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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo a criação de um site sobre violência obstétrica, 
envolvendo conteúdos multimídia para a discussão do assunto. Utilizamos autores 
como Diniz (2012) e Brito (2013) como referencial teórico relacionado ao tema 
abordado. Tratando de jornalismo digital, utilizamos autores como Jenkins (2009) e 
Lévy (2010). Para elaborar o produto, realizamos primeiramente pesquisas 
bibliográficas e, depois, buscamos personagens a fim de encontrar relatos de violência 
obstétrica para, então, realizarmos as entrevistas. O objetivo principal era contar os 
relatos de mulheres que foram vítimas de prática com tanta invisibilidade na 
sociedade. Os textos de Lage (2003) e Duarte (2009) nos auxiliaram no momento de 
realização das entrevistas. Com relação ao estilo da narrativa, optamos por seguir 
uma linha de escrita mais subjetiva. O produto final foi hospedado em um site criado 
gratuitamente pelo Wix e traz conteúdos multimídia relacionados ao tema. Como 
resultado, temos um produto que permanecerá disponível para a sociedade e que fica 
também como registro de histórias em constante elaboração e pode ser acessado de 
forma fácil, por grande número de pessoas, contribuindo para o combate às práticas 
e também, na pior das hipóteses, com que as mulheres saibam como proceder caso 
venham a ser vítimas de violência obstétrica 
 
 Palavras-chave: violência obstétrica; jornalismo digital; jornalismo multimídia; parto. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
This work aimed to create a website about obstetric violence, involving multimedia 
content for the discussion of the subject. We use authors such as Diniz (2012) and 
Brito (2013) as a theoretical reference related to the topic approached. In dealing with 
digital journalism, we use authors like Jenkins (2009) and Lévy (2010). To elaborate 
the product, we first carried out bibliographical researches and then we searched for 
characters to find reports of obstetric violence so that we could conduct the interviews. 
Our main objective was the will to tell the stories of women who had been victim to 
such invisible practice in society. The texts of de Lage (2003) and Duarte (2009) 
assisted us in the moment of the interviews. Regarding the style of the narrative, we 
chose to follow a more subjective line of writing. The final product was hosted on a Wix 
free website and brings multimedia content related to the theme. As result, we have a 
product that will remain available to society and that is also a record of stories in 
constant elaboration and can be easily accessed by a large number of people, 
contributing to combat practices and also, at worst, make women know how to proceed 
if they become victims of obstetric violence 
 
Keywords: obstetric violence; digital journalism; multimídia journalism; childbirth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Violência Obstétrica atinge diariamente milhares de brasileiras. Partos 

com a utilização de violência são bastante recorrentes, acabaram por se se tornar 

comuns e, hoje, tal banalização faz com que certas práticas que ferem a autonomia 

das mães sobre o próprio corpo e o parto sejam vistas como processos realmente 

necessários ao ato de dar à luz. 

Durante as etapas da realização deste trabalho, nos deparamos várias 

vezes com a pergunta “O que é violência obstétrica? ”. A pergunta partia até mesmo 

de mulheres que já tiveram filhos e que sofreram abusos durante o parto. A violência 

obstétrica está presente em vários atos de abuso, seja na gravidez, no atendimento, 

na realização do parto, no pós-parto imediato1 e ainda em atendimento a casos de 

aborto. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em cartilha elaborada por 

meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher com a 

finalidade de explicar exclusivamente sobre o assunto, definiu violência obstétrica 

como: 

[...] desrespeito à mulher, seu corpo e seus processos reprodutivos. 
Isso acontece através de tratamento desumano, transformação de 
processos naturais do parto em doença ou abuso da medicalização, 
negando às mulheres a possibilidade de decidir sobre seus corpos. 
(BRASIL, 2015, p. 6) 

A Violência Obstétrica pode ser entendida, assim, como uma das 

recorrentes formas de violências contra a mulher. Ela acontece e se repete de maneira 

silenciosa e reforça a ideia de que o corpo da mulher é um objeto e que deve ser 

submisso. A prática reafirma o mito de que mulheres não têm o direito ou condições 

de tomar as decisões relacionadas ao próprio corpo. 

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 exploração que pesam sobre nós, permeadas pelo 
racismo, pelo patriarcado e pelas relações de classe, que impactam 

                                                           
1Pós-parto imediato é o período de tempo compreendido entre as 48 primeiras horas após o nascimento do 
bebê, podendo esse tempo ser estendido até 10 dias.  
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nas diferentes formas de violência que sofremos. (SANTOS, 2016, p. 
66) 

 

Os abusos sofridos pelas vítimas – que podem ser as mães, os bebês, ou 

a família -  são variados, como gritos, agressões físicas, humilhações, falta de 

atendimento, a não realização de procedimentos não medicamentosos para alívio da 

dor, a realização de procedimentos sem o consentimento das mulheres, ou sem 

comprovação científica para tanto. Não podemos deixar de falar de represálias, 

separação de mãe e bebê saudável logo após o parto, frases de julgamento e “piadas” 

maldosas. 

Uma das características da violência obstétrica é que ela geralmente vem 

acompanhada de outros tipos de violência: 

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 
frequentes); 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. (SANTOS, 2016, p. 70) 

A situação se torna ainda mais grave de acordo com a etnia ou condição 

social das mães. Mulheres negras e de baixo poder aquisitivo, que são as que 

geralmente utilizam serviços públicos de saúde, são também as que mais estão 

sujeitas a enfrentar abusos durante a realização do parto. 

Tendo em vista essas questões, buscamos, com este trabalho, dar maior 

visibilidade ao tema, debater o assunto, esclarecer suas causas, entender suas 

consequências para mães e bebês. Também entender como as experiências 

influenciaram na vida das mulheres e se, de alguma forma, afetaram seu convívio com 

a família e seu bem-estar. 

Pensamos na importância de discutir o tema de maneira acessível, simples 

e democrática, utilizando a internet. Este relatório trata das etapas de realização do 

site Parto de mim: conversando sobre violência obstétrica 

(http://partodemim.wixsite.com/violenciaobstetrica), um site criado para permitir que 

mais pessoas tenham acesso ao conhecimento com relação ao assunto abordado. 
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Por compreendermos que este trabalho se subsidia de ampla pesquisa 

documental para sua realização, no referencial teórico deste relatório nos 

aprofundamos no tema. A violência obstétrica é explicada detalhadamente, bem como 

suas causas, consequências e o que caracteriza a prática. Por outro lado, também 

realizamos uma revisão bibliográfica acerca da perspectiva que sustenta o método de 

escrita e de produção do trabalho. Para tanto, investigamos o jornalismo digital. 

Apontamos suas aplicabilidades, o que nos levou a optar por essa forma de apresentar 

o conteúdo e características. Também falamos sobre o jornalismo literário e como o 

utilizamos para a construção da narrativa. Por fim, explicamos sobre a plataforma 

escolhida para a criação gratuita do nosso produto final. Apresentamos o Wix e o 

modo como utilizamos suas funcionalidades na adaptação e expansão do conteúdo. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do trabalho é transformar em um site as histórias 

colhidas nas pesquisas, entrevistas e conversas realizadas com nossos personagens, 

utilizando diversos recursos multimídia para tanto, a fim de garantir maior 

dinamicidade, interatividade e acessibilidade. 

Dentre os objetivos específicos estão: ouvir relatos de vítimas de violência 

obstétrica; descobrir as principais causas de tal comportamento por parte das equipes 

médicas; problematizar os danos causados pela falta de parto mais humanizado e, a 

partir da coleta desse material, criar conteúdo digital em formato de site, que abrigue 

todos esses relatos e histórias. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Escolher realizar um trabalho em conteúdo multimídia, em detrimento de 

elaborar uma monografia, se deu por conta das possibilidades que um conteúdo 

hospedado na internet apresenta. Disponibilizar o conteúdo em meio online 

proporciona maior interatividade, convergência entre os meios, hipertextualidade, 

personalização, dentre outras vantagens. 

