procedimento que a pesquisa Nascer no Brasil trás é a amniotomia, que 

também foi registrado em maior número nas mulheres com baixo risco obstétrico. O 

procedimento foi realizado em 40,7 por cento das mulheres de baixo risco obstétrico e em 

36,4 por cento das mulheres com risco obstétrico. Por fim, com relação a realização de 

cesáreas, 45,5 por cento das mulheres de baixo risco obstétrico tiveram seus partos realizados 

por meio cirúrgico contra 60,3 por cento das mulheres de risco obstétrico. 

De acordo com Paixão et al (2013, p. 107), o acesso aos exames de pré-natal entre

as mulheres negras e as mulheres brancas se mostra da seguinte maneira: o número de 

consultas realizadas entre os intervalos de 1 e 3 consultas e 4 e 6 consultas, o número de 

mulheres negras e pardas supera o número de mulheres brancas, porém ao observarmos com 

relação ao numero de mulheres que nunca fizeram pré-natal temos: 1,0 por cento das 

mulheres brancas não realizam contra 2,8 por cento das mulheres negras e pardas, e com 

relação ao número de mulheres que realizaram mais de 7 consultas pré-natais, 71,0 por cento 

das mulheres brancas tem acesso contra 42,6 por cento das mulheres negras e pardas. 

Segundo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2013)60, há três momentos 

que podem ocorre a violência obstétrica: Na gestação, no parto e em situação de abortamento. 

É o que definiremos e discutiremos abaixo.

5.2.1 “Minha barriga não é pública!”: Violência obstétrica na gestação

Segundo Beauvoir (1970, p. 49): “A mulher conhece uma alienação mais profunda

quando o ovo fecundado desce ao útero e aí se desenvolve”.As mulheres que vivenciam a 

experiência da gestação de forma tranquila em condições de saúde e nutrição normais, não 

torna-se nocivo a mãe. Há inclusive o favorecimento de favoráveis interações entre o feto e a 

mulher. Porém, quando a gestação é um trabalho cansativo que não trás à mulher benefício 

algum, ao contrário, só trás pesados sacrifícios, a maternidade poder ser um desastre 

(BEAUVOIR, 1970). 

Concordamos com Beauvoir, pois este trecho tem muito a dizer sobre a forma 

como as mulheres vivenciam atualmente sua gestação. E a forma como vivenciam o momento

da gestação é diferenciada de acordo com a realidade de cada uma. Assim, a gestação torna-se

60O material foi elaborado com base na legislação venezuelana sobre violência obstétrica, Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948), Direitos da Mulher (Cairo,1994), (Beijing, 1995), Convenção de Belém do Pará 
(1994), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Atenção ao Parto e Nascimento da OMS (1985/1996), 
Ministério da Saúde: Política de Humanização Pré-Natal e Nascimento (2000), Portaria GM 466/2000, Pacto 
pela redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2004), Norma Técnica Atenção Humanizada ao Abortamento 
(2005), Rede Cegonha (2011) e RDC ANVISA 36 (2008).

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 97

uma alienação, ou seja, a mulher passa a ser nula, sua vida agora será voltada para aquele feto,

tudo do que se alimentar, remédios, vacinas que esta mulher irá receber será para o bem do 

feto. É o que já expomos acima, a questão da supervalorização do feto em detrimento da mãe. 

Além disso, a capacidade da mulher gerar a vida, é tido como um dom de Deus que não se 

pode rejeitar. 

No site da BabyCenter61 existe um espaço onde podemos criar um tópico e 

colocarmos nossas opiniões sobre ser mãe, entre outros relacionados. Dentre estes tópicos, 

encontramos um denominado: “Campanha: Estou grávida, mas minha barriga não é pública” 

criado em 23 de setembro de 2013, que diz:

Olá meninas!  Vocês já perceberem que é só falar que esta grávida que todo mundo 
resolve alisar a sua barriga?! Desde quando eu sou Buda para alisarem minha 
barriga!!!Muitas vezes me sinto invadida, além do mais em qualquer lugar que 
chego eu só escuto a barriga está crescendo heim?! Ué, eu estou grávida né!! Que eu
saiba a tendência é essa mesmo!!! E vocês?! Acontece o mesmo?! (Vanducinni, 
BABYCENTER, 2013).

Abaixo dessa postagem, qualquer pessoa pode comentar sua experiência sobre a 

gestação. Dentre os trinta e três comentários realizados pelas mulheres destacamos os 

seguintes:

Kkkk é bem assim mesmo no meu caso fiquei muito brava encontrei uma menina da 
rua da minha mãe que agente sempre brigou desde pequena já quase saímos na 
mão.Ela me viu nossa você ta grávida parabéns e veio enfiar a mão na minha 
barriga. Aff! Como se eu sempre fosse amiga dela, acho que nem disfarcei minha 
reação (Paulinhah2013, BEBYCENTER, 2013).

Verdade! Eu fico boba com essas coisas. Tipo "quem é você pra ter intimidade 
assim?" O pior é que eu sou nova, tenho 17 anos e ninguém tem muitos 
desconfiometro nessa idade, todo mundo é curioso, quer por a mão e o pior, 
levantam minha blusa. Meu umbigo está estufadinho e todo mundo já vai vendo, 
querendo erguer a blusa, quer ver o umbigo. Aii que raiva!(Thaina, BABYCENER, 
2013).

Pior é quando falam com você olhando para sua barriga... e o assunto não tem nada a
ver com a gravidez... hehehe
(Leilals, BABYCENTER, 2013).

Eu não gosto que alisem minha barriga eu me sinto invadida...kkkkkkkk e os 

apelidos? nossa!!!! affffff  (Bialinne, BABYCENTER, 2013).

61O BabyCenter Brasil é uma ferramenta digital que se propõe a ser uma fonte confiável de informações 
sobre gravidez e bebês, com o objetivo de ajudar pais e mães na  tarefa de criar um(a) filho(a).  Fonte: 
http://brasil.babycenter.com/e200001/sobre-o-babycenter#ixzz42WQlXVLp
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Nossa odeio também quando vem logo colocando a mão na minha barriga, ainda 
mais se eu não tenho intimidade com a pessoa.
Esses dias uma menina que eu mal falo veio querendo erguer a minha blusa para ver 
a minha barriga, eu logo falei pra ela que não gostava de ficar mostrando a minha 
barriga para as pessoas. Desde então ela nunca mais teve essa ousadia rsrs... 
(Leeh122, BABYCENTER, 2013).

Odeiooo, quando alguém passa a mão na minha barriga. Piorou quando levanta a 
minha blusa. É o mesmo que me matar (Rayvelame, BABYCENTER, 2013).

Este último relato é de um blog onde, onde Michelle Santana expõe uma parte da 

sua experiência de estar grávida.

A primeira vez que isso aconteceu, eu estava com 18 semanas minha barriga estava 
começando a aparecer, Fábio e eu estávamos passeando no centro, quando avistei 
minha amiga há uns 30 metros da gente. Ela me viu, sacudiu os braços para cima e 
veio correndo em minha direção com os olhos focados como quem tem ganas de 
apalpar a minha barriga. Eu vi tudo em câmera lenta e pensei: o que eu faço? Corro?
Me agacho como um tatu? Saio correndo? Mas ela veio toda feliz, alisou minha 
barriga para todos os lados, contou um monte de coisas sobre a gravidez dela e eu 
fiquei ali, olhando pro Fábio e para ela com o meu sorriso amarelo.Essa semana a 
cena se repetiu. Saí a noite para ver a minha amiga tocar, e encontrei um monte de 
conhecidas que eu já não via há mais de ano. Quando elas me viram, vieram na 
minha direção com as mãos para frente apalpando a minha barriga para o meu 
desespero. Fiquei depois o resto da noite, sentada no canto, com medo delas 
começarem a apalpar a minha barriga em bando mais uma vez (SANTANA, 
2016, grifo nosso).

Podemos observar nas falas algumas características em comum, como: nenhuma 

delas manifestou gostar que outras pessoas cheguem e passem a mão em sua barriga sem 

pedir permissão, seja por parte de pessoas de sua convivência diária ou sejam pessoas que ela 

não conheça. Outro ponto em comum, é o incômodo da mulher ser subsumida à barriga, que 

passa ser o foco das atenções em detrimento da percepção da mulher como sujeito: levantar a 

roupa da gestante para ver a barriga, conversas somente enfocando a gestação algumas 

pessoas falam com as grávidas olhando apenas para sua barriga. Os apelidos, como 

“mãezinha”, que são dados as mulheres, que deixam de ser chamadas pelo seu nome, 

contribuem para, violação de suas identidades básicas. 

É notório o quanto a notícia de uma gravidez causa tantas expectativas nas 

pessoas, porém,essas expectativas têm trazido prejuízos à mulher gestante. Muitas pessoas 

acabam cobrando das gestantes cuidados com a alimentação, com a roupa que deve usar, com 

a higiene do corpo entre outras exigências, que acabam sobrecarregando psicologicamente a 

mulher. Também está explícita, nos depoimentos, a insatisfação das mulheres quanto a 
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atitudes das pessoas que se aproximam delas, para isso, destacamos o último depoimento da 

Michelle Santana, que mudou seu comportamento diante de tanto assédio.  As atitudes 

fizeram com que ela se privasse de ficar em um lugar desejado por medo de que viessem 

novamente até ela: “Fiquei depois o resto da noite, sentada no canto, com medo delas 

começarem a apalpar a minha barriga em bando mais uma vez”.

Porém, não é só por essas situações que as mulheres grávidas passam. Quando se 

trata de sua relação com profissionais de saúde, a situação é semelhante no sentido de que elas

acabam passando por momentos de medo, insegurança, insatisfação, de discriminação e 

atitudes invasivas como explicitaremos adiante.

De acordo com o Programa de Humanização do Parto: humanização no pré-natal 

e nascimento do Ministério da Saúde: 

Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer 
da gestação, parto e puerpério; toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o 
acesso à maternidade em que será atendida no momento do parto; toda gestante tem 
direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma 
humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas 
na prática médica; todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma 
humanizada e segura (BRASIL, 2002, p.6).

Esse tratamento humanizado, todavia, é comumente negligenciado diante das 

inúmeras violências obstétricas praticadas comumente no Brasil. De acordo com a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (2013), configura-se violência obstétrica na gestação as 

seguintes ações: 

Negar atendimento a mulher ou impor dificuldades a atendimentos em postos de 
saúde onde são realizados atendimentos pré-natal; Comentários constrangedores as 
mulheres por sua raça, etnia, cor, idade, escolaridade, religião ou crença, condição 
socioeconômica, estado civil ou condição conjugal, orientação sexual, número de 
filhos, etc.; Ofender, xingar ou humilhar a mulher e sua família; Negligenciar 
atendimento de qualidade;Agendar cesárea sem recomendação baseada em 
evidências científicas atendendo aos interesses e conveniência do médico 
(FOLDER, Sem página).

Além disso, o não cumprimento das leis referentes ao parto humanizado ou boas 

práticas como, por exemplo, a Lei do acompanhante, muitas mulheres não têm ainda acesso a 

esse direito, muitas vezes por desconhecerem a lei. O agendamento de cesáreas sem 

recomendações baseadas em evidências científicas, sendo, somente realizada para 

conveniência do médico ou hospital/maternidade.  A pesquisa Nascer no Brasil (LEAL, 2014),

demonstrou que cerca de 70 por cento das mulheres que engravidam, escolhe no início da 
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gravidez o parto normal vaginal, entretanto poucas foram apoiadas nesta decisão apenas 15 

por cento. Vejamos como agora, depoimento de mulheres sobre a sua experiência na gestação 

retirados no vídeo Violência obstétrica: a voz das brasileiras (ZORZAM, 2012).