Sob o ponto de vista social, é importante debater a questão, tendo em vista 

a visibilidade que poderemos dar, não só às personagens escolhidas, mas ao tema 

como um todo, o que favorece o debate saudável acerca deste. 

Um site, com diversas mídias para dar suporte ao conteúdo exposto, 

proporciona que sejam mostrados diversos dos conteúdos estudados ao longo do 

curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Exercícios tais como 

os de escrita jornalística, fotojornalismo, gravação em vídeo e entrevista são 

incorporados ao trabalho. 

Por sua vez, a abrangência que o suporte digital oferece, ao reproduzir 

conteúdo online, mostra-se importante para o meio social. Por meio dele, a sociedade 

terá acesso ao tema, de forma simples, acessível, com uma linguagem fácil de ser 

apreendida. Pensamos no título “Parto de mim”, pela utilização da palavra parto para 

se referir a um site que trata deste tema e também por seus outros significados. “Parto 

de mim” também significa uma forma de “renascimento” e algo que tem origem na 

subjetividade do “eu”, duas ideias que também se encaixavam no projeto. 

Em pesquisas feitas na internet, além de notícias vistas em outros meios, 

além do online, o tema nos chamou a atenção. Era curioso perceber que os relatos 

de algumas mulheres que foram vítimas de violência obstétrica eram parecidos com 

as histórias de outras mães. No entanto, algumas se consideravam vítimas e outras 

viam nas práticas algo corriqueiro e que não deveria gerar maiores discussões.  

Uma das questões que motivou o trabalho foi o quão pouco debatido ainda 

é um tema que se mostra tão recorrente no dia a dia das mulheres. Tendo isso em 

vista, o produto se mostra como uma forma de dar mais informações, esclarecimentos. 

Apropriando-se ainda do viés colaborativo da internet, deixamos também aberta uma 
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caixa de comentários para que o projeto não seja um fim em si mesmo, mas, propulsor 

de novos relatos que possam fazer ecoar o que as mulheres têm a dizer acerca dos 

episódios ocorridos com elas. 

Optamos pela produção de uma reportagem por acreditar que, por se tratar 

de tema frio, a melhor opção seria tratá-lo de forma mais aprofundada e contando as 

histórias de forma subjetivas, como o tema merece ser abordado. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Violência Obstétrica 

 

Como já abordado anteriormente, a Violência Obstétrica pode ser definida 

como os abusos sofridos por grávidas – e também as suas famílias – durante a 

gestação, trabalho de parto, atendimento a casos de abortamento e pós-parto 

imediato. Esses abusos são praticados por médicos, enfermeiros, dentre outros 

profissionais do ambiente hospitalar. Acontecem, em parte, pelo despreparo das 

equipes, mas também pela crença arraigada de que médicos sempre têm razão, além 

da desigualdade entre gêneros. Essa crença faz com que, grande parcela das vítimas 

não realize denúncia, mesmo quando sabem que o que sofreram não é considerado 

correto, pois são muitas as mulheres que se sentem em posição de inferioridade com 

relação aos profissionais. 

Além disso, historicamente, as mulheres são colocadas em posição de 

inferioridade em relação aos homens. Isso se reflete na sociedade patriarcal, que 

enxerga o corpo da mulher como objeto e, de certa forma, a condena pela gravidez. 

Mesmo vivendo em uma época em que se voltou a abordar o feminismo como uma 

pauta cotidiana necessária para uma sociedade mais justa, que busca direitos iguais 

entre ambos os sexos, ainda há um longo caminho a ser seguido até atingir condições 

mais justas e igualdade entre os gêneros. Sobre a violência obstétrica, sobrescreve a 

violência institucional, ao identificarmos que: 

Esta [violência obstétrica] 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 que possamos de fato, promover 
a humanização no parto em serviços de saúde públicos e privados. 
(SANTOS, 2016, p. 69) 

Percebemos o quão grave a situação é quando comparamos o número de 

abortos espontâneos e o número de atendimentos às mulheres em situação de 

abortamento, tanto por causas naturais, quanto por terem induzido. 
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Em 2015, foram realizados 10.623 abortos legais no país. Segundo 
dados divulgados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mais de 181 
mil mulheres passaram por atendimento pós-aborto, a curetagem, 
causada por aborto espontâneo, clandestino ou por complicações pós-
parto. Ou seja: as mulheres abortam, mesmo que seja ilegal. 
(SANTANA, 2016, p. 34) 

Mesmo o aborto sendo considerado crime, o atendimento às mulheres que 

realizaram tal prática deve ser garantido pelas instituições de saúde, que têm o dever 

de atender qualquer paciente, sem julgamentos2. Apesar disso, muitas das mulheres 

que abortam e precisam de atendimento médico são submetidas a maus tratos no 

ambiente hospitalar, sendo, de certa forma, julgadas por seus atos em um ambiente 

que deveria ser de amparo e cuidado. Nesses casos, os profissionais que deveriam 

estar dedicando esforços para a recuperação da mulher, assumem um papel de 

algozes, já que, não se pode admitir qualquer vestígio de crueldade com pacientes 

em virtude do código de ética médica e das leis de direitos humanos. 

Uma das práticas bastante comuns de violência obstétrica está em não 

permitir que a parturiente seja acompanhada durante o nascimento, direito que é 

previsto na Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. A Lei estabelece que 

os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede 
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. (BRASIL, 2005) 

O documento foi criado para alterar a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990, a fim de garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante 

o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

e ainda prevê que o acompanhante seja indicado pela própria parturiente. 

A legislação atual do país também contribui com o sofrimento das 

mulheres. A criminalização do aborto faz com que muitas das grávidas que não 

desejam levar a gestação adiante sintam-se compelidas a procurar clínicas 

clandestinas. As mais favorecidas economicamente realizam o procedimento em 

clínicas com maior estrutura para atendê-las. No entanto, as mais pobres acabam 

                                                           
2 O Código de Ética Médica prevê, em seu art. 7º que é proibido deixar de atender em setores de urgência e 

emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por 
decisão majoritária da categoria. Fonte: http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_3.asp Acesso em: 09 
dez. 2016 
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tendo que se arriscar ainda mais, realizando o procedimento em locais que não 

oferecem a estrutura adequada. Esses fatores transformaram o aborto na quinta maior 

causa de mortalidade materna no país. 

Essa condição também é, por muitas vezes, desrespeitada, havendo casos 

em que é vetada a presença de acompanhante nos períodos abordados na Lei, ou até 

mesmo cobrada taxa das famílias, caso a mulher deseje que alguém a acompanhe 

nesse momento. 

No Brasil, é grande o número de mulheres que enfrentaram e enfrentam a 

violência obstétrica. A pesquisa “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e 

privado”, divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, aponta que uma em 

cada quatro mulheres é vítima de desrespeito, abuso, maus tratos e até negligência 

durante o parto. 

Além disso, de acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a 

obstetrícia é mundialmente a área médica com maior número de infrações3, seja por 

lesões corporais ou homicídios. 

Os números são alarmantes, mas o que mais chama a atenção e preocupa 

é o fato de que em muitos casos a forma como as mulheres são tratadas é vista como 

um “mal inevitável” e não como abuso e afronta às leis vigentes no país. 

No Brasil, a maioria dos partos é realizada por meio de cirurgias, e não de 

forma natural, sendo que procedimentos como a episiotomia4, recomendada apenas 

em alguns casos, é procedimento “de regra” na realização do parto normal, mesmo a 

recomendação da OMS informando que a quantidade não deveria ultrapassar os 10%. 

O desrespeito, por parte das equipes de saúde, com mães, bebês e família acaba 

sendo prática comum. 