Ela (médica) tentou de todas as maneiras, me convencer a não ter parto normal, ela 
chegou a agendar a minha cesárea. Só que quando eu estava no oitavo mês de 
gestação eu decidi mudar de médica porque eu queria muito um parto normal (Carla 
Regina).

Eu lembro que fui fazer uma consulta e uma médica falou assim: “Bom!Mãezinha! 
Você teve um parto... a quanto tempo?” Olha eu tive um parto a pouco mais de um 
ano. Ela disse assim: Você gostaria de ter um, outroparto normal? Gostaria. “Olha, 
eu faço, mas eu já vou te dizendo, só com fórceps”. E eu pirei né (Priscila Perlatti).

O meu médico era um compulsivo examinador do meu corpo. Ele fazia exames de 
toque em todas as consultas, ultra-sons em todas as consultas, [...] era um forte 
indício de que,ele iria me encaminhar para uma cesárea e eu não sabia (Anne 
Rammi). 

Leal (2014), explica que a mudança inicial de preferência pelo parto normal 

vaginal no início da gestação, para a realização de cesáreas não pode ser explicado pela 

ocorrência de problemas e complicações, o que sugere que a orientação no pré-natal pode está

induzindo a preferência de cesáreas. 

5.2.2 “Mãe que é mãe no parto sente dor?” Violência obstétrica no parto

Antes de apresentarmos a violência obstétrica propriamente dita no trabalho de 

parto e parto vamos apresentar os tipos de parto e as fases do parto brevemente. Os tipos de 

parto que iremos considerar aqui são três: parto natural, parto vaginal sem nenhuma 

intervenção durante o trabalho de parto e parto (LEAL, 2014), parto normal, com 

intervenções durante o trabalho de parto e parto e o parto cesárea, que ocorre por meio 

cirúrgico. O alto índice de cesáreas no Brasil significa dizer que algumas mulheres estão 

sendo induzidas a realizarem uma cirurgia não necessária. Queremos deixar claro que não 

estamos dizendo ou vamos dizer que a cirurgia cesárea é violência obstétrica e o parto normal 

é humanização do parto. Vamos esclarecer que a violência obstétrica ocorre em ambos os 

tipos de parto, seja normal ou cesárea e a humanização também pode ocorrer nos mesmos.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (1996), 
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Aquilo que é conhecido como “abordagem de risco” vem há décadas dominando as 
decisões sobre o parto, seu local, seu tipo e qual o prestador de serviços envolvidos 
(Enkin, 1994). O problema com muitos desses sistemas é que eles fizeram com que 
um número desproporcionadamente alto de mulheres fosse classificado como de 
“risco” com o conseqüente risco de um alto nível de intervenção no parto (p.2). 

Como já mostramos, o Brasil é campeão mundial em realização de cesáreas, 

quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS é de 10 a 15 por cento, o 

que significa que muitas estão passando por cirurgias desnecessárias. Não somente isso, mas 

também, o modelo de assistência a parto, leva consequentemente a necessidade de realização 

de cesáreas. Ou seja, muitas mulheres acabam por ter partos cesáreas, em decorrência dos 

procedimentos desnecessários ou de rotina realizados durante o trabalho de parto e parto. 

De acordo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2013), configura-se 

violência obstétrica no parto as seguintes ações: Recusa de atendimento em hospital ou 

maternidade; Impedimento da entrada do acompanhante escolhida pela mulher; 

Procedimentos desnecessários que causem dor ou dano físico; Toda ação verbal ou 

comportamental que cause na mulher sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, 

abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, insegurança, ludibriamento, alienação, 

perda de integridade, dignidade e prestígio; Cesariana marcada sem indicação clínica e sem 

consentimento da mulher; Impedir ou retardar o contato do bebê com a mulher logo após o 

parto, impedir o alojamento conjunto mãe e bebê, levando os recém-nascidos aos berçários 

sem nenhuma necessidade médica, apenas por conveniência da instituição; Impedir ou 

dificultar o aleitamento materno.  

Além desses, queremos acrescentar a obrigação que é imposta às mulheres para 

amamentar mesmo estando com os seios doloridos ou feridos e mesmo sem condições físicas 

para isso, como por exemplo, uma anemia.

O relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos (KONDOR E 

WERNER, 2013), ressalta que diversas pesquisas apontam que a presença do acompanhante 

no parto apresentou diversos benefícios para a mãe e para o bebê, e desde 1985 a OMS 

recomenda que a mulher tenha um acompanhante no parto. A não garantia à mulher de um 

acompanhante é uma violação de direitos e, portanto, uma forma de violência obstétrica. 

De acordo com o dossiê Violência obstétrica: parirás com dor (PARTO DO 

PRINCIPIO, 2012) é descumprimento da lei do acompanhante as seguintes situações: 

restrição de escolha do (a) acompanhante da mulher; restrição do tempo de permanência do 

(a) acompanhante; restrição pelo vínculo com a instituição – “só vale para o SUS” ou “só 
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plano com quarto privativo”; restrição pelo tipo de parto; houver impedimento de entrada ou 

permanência de acompanhante e restrição de acompanhante mediante cobrança de taxas. 

Depoimentos de mulheres que não tiveram esse direito atendido, são mostrados no vídeo 

Nascer no Brasil: da violência obstétrica as boas práticas (FIORETTE, 2015).

Eu só sei que eu só fazia era chorar, porque eu estava sozinha, eu queria estar 
acompanhada e não podia. 

Fiquei sozinha. Não podem entrar, não deixam entrar familiar.não deixam entrar 
ninguém na sala de pré-parto. Fiquei muito triste porque também se você não tem o 
suporte de enfermeiro, nem de médico, você fica lá, se sentindo abandonada. É 
difícil porque a gente já está numa situação bem sensibilizada, cansada, fraca.

Depoimentos de mulheres do Vídeo Violência obstétrica: a voz das brasileiras 

(ZORZAM, 2014), também ratificam essa problemática:

Além do fato que eu tenho que levar todos os dias, que não tenho como mudar, que 
ela (filha) não sobreviveu,...eu tive um atendimento desumano. Desrespeitoso.  Eu 
fui tratada como um bicho. Acho, que nem um animal é tratado dessa forma. E eu fui
tratada como um objeto inanimado, sem direitos. Tinha horas que eu ficava 
pensando, nossa eu fui tratada como uma prisioneira. Uma criminosa (Ana Paula 
Garcia).

Como eu já sabia que era um procedimento do hospital e aqui só tem neste hospital, 
então não ia ter muito jeito, eu até ainda fui ao Ministério Público pra tentar fazer 
com que meu marido entrasse, né, fosse junto no momento do parto, mas eu não 
consegui. Nem no Ministério Público (Patrícia Roberta Bellanda).

Eu fiquei sozinha. Eu não pude ter um acompanhante. Eu fiquei sozinha a noite toda 
em trabalho de parto. E eu acho isso um absurdo. Até hoje. Fisicamente eu fiquei 
bem, mas emocionalmente não. Eu não me recuperei até hoje acho. Dois anos depois
eu fico pensando... meu Deus quanta coisa que era desnecessária ... por causa 
daquilo foi tudo acontecendo assim em cascata. Não precisava de nada daquilo 
(Patrícia Roberta Bellanda)..

O que mais me recordo e o que me causa mais sofrimento, foi o fato de eu não ter 
tido uma acompanhante. Essa foi a violência mais sutil, e a mais terrível. Meu 
marido não pode ficar comigo, eu não tinha ninguém. Naquele momento. Eu não 
podia ficar com o celular. Ou seja, eu estava incomunicável (Luciana Frade).

A falta de acompanhante marca psicologicamente as mulheres, trazendo a 

sensação de medo, insegurança, abandono e isso, caracteriza a violência obstétrica.

Como dissemos, existem três tipos de partos. No que se refere as fases do parto 

natural/normal, este é composto de três fases: primeira fase dilatação do colo do útero, 

segunda fase, período expulsivo e a terceira fase, saída da placenta. Conhecer essas fases será 

interessante e importante para entendermos que certos procedimentos não poderão ser 
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realizados em algumas fases, o que muitas vezes não ocorre,aumentando as chances de 

mulheres sofrerem violência obstétrica.

Dentre os procedimentos desnecessários ou realizados de rotina que causem dor 

ou dano físico em mulheres que estão desenvolvendo o parto vaginal, estão a episiotomia, 

episiorrafia62, intervenções com finalidade didática, intervenções de verificações e aceleração 

do parto, falta de esclarecimento e consentimento da paciente, manobra de kristeller, restrição 

de posição para o parto, restrição de escolha do local do parto (PARTO DO PRINCÍPIO, 

2012).

Destacamos depoimentos de mulheres que tiveram o procedimento de episiotomia

realizado nelas: 

O pior para mim foi a episiotomia que foi feita, sem consentimento, sem nem avisar,
me causou durante uns bons meses desconforto físico, ela inflamou, infeccionou, e 
psicologicamente estranha não gostava nem que meu marido tocasse naquela região.
Ficou sensível, até hoje sinto pinicar onde levei os pontos. Então me afetou bastante 
essa episiotomia, eu me senti violada, violentada, eu falo que quando eu leio algum 
relato de violência sexual como a vítima se sente depois, eu consigo traçar um 
paralelo. Porque a forma como isso afetou a minha sexualidade, a forma como eu Le
dava com o meu próprio corpo foi bastante forte (Thielly Manias). 

Fui tratada como um lixo. Senti uma dor que parece que vai te rasgar por dentro, né, 
por causa da ocitocina. E ainda ser mutilada. É normal? (Luciana Nervegna). 

Eu tive uma episio média lateral esquerda, média lateral direita, e uma mediana63, eu
tenho as três modalidades na mesma pessoa no mesmo períneo. E a mediana alterou 
a minha anatomia vaginal externa, mas sem comprometimento funcional. O que me 
causou impacto incalculável foi a informação de que tudo pelo o que eu passei eram 
pratica sem fundamento cientifico algum (Rosilene Araújo Motta). 

O médico de plantão chegou, o plantonista, ele já chegou com meu marido atrás, e já
foi pedindo o bisturi, ele não me cumprimentou nem nada, nem avaliou o bebe. Eu 
fui e falei: pra que o bisturi, eu não quero episiotomia, eu já sei que isso não é 
necessário. Para o meu caso. Eu sei que não preciso é uma escolha. Ele disse: não, 
não podemos discutir isso agora. E já foi fazendo a cisão na minha vagina. E eu não 
sabia se chorava se respirava, eu não sabia o que fazia. Me amarraram numa maca, e
eu vomitando muito passando muito mal, a enfermeira simplesmente apenas 
direcionava a minha cabeça pra um balde. Eles saíram com minha filha, saiu meu 
marido, saiu o medico dando tapinha no meu braço, parabéns mamãe, e saiu todo 
mundo e eu fiquei na sala sozinha, de perna amarrada, aberta sozinha como se eu 
fosse um subproduto. Levaram minha filha sem me dar nenhuma explicação. 
Levaram meu marido longe de mim e me deixaram lá (Ana Paula Garcia). 

62Sutura da incisão efetuada na região do períneo para ampliar o canal de parto, sutura de um períneo lacerado. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/episiorrafia/ Acesso em: 27 de março de 2016.
63 São cortes realizados no períneo da mulher, a episiotomia mediana ela sai da vagina e vai até o ânus. 
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Na pesquisa Nascer no Brasil, cerca de 53 por cento das mulheres passaram por 

esse procedimento, sendo seu número maior em mulheres consideradas de baixo risco 

obstétrico. Porém estima-se que ela seja realizada em 94 por cento dos partos normais 

realizados no Brasil (CEBRAP apud PARTO DO PRINCÍPIO, 2012).

No Brasil, esse procedimento é a única cirurgia realizada sem o consentimento da 

mulher, sem se informar os riscos possíveis, configurando-se em uma prática que contraria os 

preceitos da Medicina baseada em evidência. Por sua vez, as lacerações do períneo podem 

ocorrer e são classificadas em quatro graus, que envolvem desde o tamanho do corte com 

lesões superficiais até rompimentos mais sérios como esfíncter anal e epitélio anorretal. Os 

motivos argumentados pelos médicos para a realização desse procedimento são: não acarreta 

inevitavelmente as lacerações graves, ele consiste na prevenção de incontinência urinária e 

fecal (REDE PARTO DO PRINCIPIO, 2012).  Porém, estudos têm revelado dados e 

informações importantes sobre a realização da episiotomia de rotina.

A episiotomia, por si só, constitui pelo menos um trauma de segundo grau 
(AMORIM; KATZ, 2008). Porém, estudos que compreendem horizontes mais curtos
apontam que a episiotomia tem justamente o efeito contrário, de provocar ou agravar
incontinência urinária, fecal e de flatos (AMORIM; KATZ, 2008; ROBINSON, 
2012; VISWANATHAN, M. et al., 2005). Outras complicações comuns da 
episiotomia são: dor, infecção, deiscência64, maior volume de sangramento, dor nas 
relações sexuais, maior risco de laceração perineal em partos subsequentes, 
resultados anatômicos e estéticos insatisfatórios, prolongamento da incisão e 
hematoma [...] Foi contra indicada como procedimento rotineiro em 1985 pela 
Organização Mundial de Saúde (PARTO DO PRINCIPIO, 2012, p. 82).

Segundo a OMS (1996), as evidências em favor dos benefícios da episiotomia 

foram investigadas e não fornecem indícios a favor dessa prática. O uso do procedimento está 

associado a maiores taxas de traumatismo ao períneo e a menores taxas de mulheres com um 

períneo intacto. Não há indícios de efeito protetor sobre a condição fetal. Por fim, não existem

evidências confiáveis ao uso rotineiro da episiotomia como uma prática benéfica, contudo, há 

evidências claras de que pode causar danos. A porcentagem da episiotomia deve ocorrer em 

apenas 10 por cento dos casos. 

Enfim todas as evidências indicam uso restrito da episiotomia. O seu uso 

indiscriminado configura-se em violação dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher e em 

violação da integridade corporal feminina. Sobre o procedimento ainda há mais uma 

divergência no que se refere à necessidade do uso de anestesia ou não, pois mulheres são 

64Ruptura espontânea de suturas cirúrgicas. Disponível em: 
https://www.facebook.com/soenf/posts/498794433464707 Acesso em: 26 de Março de 2016.
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submetidas ao corte sem anestesia ou de forma inadequada causando danos físicos e 

psicológicos (PARTO DO PRINCIPIO, 2012). O dossiê destaca, ainda a realização do “ponto 

do marido” que é a episiorrafia - sutura da episiotomia – realizada de forma mais apertada 

para fechar mais a vagina e dar prazer ao marido. Pensamento e atitude altamente machista, 

no qual o corpo da mulher é “moldado” para o prazer masculino. Por fim, segundo Diniz 

(2012), a episiotomia de rotina, tem sido considerada por alguns autores como mutilação 

genital feminina. 

Com relação às intervenções de verificação e aceleração do parto, temos: exame 

de toque para verificar a dilatação do colo do útero, utilização rotineira de ocitocina, 

amniotomia. Abaixo depoimento de mulheres que passaram por esses procedimentos, sendo 

os quatro primeiros referentes ao vídeo Violência obstétrica: a voz das brasileiras 

(ZORZAM, 2014) e o último, referente ao vídeo Nascer no Brasil: da violência obstétrica as 

boas práticas (FIORETTI, 2015). As palavras em negrito foram destacadas para facilitar a 

nossa discussão.

Estouraram minha bolsa de forma artificial e eu não fui informada do que seria 
feito, não me disseram os pros e os contra dessa atitude, simplesmente foram e 
fizeram. Sinto que no meu trabalho de parto, eu não fui protagonista, eu fui bem 
passiva sempre me mantive deitada (Penélope Brito, ZORZAM, 2014).

Eu me lembro que a primeira coisa foi: olhe a gente vai colocar um sorinho. Mas é 
só um sorinho, não tem nada. Me amarraram ...e todo tempo falavam assim, olha 
você não pode se mexer. Tem que ficar imóvel senão a gente vai perder, o 
coraçãozinho do bebê. E a gente não sabe se você vai tá bem se o bebê vai tá bem. E
aquele ambiente opressor! (Priscila Perlatti, ZORZAM, 2014).

O médico veio me examinar e realizou um exame de toque e todos os outros 
estagiários também realizaram exame de toque. Eu me senti totalmente agredida 
(Jerusa da Silva, ZORZAM, 2014).

O soro eu descobri que é uma forma de castigo para qualquer mulher. Machuca 
muito a mulher. Então se você quer ter um parto natural, então é ao natural, a dor 
normal do corpo da mulher. O momento da mulher. E não botar um bocado de 
remédio e te induzir uma dor. E te deixar lá. O meu eu arranquei. Meus braços estão 
todos roxos. Para que me aumentar uma dor? Vai chegar uma hora que vai nascer. 
Tem o tempo certo então não precisa. O médico assina o prontuário: “vou ali tomar 
um cafezinho”. Não, ou melhor: discutir com a enfermeira chefe qual o carro que ele
vai comprar, quanto vai custar, qual a cor é mais valorizada. E a paciente no quarto, 
tomando dor, gritando, pedindo por socorro e ninguém vai perto. Vai quando você 
grita: “vai nascer! vai cair!”. É que vem alguém doido, desesperado, com medo do 
resultado se a criança cair, se a criança bater, se a criança se machucar.  Tanto é que 
eu tirei o soro, continuei minha dor e a minha filha nasceu. Com vida e saúde. E 
quase sozinha. Eu não agüentava mais o soro, a dor... que eu me joguei no chão, eu 
não tinha mais força para me levantar. A dor era demais. Ai eu me ajoelhei no chão e
ali mesmo eu urinei. O médico que viu disse que eu não tinha Deus no coração, que 
aquilo ali era uma coisa horrível. Que eu fazia aquilo ali, que aquilo ali era uma falta
de educação. Que eu estava sendo arrogante e prepotente. Que eu estava abusando 
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da funcionária que estava ali, eu tinha feito aquilo ali (urinar) só porque eu queria 
que a funcionária voltasse atrás para limpar (FIORETTI, 2015).

Primeiramente, os termos estouraram minha bolsa de forma artificial é o mesmo 

que amniotomia. De acordo com a pesquisa Nascer no Brasil esse procedimento foi realizado 

em 39,1 por cento das mulheres, sendo realizado em maior número de mulheres de baixo risco

obstétrico. 

Com relação ao exame de toque65, esse é recomendado para verificação da 

dilatação do colo do útero. Mas, ao realizar esse exame, existe uma manobra comum chamada

“dilatação” ou “redução manual do colo do útero” que se configura em um procedimento 

doloroso que é realiza para acelerar o parto. O exame de toque doloroso pode prejudicar o 

desenvolvimento do trabalho de parto, sendo realizado sem esclarecer a mulher e sem 

consentimento (PARTO DO PRINCIPIO, 2012).

De acordo com Amorim (2015), não se pretende dizer que o exame de toque é 

violência obstétrica, mas quando o exame de toque for doloroso, ou realizado muitas vezes 

nas mulheres ou ainda por várias (os) profissionais na mesma mulher, aí sim, se configura em 

violência obstétrica. Segundo a OMS (1996), 

O número de exames vaginais deve ser limitado ao estritamente necessário; durante 
o primeiro estágio do parto, um a cada 4 horas em geral é suficiente. [...] Em 
nenhuma circunstância as mulheres devem ser coagidas a passar por exames 
vaginais repetidos ou freqüentes feitos por vários prestadores de serviço ou 
treinandos (p.22).

A tricotomia66e o enema67realizada de forma rotineira estão entre as práticas que 

se mostram claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas, por isso são 

considerados desnecessários devendo somente ser realizados a pedido da mulher. Sobre estes 

dois procedimentos, estudos randomizados controlados68, têm identificado que:

65Diante dessa finalidade do exame de toque, fica claro que a realização desse procedimento durante a gravidez 
é desnecessário.
66Raspagem dos pelos realizado antes da cirurgia. 
67 Introdução de líquido no ânus para facilitar a evacuação. 
68“É um tipo de estudo científicoutilizado em medicina. Trata-se do procedimento preferencial 
nos experimentos terapêuticos, sendo frequentemente utilizado para testar a eficácia de uma dada abordagem 
terapêutica em uma população de pacientes, ou para coletar informações sobre efeitos secundários de um 
dado tratamento.O termo "randomizado" diz respeito ao fato de que os grupos utilizados no experimento têm 
seus integrantes escolhidos de forma aleatória. O termo "controlado" diz respeito a determinadas variáveis que 
são controladas, buscando-se identificar a relação entre variáveis”. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Estudo_cl
%C3%ADnico_randomizado_controlado Acesso em: 26 de março de 2016. 
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Com o uso de enemas, a taxa de eliminação involuntária de pequena quantidade de 
fezes não se altera durante o primeiro estágio, mas diminui durante o nascimento. 
Sem o um enema, a maioria dos casos dessa eliminação de fezes é leve, e mais fácil 
de limpar do que a que ocorre após o enema. Não foram detectados efeitos sobre a 
duração do trabalho ou sobre infecção neonatal ou infecção da incisão de 
episiotomia [...] Presume-se que a tricotomia [...] reduza a infecção e facilite a 
sutura, mas não existem evidências em favor dessa suposição. As mulheres sentem 
desconforto quando os pelos começam a crescer, e o risco de infecção não diminui. 
O uso rotineiro pode inclusive aumentar os risco de infecção pelos vírus do HIV e 
Hepatite, tanto para o parteiro quanto para a parturiente (OMS, 2012, p.8-9).

A manobra de Kristeller foi desenvolvida sem fundamentação científica. Ela é 

realizada com as duas mãos empurrando a barriga da mulher em direção à pelve. Diversos 

estudos demonstram as graves complicações da prática da manobra, porém,é frequentemente 

realizada (PARTO DO PRINCÍPIO, 2012). “A manobra de kristeller é reconhecidamente 

danosa à saúde e, ao mesmo tempo, ineficaz, causando à parturiente o desconforto da dor 

provocada e também o trauma que se seguirá indefinidamente” (REIS, 2005). Das mulheres 

entrevistadas na Pesquisa Nascer no Brasil, 36 por cento delas receberam esse tipo de 

procedimento (LEAL, 2014). Atualmente, no Brasil ela não é mais recomendada pelo 

Ministério da Saúde.

De acordo com a OMS (1996), o uso da ocitocina para acelerar o parto é 

frequentemente utilizada após a ruptura espontânea ou artificial das membranas. A 

combinação da ocitocina com a amniotomia é chamado de “manejo ativo do trabalho de 

parto”.  Estudos randonizados concluíram que não se está claro que o uso liberal da correção 

da dinâmica com ocitocina, ou seja, o “manejo ativo do trabalho de parto” ofereça benefícios 

para mulheres e bebês, porém, não significa que a ocitocina não seja útil no tratamento do 

trabalho de parto prolongado. Não há indícios, todavia, de que a prevenção para que não se 

tenha um trabalho de parto demorado com o uso da ocitocina seja benéfica. 