Um grande número de brasileiras é submetido a partos cirúrgicos, que 

também deveriam constituir exceção. Esses partos, muitas vezes, são realizados sem 

                                                           
3 Fonte: https://seminario2015.ccsa.ufrn.br/assets//upload/papers/63a4a80ad776e805d29c2baa1c10ccc2.pdf 
Acesso em: 09 dez. 2016. 
4 Corte realizado na região do períneo, com a finalidade de aumentar a abertura vaginal e facilitar a saída do 
bebê. A realização desse procedimento é realmente indicada em alguns casos, como forma de diminuir o 
sofrimento de parturiente e criança. 
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o consentimento da parturiente, ou apontados por médicos como única opção mesmo 

sem que haja real necessidade. Isso ocorre tanto por conta de conveniência quanto 

pelo reforço de mitos enraizados na medicina (como a crença de que ao ter o primeiro 

filho, a mulher ainda não tem condições de atingir abertura suficiente para a passagem 

segura da criança). 

Nas últimas décadas, o Brasil vivenciou uma mudança no padrão de 
nascimento, em que as operações cesarianas tornaram-se a via de 
parto mais comum, chegando a 85% dos partos realizados nos 
serviços privados de saúde. No sistema público de saúde a taxa é 
consideravelmente menor, de 40%, mas ainda sim elevada, se 
considerarmos a recomendação da Organização Mundial de Saúde, 
de 15%. Deve-se ressaltar que, quando realizada sob indicações 
médicas específicas, a operação cesariana é uma cirurgia essencial 
para a saúde materna e infantil. Entretanto, pode levar ao aumento do 
risco de complicações graves quando realizada sem a correta 
indicação. (BRASIL, 2015, p. 5) 

Vale ressaltar que, mesmo sendo o parto normal a forma mais indicada 

para o nascimento do bebê, o parto realizado em caráter cirúrgico, por si só, não 

configura a violência obstétrica. A violência se dá quando não é permitido à mãe que 

tome as decisões acerca do próprio corpo. Evidentemente, caso a mulher deseje 

realizar o parto normal, mas não tenha reais condições de receber a criança desta 

forma, os profissionais devem orientá-la com relação ao procedimento mais 

adequado. Independente de qual opção escolhida pela mãe, é sempre possível que o 

parto seja realizado de forma humanizada. 

Essas formas de abuso trazem traumas profundos às vítimas, que, por 

vezes sentem-se de maneira semelhante às vítimas de abuso sexual. Mulheres, após 

terem passado por experiência traumática, podem passar a rejeitar o próprio corpo ou 

recearem relações sexuais por conta do que enfrentaram. 

Nesse contexto, é importante buscar entender o que caracteriza de forma 

predominante os relatos e a realidade acerca da violência obstétrica. Para abordar o 

tema, optamos por produzir um site que dê voz às vítimas desses abusos, a fim de 

que elas mesmas possam contar suas histórias. 

Partindo do princípio de que a melhor pessoa para falar sobre o que 

aconteceu é a pessoa envolvida na história que se pretende contar, pretendemos, 

primeiramente, ouvir os relatos das experiências vividas por essas mulheres, de forma 
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a entender como elas perceberam e percebem ainda hoje as situações enfrentadas. 

Também foram abordadas as leis que garantem os direitos às gestantes, como forma 

de deixar informado o público que acessar a página.  

As equipes médicas muitas vezes acabam induzindo mulheres a realizar o 

parto utilizando a cesárea ou, quando realizado de forma normal, o fazem de maneira 

instrumentalizada – com procedimentos como a realização de episiotomia ou uso de 

fórceps -, a fim de acelerar o processo. Para elas, é cômodo - e necessário - que as 

mulheres tenham horário certo para entrada e saída do hospital. Uma espera para a 

realização do parto da maneira mais natural possível poderia fazer com que as horas 

reservadas àquela paciente se estendessem por tempo indeterminado, atrasando 

outros partos - por conta da falta de profissionais - ou deixando os horários das 

equipes médicas imprevisíveis. 

A prática da realização de parto cirúrgico agendado pode acarretar 

consequências negativas para o bebê, que tem, por conta de ter nascido prematuro, 

maior predisposição para apresentar uma série de problemas de saúde. Crianças que 

nascem de parto normal, no momento adequado, têm chances bem mais reduzidas. 

Outra prática comum é a realização da tricotomia5, que é feita a fim de 

diminuir a quantidade de microorganismos presentes na região íntima. O 

procedimento é realizado mesmo sem evidências científicas suficientes para justificar 

a sua utilização. 

A pesquisa Nascer no Brasil (FIOCRUZ, 2012), coordenada pela 

Fundação, em parceria com diversas instituições científicas do país, entrevistou 

23.894 mulheres e traz dados relevantes acerca da realidade da violência obstétrica. 

A pesquisa foi realizada em maternidades públicas, privadas e mistas, e incluiu 266 

hospitais de médio e grande porte, localizados em 191 municípios, contemplando 

capitais e cidades do interior de todos os estados, dentre os resultados encontrados, 

estão os seguintes dados: no início da gestação 70% das mulheres desejam parto 

normal, no entanto, a cesariana é realizada na maioria dos nascimentos, totalizando 

52%.  

                                                           
5 Raspagem de pelos pubianos.  
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Os números são mais alarmantes se considerarmos apenas a rede privada, 

na qual 88% dos partos são feitos por cesariana. A Organização Mundial de Saúde, 

no entanto, recomenda que apenas 15% dos partos sejam realizados por meio desse 

procedimento cirúrgico. O estudo ainda apontou que 30% das mães não desejou a 

gestação; 9% ficou insatisfeita com a gravidez; 2,3% tentou interromper a gestação; 

26% foi detectada com gestação materna entre 6 e 18 meses após o parto; 60% iniciou 

o pré-natal tardiamente, após 12 semanas de gestação; 11,3% das crianças nascem 

prematuras; 35% dos bebês nasce com 37 ou 38 semanas gestacionais. 

Dentro desse contexto, se mostra importante lutar para combater, não 

apenas a violência obstétrica em si, mas também suas causas. Santos (2016) associa 

a violência obstétrica a outros tipos de violência estrutural contra as mulheres, que 

deve ser igualmente combatida. 

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. (SANTOS, 2016, p. 130) 

 

Acreditamos que ter mais acesso a informações com relação ao tema já 

constitui um primeiro esforço para que a luta contra esse tipo de violência ganhe forças 

e relevância.  

 

4.2 Jornalimo Digital 

A escolha da utilização do jornalismo digital no trabalho foi motivada pela 

vontade de produzir um conteúdo que pudesse apresentar maior dinamicidade ao 

tema, permitindo que o leitor/internauta pudesse ter mais opções de conteúdos para 

acessar, como podcasts6 e vídeos e não apenas textos e fotografias. 

Os elementos que compõem o conteúdo on-line vão muito além dos 
tradicionalmente utilizados na cobertura impressa – textos, fotos e 

                                                           
6 Forma de transmitir na internet conteúdos multimídia, geralmente áudio, criados pelos próprios usuários. 
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gráficos. Pode-se adicionar sequências de vídeo, áudio e ilustrações 
animadas. (FERRARI, 2004, p. 39).  