A privação de alimentos e água durante o trabalho de parto também é uma atitude 

desnecessária e caracterizada como violência obstétrica. De acordo com a OMS (1996), 

O trabalho de parto requer enormes quantidades de energia. Como não se pode 
prever a sua duração, é preciso repor as fontes de energia, a fim de garantir o bem-
estar fetal e materno. A restrição severa da ingesta oral pode levar à desidratação e à 
cetose. [...] Quando a parturiente recebe mais de 25 gramas de glicose por via 
intravenosa durante o trabalho de parto pode haver hiperinsulinismo fetal, o que 
pode resultar em hipoglicemia neonatal e elevação dos níveis sanguíneos de lactato. 
O uso excessivo de soluções intravenosas sem sódio pode levar à hiponatremia tanto
materna quanto no recém-nascido. As complicações acima mencionadas, 
especialmente a desidratação e a cetose69, podem ser evitadas pela oferta de líquidos 

69A cetose é um estado perigoso do metabolismo, que ocorre na ausência de glicose. É bastante semelhante 
a cetoacidose, condição decorrente da diabetes, devido à ordem de grandeza da concentração de corpos cetônicos
no sangue
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por via oral durante o trabalho de parto, e pela oferta de alimentos leves. As infusões
intravenosas de rotina interferem com o processo natural e restringem a liberdade de 
movimentos da mulher. Mesmo a inserção profilática rotineira de uma cânula 
intravenosa é um convite a intervenções desnecessárias (p.9-10).

Abaixo, destacamos um depoimento sobre ter ficado sem alimentação durante o 

trabalho de parto e a posição de parir, do vídeo Violência obstétrica: a voz das brasileiras 

(ZORZAM, 2014). 

Sem direito a comer ou beber água durante o trabalho de parto (morrendo de sede). 
Sofrendo em posições deitada, e com estribos “frouxos” que caíam junto com 
minhas pernas a todo minuto (Alessandra Mussi).  

Dentre as formas de atendimento degradante e desumanizador, citados pelo 

Dossiê sobre violência obstétrica (PARTO DO PRINCÍPIO, 2012), estão: peregrinação em 

busca de vaga, omissão de informações, descaso e abandono, desprezo e humilhação, ameaça 

e coação, preconceito e discriminação, homofobia, estigmatização, assédio e sadismo, 

culpabilização e chantagem, desconsideração dos padrões culturais e mulheres em situação de

abortamento. Segundo Venturi e Godinho (2013), em uma pesquisa realizada pela Fundação 

Perseu Abramo divulgada em 2010, mostra que das mulheres entrevistadas, 23% frases 

desagradáveis durante o parto. No meio das frases mais ouvias tem destaque: “não chora que 

o ano que vem você está aqui de novo”, “na hora de fazer não chorou, não chamou a mamãe, 

porque está chorando agora”; “se gritar eu paro agora o que estou fazendo e paro de te 

atender”; “se ficar gritando vai fazer mal para o seu bebê ele vai nascer surdo”.  De acordo 

com a pesquisa considerando a raça: 21% das mulheres brancas ouviram alguma dessas 

frases; 22% das mulheres negras e 28% das mulheres pardas. 

 Abaixo algumas frases e atitudes que ilustram a desumanização do parto e 

nascimento, ou melhor, a violência obstétrica, citada acima.

“Tinha que ser! Olha aí, pobre, preta, tatuada e drogada! Isso não é eclampsia,é 
droga!”Fala atribuída ao anestesista que foi chamado durante a madrugada (plantão 
de sobreaviso) para atender a uma cesárea de emergência de uma gestante 
adolescente com eclampsia cujo parceiro estava preso por tráfico de 
drogas.Maternidade Pró-Matre, Vitória-ES (PARTO DO PRINCIPIO, 2012, p. 135).

“Vou dar logo no cu!”Fala de um médico plantonista em resposta a um pedido 
realizado no meio da noite para prescrição de medicação para dor na cicatriz da 
episiotomia. Prescreveu um anti-inflamatório via retal.Maternidade Pró-Matre, 
Vitória-ES (PARTO DO PRINCIPIO, 2012,137).

“A gestante estava no quarto PPP em um ambiente tranquilo e em penumbra
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durante o trabalho de parto. Quando a médica entra no quarto, ela disse: ‘Que 
absurdo! O que é isso aqui? Ascende essa luz! Isso não é toca de índio! Ei! (dando 
tapinhas em sua perna), acorda! Assim você não vai parir nunca! Colabora!”ex-
acadêmica do hospital escola da UFRJ “Depois que as mulheres começaram a 
ganhar neném no hospital, nunca deixaram trazer a placenta para casa. Antigamente, 
enterrávamos a placenta no pé da bananeira. Agora, nossas filhas dizem ‘eca’ 
quando contamos sobre essa tradição. ”J. ,indígena de Aracruz-ES (PARTO DO 
PRINCIPIO, 2012,139).

Fui mal atendida desde a hora em que entrei, sendo chamada de manhosa, com dores
fortíssimas, sem atendimento para diminuir essa minha dor... Tiraram ela a base de 
ferro, eu tive vários pontos internos, foi feito um parto normal, mas com vários 
pontos internos (FIORETTE, 2015).

Minha FILHA que estava do lado disse: “- Mamãe como pode ser uma coisa feliz se 
o médico deixou você amarrada? Então ele não sabe ser médico” (ZORZAM, 2012).

Disse que ia degolar o meu bebe e fazer a cesariana caso eu não concordasse de ir 
para sala de parto (ZORZAM, 2012).

Fizeram comentários sobre o cheiro de churrasco de minha barriga (ZORZAM, 
2012).

Não basta a maternidade ter uma boa estrutura, nem os profissionais tratarem bem

as mulheres, é preciso, antes de tudo, que as mulheres sejam esclarecidas sofre todos os 

procedimentos realizados, e principalmente que suas escolhas sejam respeitadas. É preciso 

que as mulheres sejam protagonistas no seu parto.

5.2.3 “Eu aborto, Tu abortas, somos todas clandestinas!” Violência obstétrica em situações de 
abortamento

Em nossa reflexão, falar atualmente em mulheres que estão nesta situação de 

abortamento é falar das que sofreram abortos espontâneos e induzidos, de mulheres que 

fizeram aborto e são contra o aborto; das que nunca fizeram aborto e são a favor do aborto; 

das que são contra o aborto e não fazem aborto e de mulheres que fizeram o aborto e são a 

favor do aborto. 

Matos (2010), em seu trabalho intitulado: A descriminalização do aborto, fala de 

sua experiência como assistente social na área da saúde, e descreve como era o momento em 

que chegava uma mulher em situação de abortamento: 

Tal questão não era abordada na relação entre a mulher e a equipe de saúde, havendo
silêncio. Todavia, entre os profissionais de saúde o assunto era comentado. Nesses 
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comentários, em geral, ouvíamos: “tem mais um cytotec na enfermaria”. Portanto, 
aquela mulher – lá na enfermaria – sofria por diferentes motivos: provocara um 
aborto em condições de risco à sua saúde e à sua segurança; encontrava-se 
hospitalizada, sem poder falar para a equipe o real motivo da sua internação [...] 
tinha sua identidade reduzida a um medicamento que supostamente teria usado, ou 
melhor, era reduzida à um rótulo, à um estereótipo (p.9).

Este depoimento é interessante porque demonstra como as mulheres- –- em 

situação de abortamento – são tratadas em nossas maternidades e hospitais, sofrendo violência

obstétrica. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2013) reconhece que a violência 

obstétrica também abrange as mulheres em situação de abortamento. Conforme o folder 

publicado pela defensoria as situações tidas como violência obstétrica, são:

Negativa ou demora no atendimento a mulher em situação de abortamento; 
Questionamento à mulher sobre a causa de abortamento (se intencional ou não); 
Realização de procedimentos predominantemente invasivos, sem explicação, sem 
consentimento e freqüentemente sem anestesia; Ameaças, acusação e culpabilização 
da mulher; Coação com finalidade de confissão e denuncia à polícia da mulher em 
situação de abortamento (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2013, folder).

Outra ação que as mulheres em situação de abortamento sofrem, e aí, 

consideramos como mais uma forma de violência obstétrica, é quando esta mulher é 

encaminhada para o alojamento em que estão outras mulheres que tiveram seus bebês recém-

nascidos afetando psicologicamente às mulheres em situação de abortamento. A dor causada 

pelo aborto, seja induzido ou espontâneo, não é considerada pelos profissionais e instituições 

de saúde, ao alojarem as mulheres que acabaram de abortar ou tiveram sua gravidez 

interrompida, com mães que estão com seus bebês recém-nascidos.

Mas, o que é aborto? Quais as concepções que se tem sobre o tema? O aborto é 

um tema polêmico e sua discussão está presente em diversos segmentos de nossa sociedade e 

dependendo do segmento as discussões apontam sempre para a defesa ou reprovação da sua 

prática em si. Muitas vezes, sem a discussão necessária e suficiente para solucionar questões 

relacionadas ao assunto. 

As discussões sobre o aborto no Brasil passam por um grande embate político, 

cultural e religioso. De lado temos conservadores e fundamentalistas formados geralmente por

pessoas ligadas a instituições e partidos políticos que são contra o aborto com o argumento de 

que são à favor da defesa da vida. De outro lado, temos alguns partidos de esquerda e 

movimentos sociais, em especial o movimento feminista, que defendem a importância de se 

discutir o aborto, da sua legalização e despenalização.
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Biroli (2014) ratifica que o debate sobre o aborto revela duas posições: a pró-vida 

pela Igreja Católica centrada na vida do feto e a Pró-escolha pelo movimento feminista 

baseada nos direitos das mulheres. A autora defende que é importante destacar que,“o 

fundamento religioso para a obstrução de direitos individuais compromete a laicidade70 do 

Estado e, com isso, a cidadania e a construção de uma sociedade plural e democrática (p.126).

Segundo Matos (2010, p. 13), “O aborto é uma prática histórica”. As mulheres 

utilizavam ervas com o objetivo de regular o seu fluxo menstrual. Com o desenvolvimento 

científico entre os séculos XVII e XVIII, a ciência vai dominando o processo de gestação, ao 

mesmo tempo acontece a distinção entre o aborto, o infanticídio e os métodos contraceptivos. 

A ciência médica, na figura do obstetra, assume a primeira linha de combate ao aborto: 

“assenhorando-se progressivamente de tudo o que dizia respeito á saúde reprodutiva, com a 

obstetrícia a nascer, tornando-se aliados da Igreja e do governo no combate ao Aborto” 

(CAMPOS, apud, MATOS, 2010, p.15).

É com as manifestações de maio de 1968, que a defesa da legalização do aborto 

torna-se uma questão pública e bandeira do feminismo. 

Ao reportar a questão do aborto no Brasil, Matos (2010) vai dizer essa questão é 

antiga. Para isso, o autor vai se respaldar em Priori. Para Piore, torna-se impossível pensar a 

questão do aborto sem inscrevê-la na colonização, momento em que a grande preocupação da 

metrópole estava centrada no vazio demográfico, que existia em terras brasileiras. Para mudar

esse quadro, a coroa se apoiou e três vertentes: “a luta contra ligações consensuais e 

concubinárias fora do controle do Estado e da Igreja católica, a proibição da instalação de 

conventos de freiras [...] e a imposição do matrimônio como mecanismo de controle das 

populações coloniais” (apud MATOS, 2010, p 24).

Dessa forma, neste período, o aborto não seria interessante aos interesses dos 

colonizadores, já que era necessário o povoamento das colônias. Para isso, a Igreja e a 

medicina foram fundamentais na questão da instrução das mulheres nesse período como 

mostra Priore (2009, p.251), 

O projeto de construção da maternidade ideal, o aborto aparecia como uma mancha 
capaz de oxidar o belo retrato que se queria fazer das mães.  Se o enfoque era o da 
multiplicação das “gentes”, se o esforço era o de tornar útil a sexualidade dentro do 
casamento, o aborto mostrava-se como uma forma de controle malthusiano, 
desaprovado tanto pela Igreja quanto pelo Estado. 

70Entendemos por laicidade, um Estado que esteja pronto para governar sobre todos de forma que as legislações 
e as políticas públicas possam abranger todas as cidadãs e cidadãos de forma igualitária, que respeite a liberdade 
religiosa e de credo, sem prevalecer leis baseadas em um credo ou religião. 
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Com relação à legislação brasileira sobre o aborto, a primeira que vai reconhecer a

sua repressão data de 1830 no Código Criminal do Império, porém, essa lei não punia a 

mulher e sim quem realizava o aborto. Mas foi em 1890, no período da República, que essa 

situação modificou e o Código Penal passou a penalizar também a mulher.  Com a 

promulgação do Código Penal de 1940, duas situações são excluídas da ilicitude, o aborto 

resultado de estupro ou em casos de risco de morte da mulher (Oliveira apud Matos, 2010, p. 

24). 

A questão do aborto sendo punido pelo Código Penal de 1940 permaneceu 

praticamente inalterada até o fim dos anos 1980. Segundo Rocha (apud MATOS, 2010), o 

processo de redemocratização do país nos anos de 1980 teve peso fundamental para tornar a 

questão do aborto mais visível com a criação de espaços de debate e elaboração de normas e 

políticas públicas como também de novas decisões no âmbito do Judiciário. Neste momento 

também, é possível identificar a mudança de postura da Igreja Católica deixando para trás 

uma postura reativa e assumindo uma postura agressiva sobre a discussão da 

descriminalização do aborto. Porém, nem sempre a postura da Igreja foi essa como veremos a 

seguir.

Não temos a pretensão de nos aprofundarmos sobre a teologia do aborto, porém, é

importante compreender que o posicionamento religioso, especificamente Católico, tem 

influenciado a prática de profissionais de saúde que trabalham para o Estado. Um Estado que 

afirma em sua Carta Constitucional ser considerado laico. Para isso, vamos recorrer a 

documentos da Igreja Católica e a teólogos católicos que buscam desmistificar a atual posição

da Igreja em relação ao aborto.

A igreja expressa sua posição por meio de diversos documentos considerados 

importantes. Dentre eles, temos o Catecismo da Igreja Católica que expõe sua atual posição 

em relação ao aborto:

A vida humana dever ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do 
momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser 
humano dever ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito 
inviolável de todo ser inocente à vida [...] A cooperação formal para um aborto 
constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão
este delito contra a vida humana (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2004, 
p.591-592, grifo nosso).

A posição é clara, a vida humana começa a partir da concepção e tudo o que for 

feito para impedir esse momento é considerado aborto.
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A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na auto-
observação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios 
objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a 
ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em 
compensação, é intrinsecamente má “toda ação que, ou em previsão do ato conjugal,
ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas 
conseqüências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a 
procriação”[2370] (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2004, p.614 - 620). 

Ainda de acordo com o Catecismo a Igreja afirma que seu atual posicionamento 

nunca mudou:

Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este 
ensinamento não mudou. Continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido 
como um fim ou um meio é gravemente contrário à lei moral: Não matarás o 
embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido (2004, p. 592, grifo do 
autor).

Esse é basicamente o discurso oficial que a Igreja Católica vem difundindo e 

ensinando aos seus fiéis, de como pensar o aborto. Porém, nem todas (os) as (os) teólogas (os)

pensam dessa mesma forma, ou seja, algumas (ns) teólogas (os) argumentam contrários à 

posição que a Igreja possui, por meio dos próprios documentos da instituição como veremos a

seguir.

Antes de entrarmos diretamente no debate com os argumentos de teólogas (os), 

queremos destacar a existência no Brasil de um grupo de mulheres chamado Católicas pelo 

Direito de Decidir – CDD-Br,  que foi criado em 1993, como uma organização não 

governamental feminista cujo objetivo e a busca por justiça social e mudança nos padrões 

culturais e religiosos. O CDD-Br trás uma grande contribuição teórica, teológica e feminista 

para a articulação do pensamento católico ao feminismo, tornando-se em um importante 

aliado na luta pelos direitos das mulheres no campo da reprodução e da autonomia das 

mulheres sobre suas vidas  (ROSADO, 2004). 

Agora vejamos os argumentos usados pelas teólogas e teólogos sobre as questões 

do aborto especificamente, por intermédio das publicações da organização Católicas pelo 

Direito de Decidir. 

Uma das publicações que tem influenciado as mulheres para argumentar e 

justificar ética e religiosamente, as decisões sobre seu corpo no campo da sexualidade e da 
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reprodução tem sido a obra de Jane Hust71 intitulada: “Uma história não contada: a história 

das ideias sobre o aborto na Igreja Católica”. Originalmente, ela foi publicada em 1989, tendo

sido traduzida e publicada no Brasil em 2000. A obra trás um histórico sobre as posições 

diferenciadas da Igreja Católica com relação ao aborto. Para a autora, a Igreja nunca pensou 

da mesma forma sobre o tema como se posiciona no presente e nem sempre era unânime as 

posições entre os teólogos, como também, nem sempre todo tipo de aborto foi considerado 

pecado.

Para isso, Hurst (2000) vai dividir as posições com os seguintes recortes 

históricos: Os seis primeiros séculos da cristandade (até 600 d.c.); o período intermediário 

(600 – 1500 d.c.); o período pré-moderno (1500-1750) e a época moderna.  Em cada um 

desses períodos ela vai argumentar por meio de grandes teólogos da Igreja Católica, 

considerados até hoje como doutores da igreja72. Mas, antes ela vai fazer a diferença entre 

duas funções da Igreja: a função legislativa que são as regras morais criadas para as (os) 

católicas (os) seguirem, ou seja, definir quais eram os atos de pecados e suas penas 

(penitência e excomunhão) que estão organizadas no Código do Direito Canônico. A outra 

função é o magistério da Igreja responsável em ensinar as questões de fé e de moral. 

“Somente no âmbito dessas questões é que o papa pode ser considerado capaz de ensinar de 

modo infalível” (HURST, 2000, p. 10). 

Nos primeiros séculos até os anos 600 d.c., são marcados pelas primeiras 

discussões sobre o aborto. A maioria dos teólogos afirmava que o aborto não era homicídio no

início da gravidez e sim posterior à hominização73 do feto. Santo Agostinho é um dos teólogos

em que seus escritos expressavam posição dominante na Igreja da época, e até hoje é 

considerado um doutor da Igreja. Santo Agostinho afirmava que,

A grande questão relativa à alma não poder decidida apressadamente, por meio de 
um julgamento precipitado e inconsistente; a lei não dá base para que o ato (de 
aborto) seja considerado homicídio, pois ainda não é possível afirmar a existênciade 
alma viva num corpo desprovido de sensação quando ele ainda não se formou em 
carne e não foi, portanto, dotado de sentidos (apud HURST, 2000, p. 17-18).

71“Jane Hurst ensina no Departamento de Estudos Religiosos da University of Virgínia. Ela se graduou no Smith
College e obteve o M.A. eo PhD em Religião na Temple University”. Biografia contida ao final do Caderno I, 
ano 2000, pela Católicas pelo Direito de Decidir no Brasil.
72 “Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer 
época da história. O conceito de Doutor da Igreja difere do de Padre da Igreja, pois Padre da Igreja é somente 
aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no
Oriente. Há  Padres da Igreja que são Doutores” (BETTENCOURT, 1998, p.87).
73O momento em que o feto torna-se ser humano com alma.

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 115

O período intermediário – 600 a 1500 anos d. c. - é marcado pela organização da 

primeira coleção do Direito Canônico aceita pela Igreja. Ela foi compilada por Graciano em 

1140 d.c.. Aqui o aborto, em geral, não era considerado homicídio, somente quando o feto 

estava formado. Nesse momento, a maioria dos teólogos também afirmavam a teoria da 

hominização posterior, que somente acontecia entre 40 e 80 dias depois da concepção. Para 

esse período, Santo Tomás de Aquino, outro teólogo considerado doutor da Igreja, afirmava: 

“O aborto não é homicídio, a não ser que o feto já tenha recebido a alma e se tornado, 

portanto, um ser humano pleno. Ele tinha certeza de que isto acontecia algum tempo depois da

concepção” (apud HURST, 2000, p.23). 

Queremos destacar neste período a concepção hilemórfica74 do ser humano, 

desenvolvida por Santo Tomás de Aquino que tornou-se uma teoria dominante na teologia 

deste período. Inclusive essa concepção foi confirmada no Concílio de Viena, realizado na 

França em 1312. 

O período pré-moderno que vai de 1500 a 1750, é marcado pela teoria da 

hominização imediata (desde o momento da concepção) que aos poucos vai ganhando terreno.

A literatura penitencial vai fazer a distinção entre aborto do feto formado e aborto do feto em 

formação. Esse momento é marcado de conflitos entre as decisões papais sobre o aborto, pois 

entrava em conflito com o que a Igreja ensinava. Preocupado com as formas de viver dos 

fiéis, em 1588, o papa Sisto V publicou que o aborto e a contracepção era homicídio em 

qualquer etapa da gravidez e a pena imposta era a excomunhão e que somente poderia ser 

absorvido pela Santa Sé. 

Essa atitude entra em conflito com as práticas de penitência e com os pontos de 

vista canônicos e teológicos sobre a infusão da alma. Por isso, o papa Gregório XIV, 

recomendou em 1591“onde não existe homicídio, nem feto animado envolvido não se punirá 

de modo mais rigoroso que o que prescrevem os cânones sagrados ou a legislação civil” 

(apud HUST, 2006, p.28). 

Porém, alguns acontecimentos contribuíram para a atual e centralizada opinião da 

Igreja acerca do aborto: a publicação de um tratado de Questões médico-legais em 1621, cujo 

autor é Paolo Zacchia, afirmando que a alma racional estava presente a partir do momento da 

74Essa concepção define o ser humano como uma unidade formada por dois elementos distintos: a matéria 
primeira (potencialidade) e a forma substancial (o principio realizador). Estes dois princípios se unem na 
realidade do corpo e da alma no ser humano. Ninguém pode existir na ausência desses dois elementos [...] Para 
Santo Tomás, o conceito hilemórfico do homem implica a hominização posterior, que ele professava firmemente.
Uma vez que corpo e alma se unem para formar um ser humano, não pode existir alma humana em corpo que 
ainda não plenamente humano (HURST, 2000, p. 23). 
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concepção, o culto a Maria75, a defesa da ideia de batismo para fetos e por fim, a ampla 

discussão sobre o aborto terapêutico76. 

Por último, na época moderna vem a ideia de vida potencial e homicídio 

antecipado com o teólogo Jean Gury. O papa Pio IX ignora a questão da hominização e requer

a excomunhão para abortos praticados em qualquer etapa da gravidez. Com isso, estabelece a 

hominização imediata com pena de ex-comunhão para a mãe, médicos e enfermeiros que 

participarem do aborto. Assume-se o conceito teológico de proteção ao embrião desde o 

momento da concepção: o direito à vida. 