Optamos por disponibilizar o conteúdo em um site, pois desta forma, seria 

possível a utilização de diversos tipos de mídia. Acerca da multimidialidade, Salaverría 

(2014) explica que: 

Um conteúdo pode expressar-se, efetivamente, através de um único 
tipo de linguagem – texto, som, fotografia... – ou através de vários tipos 
de linguagem em simultâneo. Quando o conteúdo se expressa através 
de um único tipo de linguagem, encontramo-nos perante um conteúdo 
monomédia. Seguindo o mesmo critério, se combinarmos dois tipos 
de linguagem estamos perante um conteúdo bimédia; se forem três, 
trimédia, e assim sucessivamente. Segundo este critério, todos os 
conteúdos que contam com pelo menos dois tipos de linguagem 
associados entre si são, por natureza, multimédia. Dito de outro modo, 
qualquer mensagem que não seja monomédia é multimédia. (p. 30, 
grifos do autor) 

Longhi (2014) divide a evolução dos formatos noticiosos hipermidiáticos em 

quatro fases. Fase zero (1996-1998) quando houve pouca ou nenhuma exploração 

dos recursos multimídia, como links e imagens; fase um (1999-2000), na qual 

começam a surgir os primeiros produtos multimídia, primeiros slide-shows noticiosos; 

fase dois, dividida em duas etapas, entre 2002 e 2004 primeiros especiais multimídia 

e picture stories, e entre 2005 e 2009, com a consolidação dos especiais multimídia 

picture stories e infografia online; a terceira e última fase é a atual, com início em 2011, 

que conta com grande reportagem multimídia, jornalismo long-form7, HTML 58, 

parallax scrolling9, narrativas mais imersivas, turning point da grande reportagem 

multimídia. 

Utilizando uma plataforma multimídia descrita como “aquilo que emprega 

diversos suportes ou diversos veículos de comunicação” (LÉVY, 2010, p. 67), 

podemos alcançar maior interatividade com os internautas. Além disso, um site 

possibilita que o conteúdo seja visto da maneira como for considerado melhor por 

quem o acessa, além de possibilitar a convergência entre os meios de comunicação 

utilizados. 

                                                           
7 Jornalismo aprofundado, sem limite de tamanho. 
8 É uma nova versão da linguagem HTML, agrega novos elementos, atributos, e comportamentos e um conjunto 
maior de tecnologias que permite o desenvolvimento de aplicações e web sites mais diversos e poderosos. 
9 É uma técnica que consiste em imagens de fundo se movimentando de forma mais lenta que as imagens da 
frente, o que cria sensação de imersão. 
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Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p. 29). 

A existência de vários formatos de mídia no ambiente permite que, ao 

acessar, o público possa escolher qual formato lhe é mais interessante e, então, 

acessar o conteúdo, que é disponibilizado de forma dinâmica. 

Palácios apud Rodrigues (2009), a partir da leitura de autores como Deuze, 

Canavilhas e Elias Machado, propõe algumas características específicas do 

jornalismo on-line. São elas: 

1) convergência, proporcionada pelo fato de a web ser uma plataforma 
que suporta conteúdo em formatos de texto, áudio e vídeo; 2) 
interatividade, tanto com os leitores, como dentro da notícia, já que a 
navegação em hipertexto também seria classificada como uma 
situação interativa; 3) hipertextualidade, resultado do uso de hiperlinks 
que complementam a notícia produzida; 4) personalização do 
conteúdo conforme o perfil do leitor; 5)memória e armazenamento de 
informações, possíveis pelo uso de sistemas de gestão de conteúdos; 
6) atualização contínua das informações. (PALÁCIOS, 2002 apud 
RODRIGUES, 2009 s.p) 

Utilizando o jornalismo digital, podemos, ainda, utilizar uma forma diferente 

da utilizada cotidianamente no jornalismo. Utilizando conteúdo de cunho “frio”, 

podemos trabalhar melhor matérias e personagens, de forma a desviar do padrão de 

objetividade. Apesar de ser comum na internet a notícia que chega com maior rapidez, 

sem tanto tratamento, tempo para maior apuração ou cuidado, apresentamos histórias 

e personagens de maneira mais aprofundada, com foco maior nas experiências 

vivenciadas por essas pessoas. Resende (2006) explica que, por conta das práticas 

cotidianas adotadas nas redações, a atuação jornalística muitas vezes acaba se 

tornando limitada: 

Do ponto de vista teórico e prático, o jornalismo traz pressupostos que 
o torna um campo muitas vezes restrito a produções pouco atentas às 
práticas cotidianas e culturais da contemporaneidade. E assim, o ato 
de narrar, quando burocratizado pelas fundamentações 
epistemológicas do discurso jornalístico, torna-se limitado e limitador 
(RESENDE, 2006, p. 206) 
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Portanto, consideramos a possibilidade de aprofundar determinado tema 

(sem a pressão do deadline10) como fator positivo em ter sido escolhido um site como 

forma de abrigar o conteúdo elaborado. 

A diferença do conteúdo da grande rede para o dos demais veículos 
de comunicação é a capacidade de ser aprofundado. Repare em um 
jornal on line, por exemplo: muito conteúdo interessante e aproveitável 
com matéria seria impensável para a publicação impressa, quanto 
mais para o rádio ou a TV. Num site, se estou falando de uma viagem 
à Colômbia, posso lincar para sites de turismo ou apresentar outras 
pautas relacionadas à matéria, como dicas para se divertir em Bogotá, 
como escapar do terrorismo, o que não pode faltar numa mala de 
viagem, o tempo agora no mundo e muito mais. A rede possibilita que 
se administre conteúdo farto e dinâmico. Quem escolhe quando e onde 
clicar é o internauta. (MOURA, 2012, p. 49) 

Aqui, devemos salientar que o modelo de site por nós escolhido também é 

diferente dos sites noticiosos que comumente podem ser vistos. Os sites jornalísticos 

em caráter “padrão”, trabalham com a agilidade, atualização de notícias ao mesmo 

tempo em que os fatos estão se desenrolando. O site Parto de Mim vai em direção 

oposta, tendo maior cuidado com a apuração e sem focar na agilidade com que o 

conteúdo é transmitido ao público. 

Ao optarmos por retratar uma parcela da sociedade que é, historicamente, 

de várias formas mantida sem visibilidade, possibilitamos a essas mulheres que 

apareçam, contem suas histórias, tenham voz. Fatores diversos como falta de 

instrução, machismo ou a crença de que médicos são superiores e sempre têm razão 

levam muitas mulheres a permanecerem em silêncio, mesmo tendo sido vítimas de 

violência obstétrica. A partir do site, elas podem ver outras histórias, se identificar com 

elas e até mesmo enviar seu próprio depoimento. 

Pensamos em produzir uma reportagem que se tornasse um especial 

multimídia sobre violência obstétrica, contar as histórias investigadas apresentando 

tanto características do jornalismo literário quanto do jornalismo digital, de forma a 

utilizar os diferentes meios. Agregar este tema ao formato escolhido permite que as 

discussões sejam mais democráticas e não fiquem apenas em grupos de estudos ou 

no ambiente acadêmico. A utilização da internet permite que maior número de 

                                                           
10 Prazo final para que o jornal fique pronto para impressão. 
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pessoas tenha acesso ao conteúdo disponibilizado e de maneira rápida, fácil e 

gratuita. 

 

4.3 Jornalismo Literário 

Sabemos que o jornalismo é um ofício realizado contra o tempo. A demora 

de mais alguns minutos pode ser crucial no momento do fechamento de um jornal 

impresso. Já na internet, a pressa para ter a notícia publicada em primeira mão é algo 

com que os jornalistas têm de lidar todos os dias. “Em nenhum ofício de escritor a 

pressão das horas é tão cruel e inevitável” (GARCIA, 2005, p. 19). 

Por conta dos horários escassos para produzir material para o público leitor, 

muitas reportagens que poderiam ser mais trabalhadas, tornando-se até mais 

interessantes aos leitores, são publicadas sem ter recebido o devido aprofundamento. 

Uma das causas desse fato se dá por conta da redução das equipes, decorrente da 

crise que o jornalismo atualmente enfrenta. Dessa forma, os poucos jornalistas que 

ainda estão nas redações precisam realizar grande quantidade de trabalho, e fazê-lo 

com pressa. 

No jornalismo sisudo que é o padrão atual, percebemos maior objetividade, 

uso de técnicas como o uso do lead11 em detrimento da subjetividade que o jornalismo 

literário prega. 

Em meio à crise em que se encontram os jornais, o público busca por algum 

diferencial que os atraia, como as reportagens em profundidade. E “cabe ao jornalista 

envolver o leitor, cativá-lo para que chegue ao fim de cada narrativa” (VICCHIATTI, 

2005, p. 90). 

O Jornalismo Literário surge neste trabalho como forma de tornar os textos 

mais atraentes ao público, diferenciados dos textos jornalísticos vistos em jornais ou 

sites de notícias e também como meio de agregar maior empatia. 

Significa potencializar os recursos do Jornalismo, ultrapassar os 
limites e acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da 
realidade, exercer plenamente a cidadania, romper as correntes 

                                                           
11 Primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo dela. Pretende prender a atenção do leitor e 
dar as informações básicas da notícia (quando, quem, como, onde, porque, o que). 
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burocráticas do lead, evitar os definidores primários e, principalmente, 
garantir perenidade e profundidade dos relatos (PENA, 2006, p. 13). 

O jornalismo com característica literária tem o poder de aproximar leitores 

de fatos narrados. Sem utilizar-se tanto da impessoalidade recorrente nos jornais 

diários, o público consegue alcançar certa proximidade com os personagens. Tal 

proximidade permite que o leitor se sinta mais próximo das histórias, colocando-se no 

lugar das pessoas que as vivem, o que faz com que estas tenham impacto maior no 

momento da leitura e, até mesmo, posteriormente. 

Tal forma de fazer jornalismo também rompe com o padrão que é possível 

ver em portais online de notícias. O jornalismo na internet é focado na notícia de última 

hora, quente, rápida, o que faz com que os textos não possuam certa preocupação 

estética. Na internet, é comum que jornalistas se preocupem mais em transmitir 

notícias de forma rápida do que com o estilo da escrita. 

Utilizamos para compor o trabalho o jornalismo literário, aliando o texto 

jornalístico com uma preocupação com a estética. Desta forma, o resultado foi uma 

reportagem que utiliza dos múltiplos meios para mostrar em caráter subjetivo a história 

das personagens escolhidas. 

A utilização de jornalismo em profundidade, de caráter subjetivo, traz novas 

possibilidades à crise dos jornais. Funciona como algo mais agradável de ser lido, 

portanto, mais valorizado pelo público, além de, diferente das notícias, ter certa 

exclusividade. 

 

4.4 Criação de sites utilizando o Wix 

A plataforma escolhida para abrigar o site foi o Wix, site que proporciona a 

criação de sites gratuitos de forma rápida e simples. Desta forma, pudemos dispor o 

conteúdo sem precisar de maiores conhecimentos relacionados à criação de sites -

dada a facilidade de criação proporcionada pelo Wix- e sem investir financeiramente 

em sua construção. 

O site Wix disponibiliza, em seu acervo, modelos de sites que podem ser 

adaptados para a finalidade desejada. O usuário ainda pode utilizar fotografias do 
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acervo do site. Essas, por sua vez, podem ser adquiridas gratuitamente. Existe ainda 

a alternativa de pagar para utilizar fotos de um acervo especial. 

Após finalizada a criação do site desejado, o usuário pode publicar o 

conteúdo na internet de forma gratuita, ou ainda conectar a um domínio. O editor do 

site pode continuar a fazer alterações mesmo depois que o site já estiver disponível 

na rede mundial de computadores. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Pesquisa bibliográfica 

Para a elaboração do trabalho, primeiramente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de entender melhor o tema a ser abordado, pesquisá-lo a fundo e 

perceber que pontos poderiam ser enfatizados no produto final. Com esse tipo de 

pesquisa, foi possível iniciar a parte prática do trabalho de forma mais eficiente, já 

tendo familiaridade com os conceitos utilizados e técnicas abordadas. Stumpf define, 

num sentido amplo, a pesquisa bibliográfica como: 

O planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai 
desde a identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente 
sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, onde 
é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 
evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de 
suas próprias ideias e opiniões. [...] Por vezes, trata-se da única 
técnica utilizada na elaboração de um trabalho acadêmico, como na 
apresentação de um trabalho no final de um disciplina, mas pode 
também ser a etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que 
utiliza dados empíricos, quando seu produto recebe a denominação de 
Referencial Teórico, Revisão da Literatura ou similar. (STUMPF, 2009, 
p.51) 

Pesquisamos em livros, sites, revistas e documentos acadêmicos, a fim de 

ter maior fundamentação e melhor entender o assunto. Um fichamento foi feito a partir 

do conteúdo encontrado nesses meios. Essa medida serviu-nos como forma de 

organizar melhor o pensamento e contribuir de forma positiva no momento da 

elaboração deste relatório. Tendo em mãos os trechos mais relevantes de cada 

material estudado, pudemos planejar o processo de construção e organização do 

trabalho. 

A pesquisa bibliográfica permite, além de um conhecimento amplificado 

com relação ao tema que se pretende estudar, o entendimento sobre quais aspectos 

podem ser abordados com mais ênfase.  

Foi a partir dela que pudemos encontrar estudos que tratassem do mesmo 

assunto, e, assim, encontrar conceitos e o “estado da arte”12 

                                                           
12 Este momento é o mais importante do estudo, pois define o escopo do trabalho. É a fundamentação teórica 
da pesquisa. O desafio do aluno concentra-se em identificar referências bibliográficas da sua investigação. Isto 
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5.2 Busca por personagens 

 

A coleta de depoimentos começou com a publicação de um cartaz (mais 

conhecido como tag) no grupo “Frente Feminista de Natal”, na rede social Facebook. 

O cartaz trazia um breve texto explicativo acerca do projeto e convidava as mulheres 

a participarem, compartilhando suas experiências e até mesmo marcando outras 

mulheres que pudessem demonstrar interesse. A publicação em rede social permite 

que o conteúdo seja facilmente visualizado e -também muito importante para o projeto- 

compartilhado. 

O primeiro lugar em que fomos em busca das vítimas foi em grupo feminista 

na rede social facebook, com mulheres da região, o grupo chamado “Frente Feminista 

de Natal”, onde existem várias discussões acerca de vários assuntos de cunho 

feminista e onde poderíamos encontrar mulheres mais esclarecidas com relação ao 

tema. 

O cartaz para a divulgação do projeto precisava conter um pequeno texto 

de introdução, que explicasse a proposta da obra que pretendíamos realizar, além de 

falar um pouco do que caracterizaria a Violência Obstétrica, a fim de situar as 

mulheres que ainda não tivessem muita noção do que se tratava. Na arte produzida, 

também foi inserido o endereço de e-mail – criado exclusivamente para atender às 

necessidades do projeto – para onde as mulheres poderiam mandar seus 

depoimentos ou dúvidas. 

O texto do cartaz convida à participação de um projeto de documentário, 

mas o objeto acabou por ser modificado posteriormente e decidimos por utilizar uma 

plataforma que permitisse maior liberdade ao público, como um site. 

                                                           
envolve a leitura e análise das principais abordagens, metodologias, métodos e autores do seu objeto de estudo. 
Quando finalizado este momento, o aluno já é orientado a escrever o capítulo de Fundamentação Teórica de sua 
monografia, ou a seção Introdução de seu artigo. Disponível em: 
http://www.unifra.br/professores/alexz/dicasPlanejandoPesquisaCientificia.pdf Acesso em: 20 nov. 2016. 

http://www.unifra.br/professores/alexz/dicasPlanejandoPesquisaCientificia.pdf
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Figura 1: Imagem divulgada em meio online13 

 

O cartaz divulgado, mostrado acima, continha o seguinte texto: 

Convite 

O parto é um momento de expectativa na vida das mulheres. Espera, 

preparo, surpresa. Infelizmente, a dor tem marcado muitas dessas experiências. 

Práticas como procedimentos cirúrgicos realizados de forma desnecessária, agressão 

física e verbal, entre outros abusos, estão presentes no debate sobre direito das 

mulheres à autonomia sobre o próprio corpo e acesso ao parto humanizado. 