Segundo Hurst (2006), teólogos tem afirmado com freqüência que não sabem 

exatamente quando um embrião torna-se um ser humano, pois eles tem adotado uma “caso 

seja” que inclusive, está presente na Declaração sobre o Aborto Provocado77

Sob o ponto de vista moral, isto é certo mesmo que porventura subsistisse uma 
dúvida concernente ao facto de o fruto da concepção ser já uma pessoa humana: é 
objetivamente um pecado grave ousar correr o risco de um homicídio. É já um 
homem aquele que o virá a ser (1974, p.4).

Daí ela conclui que essa abordagem “caso seja”, na prática não é suficiente para 

homens e mulheres conscientes, e que se a Igreja não esclareceu sua posição, o problema fica 

aos cuidados da consciência individual.

Da mesma maneira Aguirre78 (2006), vai expor que o problema do aborto é muito 

complexo e doloroso, porque não é só a vida do nascituro que está em risco, mas também a 

vida da mãe que quando chega a pensar em abortar está tomando uma decisão limite.  E que 

nessas situações-limite, todos têm o direito de que se respeite sua consciência. Com relação a 

consciência Aguirre afirma: “No extremo da dúvida, o máximo que a ética nos diz é que onde 

existe dúvida, o indivíduo tem livre direito de agir segundo sua consciência, porque ‘onde há 

dúvida há liberdade’” (p.46). Para o autor, a defesa da vida não deve ser reduzida à mera vida 

biológica. 

75  Segundo Hurst (2006), a doutrina da “Imaculada Conceição” ensinava que Maria recebeu a “graça 
santificadora” no momento da concepção e nasceu sem pecado original, mesmo tendo sido nascida de pais 
humanos. Dessa forma, talvez acontecesse a mesma coisa em todas as pessoas.   
76 A medicina neste momento estava muito ligada a Igreja, devido a isso os médicos procuravam assegurar se o 
aborto era homicídio e se eles seriam penalizados por esse “crime” mesmo em casos necessários para salvar a 
mãe.
77“Dado em Roma, da Sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, a 18 de Novembro, na solenidade 
da Dedicação das Basílicas dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, no ano do Senhor de 1974”. Disponível em: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19741118_declarationab
ortion_ po.html  Acesso em: 01 de março de 2016. 
78Luis Péres Aguirre é padre, filósofo e teólogo de Montevidéu. 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19741118_declarationabortion_%20po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19741118_declarationabortion_%20po.html


P á g i n a  | 117

Ainda com relação ao debate moral da Igreja sobre o aborto, Maguire79 (2001), 

argumenta que nenhum debate moral, inclusive sobre o aborto, está além de uma solução 

probabilística. O que vem a ser isso? É uma doutrina que se baseia “no conceito de que uma 

obrigação moral que provoque dúvida não pode se impor como se fosse certa, indiscutível” 

(p.9). Nesse caso, há várias opiniões sobre o aborto, e há teólogos e teólogas que defendem a 

possibilidade de aborto em várias circunstâncias. Dessa forma, continua Maguire (IDEM), 

podemos seguir com a consciência tranqüila, ainda que tenha dez mil teólogos e teólogas e 

mesmo o papa sem estar de acordo.

A importância de se destacar essas doutrinas da Igreja, como também, as 

contradições que existem em seus documentos oficiais, é por dois motivos: primeiro porque 

contribui com o feminismo nas discussões sobre o aborto e segundo, porque muitas mulheres 

que passaram por situações de abortamento, carregam consigo prejuízos graves e traumáticos 

afetando sua saúde do corpo e psíquico. Muitas delas, dada a carga religiosa que possuem, 

passam o resto da suas vidas se culpando pelo aborto que fez e muitas vezes, quando perdem 

um (a) filho (a), veem como castigo divino.  

Como exemplo disso, temos um desabafo anônimo do blog Temos que falar sobre

isso80: 

Das maiores crueldades que ouvi depois da morte da minha filha Marcela, a pior 
veio de quem eu menos esperava. A que doeu mais! Disse-nos, após dois dias de 
termos enterrado nossa menina: “Vocês estão passando por isso porque não 
frequentam mais a igreja. Deus levou a filha de vocês por terem saído da 
igreja”. E as atrocidades não pararam por aí.
Dia após dia, fomos condenados pela nossa escolha pelo ateísmo. A religiosidade e o
fanatismo, beirando um fundamentalismo, se fizeram presente desde então, fomos e 
somos acusados e ter perdido nossa menina e nosso segundo bebê (esse ainda na 
barriga), por não respeitarmos o mesmo “deus” que o interlocutor. Minha resposta é 
simples: “Mais respeito e menos julgamento. O que menos preciso é de dedos na 
cara. Bastam as culpas que eu mesma me atribuo, óbvio que insensatas, mas que me 
dão uma mínima sensação de controle sobre o que nos aconteceu. E, além disso, pra 
que diabo se existe um “deus” assim”? (TEMOS QUE FALAR SOBRE ISSO, 2016,
grifo nosso).

As mulheres sejam elas religiosas ou não, sofrem as represálias moralistas. Esse é 

um dos maiores desafios do feminismo: enfrentar os ataques do conservadorismo e do 

fundamentalismo que tomam conta do cotidiano e da política e avançam em ofensiva às 

79 Daniel C. Maguire é professor de Teologia Moral na Marquette University. 
80“TEMOS QUE FALAR SOBRE ISSO é uma plataforma de relatos ANÔNIMOS de mães que passaram pelas 
mais diversas situações: depressão pós parto, transtornos ligados à saúde mental na maternidade e no período 
perinatal (desde a concepção até o primeiro ano do bebê), dificuldades durante a gravidez, sofrimento psíquico 
intenso, problemas com amamentação, perda gestacional e neonatal, partos traumáticos, prematuridade extrema, 
gravidez de alto risco, processo de adoção, violência obstétrica, entre outros”. Disponível em: 
https://www.facebook.com/temosquefalarsobreisso/info/?tab=page_info . 
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históricas bandeiras do movimento feminista, como também, de outros movimentos sociais. 

Aqueles ataques atingem a autodeterminação reprodutiva das mulheres e as lutas por 

liberdade sexual (FERREIRA, 2012).

Mediante Gebara (2012), a afirmação de que uma religião ou instituição religiosa 

são fundamentalistas81 vem das próprias mulheres que entendem que é preciso reinterpretar as

tradições de acordo com os novos tempos. Segundo a autora, os interesses por trás do 

fundamentalismo estão no temor de perda da identidade religiosa tradicional e ameaça a 

tradição político-religiosa masculina, pois, há uma interdependência dos processos 

econômicos, políticos, culturais e religiosos.  Para se evitar a manipulação religiosa e 

conservadora, principalmente, nas políticas públicas, uma das bandeiras do feminismo tem 

sido a defesa de um Estado laico. Porém, Gebara reflete:

Não é suficiente que um Estado seja declarado laico para que seus governantes e 
representantes atuem de forma laica, ou seja, isenta de orientação religiosa ou de 
interesses que, em ultima instancia, repousem sobre princípios religiosos que 
favoreçam uma ou outra posição (2012, p.101).

Concordamos com a reflexão de Gebara (2012) sobre o Estado ser de fato laico, 

pois, os argumentos religiosos são utilizados como se fossem políticos.  E isso, a nosso ver, 

tem dificultado em grande medida a elaboração e implementação de políticas públicas não 

somente para as mulheres, mas também, para outros grupos sociais. Sobre essa laicidade do 

Estado, Marx (2009) já chamava a atenção em sua obra Para a questão judaica,sobre a 

importância de um Estado livre, quando afirmava que:

O Estado – na sua forma, no modo peculiar a sua essência, como Estado – 
emancipa-se da religião na medida em que o Estado, como Estado, não reconhece 
nenhuma religião, na medida em que o Estado se confessa, antes, como Estado. 
(p.47). 

Não é nosso objetivo aqui trazer uma discussão aprofundada de Estado laico, mas 

de trazer à tona a importância da separação entre Estado e religião, como também, buscar um 

melhor entendimento sobre laicidade, pois, muitas vezes, em seus discursos, representantes do

povo tem distorcido o que seja Estado laico.  O comportamento de parte dos legisladores, 

embora façam parte de um Estado laico, suas defesas têm bases religiosas. E Marx (2009), 

81Segundo Gebara (2012), o fundamentalismo é do ponto de vista subjetivo “é sinônimo de intransigência 
dogmática, de falta de diálogo e até de obscurantismo”. E do ponto de vista das relações sociais, tem haver com 
“alicerce de sustentação de posições raízes e princípios” (p.95).
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vem defender a importância de um Estado laico – livre de religião – para que se possa 

governar atendendo a todos os cidadãos.  

Além da defesa do Estado laico de fato, o movimento feminista tem se dedicado a 

teorizar conceitos chaves que contribuem para a luta pela liberdade e autonomia das mulheres,

como por exemplo, com a discussão sobre o termo corpo. Camurça (2012) retrata que a 

denúncia de violação e controle dos corpos das mulheres e o posicionamento de que o corpo é

um território que é preciso defender, iniciou-se no Fórum Social das Américas em 2003, na 

Guatemala. Ele se configurou em um avanço teórico e político com relação a pensar o nosso 

corpo como um território “onde nossa vida habita algo inseparável da própria vida que se 

realiza através e pelo corpo, nossa base material e existência humana: meu corpo sou eu. Não 

há um eu separado do corpo” (p.143).  E a penalização do aborto é uma forma de controlar a 

nossa decisão sobre nossa vida, de nos apartar de nós mesmas por meio da apropriação sobre 

nossos corpos.

Conforme Biroli (2014), o aborto é visto pelo movimento feminista como um 

direito reprodutivo das mulheres e que dá autonomia reprodutiva sobre nossos corpos.  A 

defesa do uso dos contraceptivos e o direito ao aborto são necessários para que a Maternidade 

não seja compulsória, pois é preciso desmistificar que nem todas as mulheres têm esse desejo.

Sem o controle dos seus corpos e dos seus processos reprodutivos as mulheres ficam mais 

distantes de atuarem como sujeitos políticos e profissionais. O direito ao aborto ou a 

legalização do aborto é uma questão de autonomia. “O fundamento religioso para a obstrução 

dos direitos individuais compromete a laicidade do Estado e, com isso, a cidadania e a 

construção de uma sociedade plural e democrática” (BIROLI, 2014, p.126).

Sendo assim, afirmarmos que nosso corpo é nosso território é confirmar que nós 

somos capazes e temos o direito de decidir sobre o que queremos vestir, como viver nossa 

sexualidade, quantos filhos (as) termos, se desejamos ou não usar os contraceptivos, se 

queremos e quando assumir a maternidade, como também, o direito de decidir sobre a prática 

do aborto.

A legalização do aborto é algo que deve acontecer para que as mulheres possam 

de fato desfrutar de seus direitos e viver uma vida com mais autonomia. Para Costa (2015), a 

legalização do aborto consolida a laicidade do Estado, aperfeiçoa a democracia e promove os 

direitos sexuais e reprodutivos e a saúde das mulheres. O aborto também deve ser tratado 

como um problema de saúde publica, pois, é uma das importantes causa de mortalidade 
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materna.De acordo com Say82 (2014), o aborto está em quarto lugar das causas de morte 

materna representando 7,9 por cento, ficando atrás da hemorragia 27,1 por cento, hipertensão 

14,0 por cento e sepse83 10,7 por cento. 