Buscando dar visibilidade aos relatos de mulheres que viveram, lidam e 

superam diariamente as marcas da violência obstétrica, gostaríamos de conhecer e 

ouvir as suas histórias, retirando-as do âmbito do privado e amplificando essa 

discussão. Pedimos que todas aquelas que desejem contar suas histórias de parto 

nos procurem para uma primeira conversa. Os depoimentos podem ser anônimos ou 

creditados e serão utilizados em documentário que é projeto experimental de trabalho 

de conclusão do curso de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

                                                           
13 Arte e texto produzidos pela autora deste trabalho. 
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Interessadas devem enviar e-mail para documentário.contato@gmail.com, 

a fim de que possamos conversar um pouco mais e ouvir suas histórias. 

Também solicitamos às páginas já relacionadas ao tema que divulgassem 

o cartaz, fazendo com que outras mulheres o vissem e pudessem demonstrar 

interesse em participar. Mesmo com a divulgação feita, nenhuma mulher enviou seu 

depoimento ao e-mail divulgado. 

O que se pôde perceber, com relação à dificuldade para encontrar as 

vítimas, é que, ao entrarem em contato com relatos de outras mulheres que sofreram 

abusos na gestação, parto ou pós-parto imediato, existem muitas mulheres que se 

identificam, pois contam que também sofreram bastante e foram tratadas de forma 

semelhante. No entanto, ao apenas perguntar às mulheres se elas sofreram violência 

obstétrica, muitas acreditavam que não, falavam que não sabem o que o termo 

significa, ou afirmavam que os procedimentos realizados foram feitos com 

consentimento, sem terem sido induzidas a nada. 

Logo pudemos notar a dificuldade em reunir os depoimentos das vítimas, 

mesmo utilizando o Facebook, uma rede social bastante popular no país, utilizada 

pelos mais diversos tipos de pessoas, dos diferentes gêneros, idades, etnias ou graus 

de escolaridade e ainda o contato pessoal. A dificuldade em encontrar as vítimas pode 

se caracterizar como evidência da difícil tarefa que é, para quem é vítima da violência 

obstétrica, saber que o que aconteceu a elas não é “normal” ou algo que é intrínseco 

ao ato de dar à luz. 

O contato com as mães não foi feito apenas por meio virtual. Também 

pudemos encontrá-las e conversar sobre o tema em palestra realizada pela 

pesquisadora Raíssa Paula Sena dos Santos, mestra pela Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. A conversa foi realizada em Mossoró, no Centro de Referência 

da Assistência Social (Cras) do bairro Bom Jardim. Lá, um grupo de mulheres, que já 

costuma se reunir regularmente, pôde ter uma palestra, que aconteceu em forma de 

conversa informal e bilateral. Na oportunidade, todas puderam expor suas 

experiências, contado tanto as coisas boas quanto as mais negativas relacionadas ao 

parto de seus filhos. A proximidade que elas já tinham construído ao longo dos 

mailto:documentário.contato@gmail.com
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encontros que já costumam realizar facilitou no momento de expor o que tinham 

vivenciado. 

Com as explicações e esclarecimentos dados pela palestrante, que 

também citava exemplos de quando teve filhos, as mulheres puderam dar sua opinião, 

explicando pelo que tinham passado, além de dizer se consideravam terem sofrido ou 

não violência obstétrica. 

Não podemos ignorar a dificuldade que encontramos em conseguir tais 

depoimentos, pois, primeiramente, é difícil localizar pessoas que digam ter passado 

por caso de violência obstétrica e, quando encontradas tais mulheres, há ainda a 

recusa, a dificuldade em conseguir que elas exponham suas experiências, 

provavelmente por motivos de não desejam voltar ao passado e relembrar episódios 

de sofrimento e dor e reacender algo que muitas delas desejam esquecer. 

Mesmo sem a utilização de depoimentos das mulheres do Cras Bom 

Jardim, a visita se mostrou de extrema importância para entendermos mais sobre 

como se sentem as mães violadas e, até mesmo entender sua recusa em relembrar 

os episódios. 

Também procuramos por essas mulheres de maneira mais informal, 

perguntando a pessoas conhecidas por nós se elas conseguiriam indicar alguém que 

houvesse sofrido com a violência obstétrica. Essa se mostrou ser a forma mais 

eficiente de entrar em contato com essas mães. 

A partir da busca em diversos locais, aos poucos as personagens do nosso 

trabalho foram aparecendo e pudemos começar a estabelecer contato com elas. 

5.3 Entrevista 

Para a realização do trabalho, contamos com entrevistas como principal 

forma de adquirir os dados para a produção de conteúdo. Conversamos, das mais 

variadas formas com diversas mulheres e, a partir daí, tendo material bruto suficiente, 

o objeto começou a ganhar forma. Foram realizadas sete entrevistas presenciais, 

destas, selecionamos algumas e quatro aparecem no site (Raimunda, Valdinésia, 
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Vanessa e Carolina14) as restantes não se encaixaram totalmente na proposta e não 

foram utilizadas. Tivemos ainda mais duas entrevistas, realizadas pela internet 

(Simone e Stéfany), por conta da localização geográfica dessas mulheres. 

Buscamos atingir caráter de profundidade nas entrevistas. Sobre esse 

aspecto, Lage (2003) explica que: 

Do ponto de vista dos objetivos, as entrevistas podem ser: ritual, que 
é breve e mais centrada na exposição do entrevistado do que no que 
ele tem a dizer; temática, que aborda um tema sobre o qual acredita-
se que o entrevistado tem autoridade e condições para discorrer; 
testemunhal, que é quando o entrevistado fala sobre coisas que 
participou ou assistiu; em profundidade, procura-se construir uma 
novela ou um ensaio sobre o personagem, a partir de seus 
depoimentos e impressões. (LAGE, 2003, s.p) 

Quanto às circunstâncias de realização, o autor ainda explica que podem 

ser: ocasional, que acontece quando a entrevista não é programada; confronto, que 

acontece quando o entrevistado assume papel de inquisidor; coletiva, que é 

programada e acontece quando o entrevistado responde perguntas de vários 

repórteres; dialogal, que, como o nome sugere, é caracterizada pelo tom de conversa 

assumido por interação entre entrevistador e entrevistado. Além dessas 

características, esta também é marcada com antecedência e acontece em ambiente 

controlado. 

De acordo com o que foi estabelecido por Lage (2003), podemos afirmar 

que, do ponto de vista dos objetivos, as entrevistas foram realizadas em caráter de 

profundidade, a fim de descobrir a fundo acerca das experiências vivenciadas pelos 

personagens. Duarte explica que a entrevista em profundidade:  

É um recurso metodológico que busca, com base em teorias e 
pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir 
da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 
informações que se deseja conhecer. Desta maneira, como na análise 
de Demo (2010, p.10) sobre pesquisa qualitativa, os dados não são 
apenas colhidos, mas também resultado de interpretação e 
reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente e crítico com a 
realidade. Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem 
explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, 
compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. 
Possibilitam ainda identificar problemas, microinterações, padrões e 
detalhes, obter juízos de valor e interpretações, caracterizar a riqueza 

                                                           
14 Nome fictício 
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de um tema e explicar fenômenos de abrangência limitada. (DUARTE, 
2009, p. 63) 

As entrevistas foram abertas e, por terem essa característica, permitiram 

maior flexibilidade, não estabelecendo, de forma fechada e anterior, parâmetros de 

respostas. Esse tipo de abordagem permite que a conversa se inicie a partir de um 

tema estabelecido e se desenvolva a partir das respostas dadas pelo entrevistado, 

além de permitir respostas mais aprofundadas que “sim” ou “não” ou alternativas. As 

respostas eram dadas livremente. Duarte, ao falar da entrevista aberta, explica que 

esta: 

Tem como ponto de partida um tema ou questão ampla e flui 
livremente, sendo aprofundada em determinado rumo de acordo com 
aspectos significativos identificados pelo entrevistador enquanto o 
entrevistado define a resposta segundo seus próprios termos, 
utilizando como referência seu conhecimento, percepção, linguagem, 
realidade, experiência. Desta maneira, a resposta a uma questão 
origina a pergunta seguinte e uma entrevista ajuda a direcionar a 
subsequente. A capacidade de aprofundar as questões a partir das 
respostas torna este tipo de entrevista muito rico em descobertas. 
(DUARTE, 2009, p. 65) 

 

A primeira entrevistada foi Valdinésia e depois da conversa, tomando 

conhecimento também das histórias das outras gerações de sua família, pudemos 

pensar na reportagem que se desenvolveu como principal. 

Na sequência, encontramos Carolina, que contribuiu contando a 

experiência de quando abortou e não foi ao hospital, com medo de sofrer represálias 

dos profissionais. Por ter sido um aborto induzido, que é considerado crime, 

mantivemos a identidade dela em sigilo. 

Depois foi a vez de falar, no mesmo dia, com Vanessa e Raimunda. Esta 

última compartilhou as histórias de parto domiciliar que tinha em casa e Vanessa, por 

sua vez, além de trazer o depoimento com as lembranças de quando teve a primeira 

filha, conta a expectativa para a chegada do próximo filho. 

Recebemos ainda, o depoimento de Stéfany, que traz o relato de quando 

teve seu filho e, por negligência médica, teve ameaçadas a sua vida e de seu filho. 

Este mesmo relato foi interpretado por uma atriz. 

Por último, tivemos contato com Simone Jubert, de Recife, que conta a 

história de quando teve seus dois filhos em casa. Ela se preparou de várias formas 

para garantir que tudo saísse como desejado. 
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5.4 Modo de escrever para a rede 

Em comparação com a estética do jornalismo impresso, o ambiente online 

permite que se tenha maior liberdade com relação ao tamanho do texto. 

Principalmente referindo-se à reportagem feita em maior profundidade. Utilizando o 

ambiente virtual, podemos acrescentar várias informações que poderão interessar o 

leitor no momento em que estiver acessando determinado conteúdo. Ao se deparar 

com alguma matéria ou reportagem, o internauta já pode ter acesso a links 

relacionados ao mesmo assunto, que poderão complementar as informações 

adquiridas. Tal recurso é inviável se considerarmos o suporte em papel e a quantidade 

de texto que seria apresentada aos leitores.  

Com essa gama de possibilidades, o internauta pode, de certa forma, 

“construir” o próprio texto, pois pode transitar por diversos assuntos afins do tema 

sobre o qual começou a leitura. Com o uso de hiperlinks, ele pode transitar por artigos 

relacionados presentes no mesmo site, ou até mesmo ir para outros sites, a depender 

do seu interesse em continuar lendo sobre o mesmo assunto. 

Utilizamos no produto hipertextos, que, de acordo com Moura (2002), têm 

como objetivo: 

[...] encadear as informações num website de maneira clara para o 
internauta, que é um ser ativo. Se o texto deixa claro que numa 
determinada seção o leitor irá encontrar um tipo de conteúdo e que, 
em outro local do site, há conteúdos totalmente diferentes, o internauta 
é quem vai escolher por onde seguirá clicando. (MOURA, 2002, p. 37) 

 

Canavilhas (2014) esclarece que a origem da palavra “texto” significa tecido 

ou entrelaçamento e esclarece que: 

Na Web, o texto aproxima-se deste último significado: mais do que um 
mero conjunto de palavras ou frases organizadas segundo um 
conjunto de regras preestabelecidas, o texto transforma-se numa 
tessitura informativa formada por um conjunto de blocos informativos 
ligados através de hiperligações (links), ou seja, num hipertexto. 
(CANAVILHAS, 2014, p. 4) 
 

Os hipertextos foram utilizados para permitir que, a partir do nosso site, o 

leitor pudesse acessar outros conteúdos, em outros sites, e ir em busca de 

complementar as informações, caso deseje. 



35 
 

 

5.5 Gravação de conteúdo interpretado 

Um dos depoimentos ao qual tivemos acesso nos foi enviado por internet. 

Uma mãe viu nosso cartaz, que era divulgado em grupos de rede social, e se 

interessou em mandar seu depoimento. Ela nos escreveu mensagem, dizendo que 

gostaria de contar sua história. Essa mãe, então mandou o seu relato, explicando 

como os eventos aconteceram e como ela se sentiu em relação a tudo o que faziam 

com ela no hospital. 

Essa mesma mãe afirmou, após enviar a história, que um dia adoraria ter 

seu relato gravado, porém a emoção que a atinge toda a vez que ela relembra os 

acontecimentos é tanta que ela não consegue ficar sem chorar. A partir do depoimento 

dela, relatando tudo o que sofreu para ter o filho e da vontade dela de ter seu 

depoimento registrado em vídeo, além da limitação que ela mesma assumiu ter, 

pensamos em utilizar uma atriz que pudesse interpretar o texto. 

Com essa gravação, temos um registro em audiovisual do relato dessa 

mãe, porém reinterpretado por uma atriz. Franciane Augusta foi a pessoa que aceitou 

a proposta de interpretar o papel da mãe, Stéfany, que demorou cinco anos para 

conceber um filho e que, por descuido médico, teve sua vida e a do filho colocada em 

risco. O trabalho de interpretação foi realizado sem cobrança nenhuma de cachê. 

Nos respaldamos no recurso da dramatização, bastante comum aos 

docudramas, uma variante do documentário que busca dar um parâmetro de realidade 

a temas de difícil exposição ou que lidam com questões que podem ocasionar 

constrangimento quando da exposição de seus protagonistas. Deste modo, também 

ampliamos as possibilidades da plataforma digital na exibição de conteúdo 

audiovisual. 

Simbolicamente, a inserção de uma atriz para fazer o papel de alguém que 

viveu de verdade o texto encenado, representa o que tínhamos como objetivo mostrar: 

que a violência obstétrica pode acontecer a qualquer uma e que ela se repete 

cotidianamente e todo dia é reinterpretada e resignificada por milhares de mulheres 

que a enfrentam. 
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A interpretação buscou atingir, ao máximo, um caráter realista, tentando 

não parecer caricata, mas sim convencer quem assiste de que aquela história 

realmente pertence a quem está a encenando. 

Como a atriz que interpretou não viu a forma como a mãe que enviou o 

relato fala sua história, nem viu como é a gesticulação dela ao contar o relato, isso 

não interferiu na atuação. A atriz teve liberdade dramática sentir as emoções do texto 

e para criar uma interpretação considerando apenas sua forma de sentir o texto e seu 

entendimento de como deveriam vir as emoções. 

A gravação foi realizada em um auditório de uma escola, na cidade de 

Aracati, onde mora a atriz que interpretou o texto. Esta opção foi vista por nós como 

a melhor alternativa, pois permitia que tivesse a estética que desejávamos aliada a 

uma acústica sonora adequada, sem as interferências que a gravação em ambiente 

externo traria.  

A utilização de microfone direcional permitiu que, mesmo com o som de 

crianças no pátio próximo ao lugar em que estávamos, estes sons não fossem 

captados pelo microfone.  

Utilizamos um ambiente de fundo neutro: totalmente preto e escuro. A luz, 

vinda de frente, incidia no rosto da atriz e não chegava a chamar a atenção para o 

fundo, que não refletia a luz. A utilização desse “cenário” serviu para que o foco de 

quem assiste o vídeo fosse concentrado na interpretação da atriz e na história 

contada.  

O fundo escuro, sem movimento permite que o foco do olhar de quem 

assiste se concentre no que é mostrado em primeiro plano, posto que elimina as 

distrações que poderiam existir caso a gravação tivesse sido feita com mais cores ou 

alguma movimentação ao fundo como uma gravação feita em um ambiente externo, 

por exemplo. 