De acordo com Venturi e Godinho (2013), em uma pesquisa realizada no Brasil 

pela Fundação Perseu Abramo, cerca de  89% das mulheres entrevistadas tiveram aborto 

natural e 16% tiveram aborto provocado.  Dentre os métodos utilizados para a realização do 

aborto/interrupção da gravidez estão os remédios industrializados (Cytotec) – 39%, aborto em

clínicas – 29%, remédios caseiros como chás e garrafadas -  20%, realizou aborto com 

parteiras – 14% e outras respostas 3%.  Dentre as principais razões alegadas para ter recorrido

ao aborto estão: as condições financeiras, decisão do marido ou companheiro, estava sozinha, 

a idade, estava sem emprego, medo de rejeição da família, questão de saúde, estudos, outros 

motivos. 

O movimento feminista tem procurado avançar neste direito, porém não tem sido 

fácil, primeiro por ser um tema bastante polêmico e difícil de discutir; segundo, por causado 

avanço e influência do fundamentalismo e conservadorismo religiosos nas legislações 

brasileiras a exemplo do Estatuto do Nascituro que trás a proposta da chamada Bolsa-

estupro84.Conforme Andrade (2013), as lutas feministas estão pautadas na defesa da 

autodeterminação das mulheres e em uma vida com liberdade, na qual sejamos de fato 

sujeitos de nossas escolhas e de nossa história. A retirada do direito de interromper a gravidez 

em caso de abuso sexual por parlamentares, afeta diretamente o direito de autonomia que 

precisamos ter sobre o corpo.

O fundamentalismo religioso tem influenciado significativamente na forma como 

as mulheres em situação de abortamento têm vivenciado suas experiências de aborto em 

maternidades e hospitais. As longas esperas para serem atendidas, as humilhações, os 

questionamentos sobre o que elas utilizaram para causar o aborto, as denúncias feitas para a 

polícia, a negativa de atendimento dos profissionais de saúde por meio da chamada “objeção 

82SAY, Laleat al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Disponível em: 
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(14)70227-X.pdf Acesso em: 28 de março de 
2016. 
83 “A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção. A sepse 
era conhecida antigamente como septicemia ou infecção no sangue. Hoje é mais conhecida como infecção 
generalizada” Fonte: http://www.ilas.org.br/pg.php?v=o-que-e-sepse Acesso em: 28 de março de 2016.
84É um projeto de Lei nº 478/2007 de autoria dos deputados Luiz Bassuma (PT-BA) e Miguel Martini (PHS-
MG). Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 8.072, de 1990. No projeto, o nascituro é o ser humano 
concebido, mas ainda não nascido. O mesmo transforma o aborto em crime hediondo e retira da mulher, o direito
já garantido por lei de aborto em caso de estupro. Atualmente é legalmente aceito o aborto em casos de estupro e 
risco de vida da mão. Porém, no projeto, em casos de estupro o direito que a mulher terá, se for aprovado, é de 
uma pensão alimentícia de um salário mínimo, até a criança completar 18 anos. A pensão deverá ser paga pelo 
estuprador e, caso ele não seja identificado, pelo Estado.
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de consciência”85 – inclusive segundo Costa (2015),  usado em casos legalizados ou 

permitidos por lei –, a falta de acompanhante para mulheres em situação de abortamento, seja 

ele provocado ou não, a curetagem sem anestesia entre outros procedimentos considerados 

impróprios e invasivos e que fogem do que chamamos de humanização da saúde, configuram-

se assim em violência obstétrica.

5.3 Para além da violência institucional obstétrica

Quando se fala em violência obstétrica tudo fica muito centrado na violência 

institucional. Não estamos querendo dizer que ela não é importante, inclusive, tem-se 

visibilizado bem como institucional porque são muito frequentes os casos que ocorrem nas 

instituições e tem-se a ideia de que quando volta para casa tudo muda e fica tranquilo. Mas 

nem sempre é assim. A violência obstétrica a que as mulheres estão vivenciando nas 

maternidades e hospitais ela é histórica e tem haver também com a sociedade que acaba 

reproduzindo e / ou reforçando essa prática.

Ir além da violência institucional obstétrica é compreender que ela ultrapassa os 

muros institucionais e acaba sendo reproduzido como algo naturalizado. As mulheres quando 

engravidam e estão perto de parir, já vão orientadas por outras mulheres a como se comportar 

no hospital ou maternidade, ou casa de partos a não gritarem, não chorarem, para serem fortes

porque senão ela vai ser maltratada e os profissionais deixam-na sozinha. Por outro lado, a 

violência obstétrica, e foi assim que decidimos chamar, não parte somente das condições de 

estrutura das maternidades e hospitais, da falta de capacitação dos profissionais, mas também 

de uma prática médica questionável, que como já citamos, muitas vezes sem evidências 

científicas.

Existem muitos fatores que colaboram com a violência obstétrica, como a 

negligência do Estado em não dispor de políticas de atendimento as mulheres e quando dispõe

85A objeção de consciência é uma atitude amparada pelo código de ética profissional de algumas categorias 
profissionais. No caso do código de Ética Medico em seu Artigo 28 é direito do médico “recusar a realização de 
atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência” (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2011, p.20). Porém, na Norma Técnica na Atenção Humanizada ao Abortamento esclarece: “não 
cabe objeção de consciência: a) em caso de necessidade de abortamento por risco de vida para a mulher; b) em 
qualquer situação de abortamento juridicamente permitido, na ausência de outro (a) medico (a) que o faça e 
quando a mulher puder sofrer danos ou agravos à saúde em razão da omissão do (a) médico (a); c) no 
atendimento de complicações derivadas de abortamento inseguro, por se tratarem de casos de urgência” 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.21).
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estão sucateados, faltando recursos materiais, recursos humanos e capacitação dos 

profissionais. A influência do capitalismo com a chamada “indústria do nascimento” onde:

O modelo de atenção ao parto no Brasil é muito centrado na tecnologia que foi aos 
poucos criando a cultura da cesariana, como o modo de nascer mais confortável, 
talvez mais adequado a essa sociedade de consumo [...] o parto passa a ser um ato 
cirúrgico e deixa de ser um ato fisiológico. [...] Existe uma lógica cultural e 
econômica para isso ter acontecido. Existe a ideia de que o parto cesárea é mais 
seguro. [...] Não compensa o médico desmarcar a consulta de uma tarde inteira para 
realizar um parto, pois você ganha mais com as consultas. As cesáreas são realizadas
e marcadas por conveniência médica (CHAUVET, 2013).

 A violação de direitos como os direitos sexuais e reprodutivos, a lei do 

acompanhante, o descumprimento da Lei de notificação compulsória, acabam também 

influenciando neste processo, pois se as mulheres estão com seus direitos violados acabam 

fazendo parte das estatísticas daquelas que sofrem a violência obstétrica. A cultura machista 

também tem influência na forma de tratamento desumanizado dado às mulheres. 

Outra característica é o racismo que determina muitas vezes um tratamento mais 

desumanizado para umas mulheres, inclusive, com a falta de atenção dos profissionais em 

observar determinadas doenças que mais atingem as populações negras. As humilhações que 

as mulheres negras sofrem nos atendimentos nas instituições de saúde configuram-se com 

racismo institucional que fortalece violências obstétricas.

As relações patriarcais, racistas e etilistas estão presentes na prática obstétrica. 

Mulheres estão sofrendo com procedimentos cujas justificativas machistas como a do “ponto 

do marido”, trazendo a valorização do prazer masculino sem considerar as conseqüências 

deste procedimento (episiorrafia realizada de forma que os pontos fiquem bem apertados), 

para as mulheres. A concepção de que as mulheres negras são mais resistentes a dor do que as 

mulheres brancas, deixando para atendê-las depois.  Por fim, ao se falar em violência 

obstétrica pensamos que é preciso fortalecera luta pela humanização do parto e nascimento, 

associada a uma perspectiva antirracista e antipatriarcal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento feminista tem-se preocupado e pensado em várias questões 

relacionadas às condições de vida das mulheres. Suas lutas são pautadas contra o patriarcado, 

classismo, sexismo, racismo, violência contra as mulheres, controle dos nossos corpos e de 

nossas vidas, bem como pelo direito de exercer as nossas sexualidades de forma livre e 

autônoma, dentre tantos outros assuntos. Nesse bojo, a violência obstétrica não poderia deixar

de ser tema importante para discussão da luta das mulheres, até porque ela permeia todas 

essas discussões.

A violência obstétrica envolve a maternidade e momentos de gestação, parto, pós-

parto, amamentação e abortamento. O tema traz outras questões a serem discutidas e que 

interferem também na experiência dolorosa de quem passa por esse tipo de violência. Estamos

falando sobre direitos reprodutivos, legalização do aborto, direito à autonomia sobre o nosso 

corpo.

Abordamos o tema violência obstétrica no Brasil, com o objetivo de analisar como

as práticas obstétricas contribuem para legitimar a violência obstétrica levando em 

consideração as relações sociais de sexo, “raça”/etnia e classe. Este trabalho nos permitiu 

conhecer melhor as suas principais formas de manifestações e suas determinações.

A violência obstétrica não se manifesta apenas no que diz respeito ao institucional,

como a falta de estrutura nas maternidades e hospitais para atendimentos das mulheres, falta 

de capacitação dos (as) profissionais no atendimento humanizado e falta de políticas públicas 

voltadas ao atendimento às mulheres em situações de gestação, parto, pós-parto e 

abortamento, mas também, nas práticas médicas.  Dentre elas estão os procedimentos 

realizados de rotina como infusão intravenosa, tricotomia, enema, exames de toques 

dolorosos, litotomia, abuso de medicalização, ocitocina, amniotomia precoce, episiotomia, 

episiorrafia com finalidade de “ponto do marido”, manobra de Kristeller, estimulação do 

mamilo para aumentar as contrações uterinas entre tantos outros procedimentos que são 

realizados de forma antecipadamente com o objetivo de acelerar o parto. 

Importante destacar que, esses procedimentos realizados de forma rotineira e sem 

indicação clínica ou sem evidência em gestante consideradas de baixo risco obstétrico 

tornam-se uma prática ineficaz e prejudicial como também, as chances de se ter um parto por 

meio cirúrgico aumentam. Com relação às cesáreas marcadas sem indicação clínica ou 

evidências, também consideramos uma expressão de violência obstétrica. O grande número de
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cesáreas realizadas no Brasil, que torna o país campeão nesta modalidade de parto, não tem 

diminuído o número da mortalidade materna. 

Atualmente, há o esforço do Ministério da Saúde em diminuir o número de 

cesáreas realizadas em nosso país, principalmente no que se refere à esfera privada. Dos 

partos realizados neste setor, cerca 88 por cento são realizados por meio cirúrgico. No setor 

público o estímulo de realização de partos normais no Sistema Único de Saúde (SUS) com o 

objetivo de diminuir as cesáreas têm sido realizado mediante a concretização do Programa 

Rede Cegonha. Esse programa busca inserir as chamadas “boas práticas” e tem como objetivo

diminuir o número de realização de cesáreas desnecessárias neste setor.  Na rede privada as 

providências tomadas foram a inserção de novas regras para a realização de partos. Essas  

regras estão na Resolução nº. 368, de 6 de julho de 2015 da ANS, e incluem o direito da 

gestante em ser informada sobre o índice de cesáreas realizados por seu médico, maternidade 

e tipo de plano escolhido, como a obrigatoriedade de fornecimento de Cartão da Gestante e 

uso do Partograma86 pelos médicos. 

Além disso, a violência se manifesta, ainda, no atendimento desumanizado que as 

mulheres recebem como a não ingestão de líquidos ou alimentos leves durante o trabalho de 

parto, frases grosseiras e muitas vezes desrespeitosas ditas pelas (os) profissionais, a omissão 

de informações, realização de procedimentos sem consentimento das mulheres, o abandono, a 

proibição de acompanhante, ameaças, humilhações, violências físicas - como puxões e 

empurrões – estigmatização das mulheres em situação de abortamento, assédio, homofobia, 

culpabilização e desconsideração de padrões culturais (especialmente de indígenas), , 

preconceitos e discriminações com relação a sua raça/etnia e classe social, dificultarem a 

amamentação na primeira hora de vida do bebê, bem como, interferir na forma como a mulher

lhe dá com a amamentação, não considerando que algumas mulheres sentem dificuldades para

amamentar, obrigando-as a amamentarem mesmo estando com seus seios feridos e doloridos 

trazendo para as mulheres um desgaste emocional de culpa e de se sentirem menos mães que 

vai além do desgaste físico da própria amamentação.

Para a humanização do parto é preciso primeiramente que as mulheres tenham 

consciência da importância de se ter conhecimento prévio de todas as práticas médicas a 

serem realizadas em nós, possibilitando, inclusive, seu questionamento. Trata-se de buscar 

conhecer e valorizar os nossos corpos para buscar a nossa autonomia e sobre o direito de 

86 “Partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar sua evolução, 
documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas para a correção destes desvios, 
ajudando ainda a evitar intervenções desnecessárias” (Brasil, 2001, p. 46).
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decidir livremente e conscientemente sobre a maternidade como opção, bem como o tipo de 

parto. A implementação do Plano de parto, recomendado pela OMS desde 1986, é de suma 

importância para que se possa ser respeitado os direitos das mulheres. Esse plano deve ser 

realizado em conjunto com a gestante no início do pré-natal e a família pode ter conhecimento

sobre o plano se assim a gestante desejar. Nele, as mulheres terão a oportunidade de dizer 

como ela deseja que ocorra seu parto, local, tipo de parto, que profissionais poderão está 

envolvidos, se deseja uma doula, quem será o acompanhante, quais os procedimentos deseja 

ou não que sejam realizados nela. Além disso, estarão informações com relação ao risco 

obstétrico da gestante.

O plano caracteriza-se, por sua vez, na autonomia das mulheres gestantes sobre o 

parto e nascimento. Porém, o Plano de parto ainda não é realizado no Brasil, mulheres ainda 

estão sujeitas a práticas intervencionistas da medicina obstétrica. No geral, há um 

desconhecimento do plano no parto no Brasil tanto pelos profissionais como pelas mulheres. 

Práticas como episiotomia, ocitocina, amniotomia, exames de toques vaginais, são realizadas 

em mulheres sem seu consentimento e sem dá-lhes nenhuma informação sobre a realização de

tais procedimentos. O plano de parto realizado pelas gestantes e suas famílias em conjunto 

com os profissionais de saúde, vem ganhar “destaque” nos documentos do Ministério da 

Saúde após a instituição do Programa Rede Cegonha em 2011. 

Por isso, é importante entender e ver que o parto é um processo fisiológico da 

mulher e, portanto não deve ser tratado como uma patologia que necessita de medicalização e 

ser controlado por outros sem o consentimento consciente da mulher. Por ser um processo 

fisiológico, o corpo realiza todo o processo de trabalho de parto e de nascimento. É uma 

atividade que envolve a mulher e o futuro bebê. O desenvolvimento da medicina obstétrica 

moderna pensada pelos homens mudou o cenário do parto e nascimento, trazendo mudanças 

significativas responsáveis pela perda de autonomia tanto da forma de parir como da própria 

atividade que era realizada pelas parteiras e curandeiras. A institucionalização do parto, 

deixando de ser realizados nos domicílios e passando a ser realizado em hospitais ou 

maternidades, o incluiu no modelo de saúde baseado em doença e, portanto, passando a 

demandar a necessidade de medicalização, favorecendo diretamente, portanto, a indústria 

farmacêutica, fora o fortalecimento do processo de mercantilização da saúde.  

A grande dificuldade hoje é ver o parto como um processo fisiológico, no qual 

nosso corpo trabalha de forma harmoniosa para que o parto aconteça como um fator natural 

como respirar, dormir, defecar, fazer sexo, entre outros aspectos de nossa vida biológica. 

Pensar no parto como um processo fisiológico é entendê-lo como um processo natural que 

Violência obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas



P á g i n a  | 126

exige um determinado tempo para acontecer. Os mesmos neurotransmissores estimulados 

durante o ato sexual, também são durante o trabalho de parto e parto e na amamentação. O 

próprio corpo produz as substâncias necessárias para o evento do parto, como por exemplo, a 

ocitocina e a endorfina. O parto é uma atividade entre mãe e bebê e a medicina obstétrica 

deve deixar de lado as práticas de aceleração do trabalho de parto que mais prejudicam do que

ajudam no processo e interferir somente no momento em que o trabalho de parto não esteja 

evoluindo bem.  

A melhor experiência de parto para a mulher vai ser aquela que ela escolher e se 

sentir melhor.  Em nossa concepção o parto humanizado vai se caracterizar naquele em que a 

mulher não é tida como uma paciente, mas como sujeito central. Para tanto, o processo 

reprodutivo – a gestação e o parto - não pode ser visto como um processo doença. A decisão 

do tipo de parto a ser realizado é para ser uma decisão livre e consciente da mulher, seja por 

via vaginal, seja por meio cirúrgico. Dessa forma, não estamos dizendo que o parto só será 

humanizado quando for parto vaginal ou será desumanizado se for parto cesárea. A noção de 

parto humanizado não deve ser resumida em um tipo de parto e vice-versa.

Às relações patriarcais de determinação da violência obstétrica, também, 

destacamos as relações de classe e a “raça”/etnia a qual as mulheres pertencem. Essas relações

influenciam nas formas de acesso aos serviços de saúde já que as mulheres negras são as que 

recebem menores salários segundo o IPEA (2011). Pesquisas têm identificado um maior 

número de usuários (as) negros (as) e pardos (as) estabelecendo relações de dependência aos 

serviços de saúde pública, ao mesmo tempo, que há uma maior dificuldade no acesso a esses 

serviços pela população negra e parda, quando comparada a população branca. Ainda foi 

verificado que a forma de tratamento recebida dentro das instituições tem apresentado 

evidência de racismo institucional tanto no sistema de saúde privado do país incluindo o SUS 

(PAIXÃO ET AL, 2010).

Os baixos salários interferem no acesso à saúde privada que é diferenciada em 

relação à pública devido à precarização e baixos investimentos do Estado. A condição 

financeira das mulheres influencia, por exemplo, na forma segura ou insegura de escolha de 

clínicas de abortamento. As mulheres negras e pardas são as que mais morrem em 

complicações obstétricas diretas da mortalidade materna decorrentes de aborto, chega a ser 

quase o dobro das mortes de mulheres brancas, segundo Paixão et al (2010, p.116): 3,2 por 

cento entre as mulheres brancas e 6,2 por cento entre as mulheres negras. O acesso das 

mulheres da classe trabalhadora às clínicas de abortamento mesmo que de forma ilegal, é 

diferenciada das mulheres brancas que tem acesso a clínicas clandestinas onde realizam 
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abortos seguros, em melhores condições segurança. Ao contrário das mulheres pobres que 

acabam realizando em locais com péssimas condições de estrutura, sem profissionais 

qualificados (as) e em condições precárias, sem nenhum acompanhamento após o 

procedimento. 

A “raça”/etnia a qual as mulheres pertencem influenciam na violência obstétrica 

em atitudes e formas de pensar. O racismo institucional é uma das principais manifestações da

desigualdade racial, manifestada por meio de atitudes preconceituosas e de discriminação. 

Acreditar que as mulheres negras são mais resistentes a dor e por isso, negar métodos de 

alívio da dor, desconsiderar doenças específicas das populações negras, são alguns dos 

exemplos das discriminações étnico-raciais que permeiam a violência obstétrica.

É importante a denúncia desse tipo de violência como mais um tipo de violência 

contra as mulheres. A maternidade deve ser assunto e fazer parte da pauta de luta feminista, 

não no sentido que o patriarcado tem dado, mas no sentido de garanti-la como uma opção 

consciente e autodeterminada pelas mulheres e não uma obrigação coercitiva. Afirmamos que 

o parto é um ato fisiológico, porém a maternidade deve ser uma opção social das mulheres e 

não uma contingência biológica, não só na decisão de ser ou não mãe, mas, também, no 

modelo de maternidade que se quer seguir. A maternidade que vemos hoje é construída 

socialmente e culturalmente com base na ideologia patriarcal, na qual existe a noção de que a 

mãe deve dar a vida pelo seu filho (a), sempre disposta a se sacrificar, anular-se e se abnegar. 

Em outras palavras, a pessoa se resume à maternidade e deixa de existir como um sujeito de 

direitos e que tem desejos próprios.  Não por essa maternidade que prende as mulheres ao 

cuidado dos (as) filhos (as) que se deve lutar, mas por uma maternidade livre, que não 

sacrifique e anule a mulher, como sujeito.

Ainda sobre a maternidade, não podemos deixar de destacar que ela envolve a 

gestação, o parto, o aborto e o nascimento. Um campo que foi exclusivamente feminino 

modificou-se com a presença dos homens nessa atividade, transformando um processo 

fisiológico em “doença” que necessita de “cuidados especiais”. Nessa modificação, ou 

melhor, na apropriação dos homens sobre o evento do parto e nascimento, encontramos mais 

uma forma de controle sobre o corpo das mulheres, caracterizada na violência obstétrica. 

É na crítica à apropriação patriarcal sobre nossos corpos, como uma determinação 

central da violência obstétrica, que ressaltamos a importância do feminismo, tanto na 

produção de conhecimento crítico, bem como na condição de movimento social voltado para 

a luta por autonomia sobre nossos corpos. Nessa perspectiva feminista, opomo-nos contra a 

mutilação genital das mulheres com a episiotomia mal realizada; a existência do machismo 
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nas práticas como o “ponto do marido”, realizado somente com o objetivo de dar prazer ao 

marido, desconsiderando a dor que as mulheres sentem após ter esse procedimento realizado; 

frases ditas no momento do trabalho de parto, permeadas muitas vezes por racismo, sexismo e

classismo.

Não podemos naturalizar as violências contra as mulheres, sejam elas psicológicas

praticadas por palavras, sejam por procedimentos realizados de forma invasiva por vários 

profissionais. Da mesma forma, não podemos admitir que mulheres sangrem sob negligência 

de atenção médica, sendo atendidas propositalmente apenas nos finais de plantões ou mesmo 

“abandonadas”, como forma de “castigo” por prática de aborto clandestino.

A luta feminista contra o patriarcado, o racismo e o classismo são fundamentais 

para superação da violência obstétrica. Se a mulher deve ser considerada em todas as áreas de 

sua vida, então a violência obstétrica é um tipo de violência que tem que fazer parte das lutas 

feministas, pois nela estão presentes outras formas de violências que deixam marcas na 

mulher e interferem na sua vida. Se uma das bandeiras de luta do feminismo é que todas as 

mulheres tenham uma vida sem violência, não se pode deixar de lado a violência sofrida neste

momento tão particular da mulher.

Entendemos que os slogans feministas: “Meu corpo, minhas regras” e “Nossos corpos 

nos pertencem”, fazem-se mais atuais, mas, também, necessários de serem proclamados 

diariamente na luta por autonomia e respeito aos direitos das mulheres em decidir sobre os 

nossos corpos e vidas. A luta contra todas as expressões de violência obstétrica é um dos 

caminhos fundamentais para a materialização de tais slogans.
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