Com relação ao plano, consideramos o que versa Jean-Claude Bernadet 

(1985): 

As escalas dos planos têm inúmeras variantes, mas correspondem em 
geral ao seguinte: o Plano Geral (PG) mostra um grande espaço no 
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qual os personagens não podem ser identificados; o Plano de 
Conjunto (PC) mostra um grupo de personagens, reconhecíveis, num 
ambiente; o Plano Médio (PM) enquadra os personagens em pé com 
uma pequena faixa de espaço acima da cabeça e embaixo dos pés; o 
Plano Americano (PA) corta os personagens na altura da cintura ou da 
coxa; o Primeiro Plano (PP) corta no busto; o Primeiríssimo Plano 
(PPP) mostra só o rosto; o Plano de Detalhe mostra uma parte do corto 
que não a cara ou um objeto. (BERNADET, 1985, s.p.) 

Considerando o exposto pelo autor, podemos afirmar que as imagens da 

atriz apresentam dois tipos de plano: o fechado, mostrando apenas o busto e o 

detalhe, que são os pequenos trechos em que mostramos os detalhes nos gestos, as 

mãos se movimentando. Os planos escolhidos foram pensados para evidenciar as 

expressões faciais e a gesticulação, estas últimas entram como imagens que 

complementam as do rosto e permitem certo respiro, fazendo com que a imagem da 

atriz não fique saturada. Além disso, mostrar a gesticulação com as mãos também 

serviu para evidenciar o nervosismo e mostrar para onde ela olha quando não está 

olhando para a câmera. 

 

Figura 2: Detalhe utilizado entre as imagens de rosto15 

 

Se pensarmos o sentido de encenação em relação ao texto, ele se mostra 

com características de um monólogo, posto que há apenas um interlocutor, e este fala 

com a câmera, ou com o público que assiste. A atuação não necessitou de 

movimentação em cena, já que buscávamos um caráter mais parecido com o 

depoimento.  

                                                           
15Gravação em vídeo realizada pela autora deste trabalho. 
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Figura 3: Atriz posta em cena. Cenário reforça o tom de depoimento16 

 

A utilização de conceitos trabalhados em sala de aula nas disciplinas que 

abordavam cinema, produção de documentários e suas linguagens foram úteis para 

elaborar essa etapa do produto. 

Além das imagens da atriz, foram inseridas pequenas legendas, que 

servem para marcar os “capítulos” da fala. O depoimento foi separado em cinco 

partes. Utilizando palavras que resumissem o conteúdo que aparece posteriormente, 

que funcionam como intertítulos. São eles: O dia do parto; As contrações; A dilatação; 

Tortura; e Meu filho. Para marcar essa divisão, optamos também pela utilização de 

cores e formas neutras. Inserimos uma tela de fundo preto com apenas o título da 

parte seguinte, identificando qual trecho da história será narrado na sequência. 

 

Figura 4: Utilização de intertítulos para marcar trechos da narrativa17 

 

  

                                                           
16 Filmagem realizada pela autora deste trabalho. 
17 Arte de transição produzida pela autora deste trabalho.  



39 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Conteúdo do site 

 

Como produto do trabalho temos o site Parto de mim – Conversando sobre 

violência obstétrica, que traz conteúdo multimídia com textos, fotografias e 

interpretação em meio audiovisual. 

O eixo principal do site está na história de três mulheres da mesma família, 

do estado do Ceará, cada uma contando suas experiências de parto. A utilização de 

três gerações de uma mesma família, surge para deixar evidente a mudança das 

práticas relacionadas ao parto à medida em que o tempo passa. 

Nessa seção, começamos com a história de Raimunda, que teve os filhos 

em uma época em que o parto normal e domiciliar era muito comum. O parto era um 

evento protagonizado por ela e acontecia sem agendamentos, tinha caráter 

humanizado e em família. Continuamos com a história de Valdinésia, que teve duas 

filhas e passou por laceração e episiotomia. Encerramos a seção contando o relato 

de Vanessa, que tem uma filha e passa pela segunda gestação. Ela conta o que sofreu 

para ter a primeira filha e ainda sobre a expectativa passa o nascimento do próximo 

bebê. 

Pudemos ainda gravar em audiovisual o relato de Stéfany, uma mãe que 

sofreu com a prática da violência obstétrica. A mãe nos enviou o relato, em forma 

escrita, de suas experiências e, a partir da história, e de adaptações feitas na forma, 

gravamos uma encenação com atriz. A utilização de uma mulher falando a história, 

expressando sentimento, traz para mais perto do público a experiência. O fato de 

poder ver a imagem e ouvir a voz de quem conta o relato diminui a distância que um 

texto por escrito pode trazer. 

Encerramos com um cunho mais otimista do que o que permeia as histórias 

anteriores. Na seção Humanizar é possível, temos o relato de parto de Simone. Ela 

teve dois filhos e os partos aconteceram em casa. Apesar das dúvidas que tinham os 
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que a cercavam, com relação a saber se aquela era a melhor escolha, ela se preparou 

e se muniu de conhecimentos e leituras para ter ainda mais certeza do que queria. 

 

6.2 Especificações 

O aspecto visual do site adota um estilo sóbrio, com tons neutros. Na 

montagem do leiaute, valorizamos o branco da página. Dessa forma, a atenção do 

público se volta mais ao conteúdo da página, pois diminui a quantidade de itens visuais 

que possibilitem distrações. A escolha pelo visual “limpo” também permite 

carregamento eficiente da página, mesmo em conexões de internet lentas.  

A fonte tipográfica dominante no site é Helvetica, usada, no estilo light para 

o corpo de texto e no estilo bold nos títulos das seções. O corpo do texto utiliza o 

tamanho 17 e os títulos das páginas, o tamanho 30. O título do site e os nomes 

clicáveis das seções, que aparecem no cabeçalho, presente em todas as páginas, 

também utilizam a fonte Helvetica light. 

O conteúdo foi dividido em sete abas e o internauta pode acessá-las de 

maneira não linear, vendo primeiro os que mais lhe interessam, voltando a algum 

conteúdo já visto, que isso não dificultará o entendimento do assunto abordado. 

A página inicial apresenta texto introdutório que explica aspectos acerca do 

tema abordado e, ainda, traz um resumo do conteúdo que pode ser encontrado no 

site. Essa primeira parte traz um pequeno infográfico, que apresenta dados de 

pesquisa realizada pela FioCruz. 

Figura 5: Página inicial18 

 

                                                           
18 Diagramação elaborada pela autora deste trabalho com base em modelos pré-definidos apresentados pelo 
Wix. A fotografia utilizada é do acervo gratuito de imagens do Wix. 
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Figura 6: Infográfico19 

 

A primeira aba é a intitulada Maternidade, medicina e poder. Nela, 

apresentamos um texto problematizando as questões referentes ao parto. São 

discutidas as causas e consequências da violência obstétrica e ainda são apontados 

meios de prevenção e mobilização. 

 

                                                           
19 Infográfico elaborado pela autora deste trabalho a partir de dados da pesquisa "Nascer no Brasil". Imagem foi 
utilizada no meio do texto da página inicial 
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Figura 7:Seção Maternidade, medicina e poder20 

 

O conteúdo presente na aba Diferentes Gerações pode ser acessado de 

duas formas. Caso o internauta deseje ler uma das histórias, ele pode acessá-la 

diretamente do menu inicial do site. Ao mover o cursor do mouse por sobre o nome 

da aba, aparecem os nomes das três personagens. O leitor pode, então, clicar no 

nome da personagem cuja história deseja acessar. 

 

Figura 8: Nomes das personagens aparecem ao mover o cursor sobre a aba 

 

A outra forma de acessar o mesmo conteúdo é clicando na própria aba 

Diferentes Gerações. O internauta será, então, direcionado a uma nova janela. Nessa 

janela, aparecerá um texto introdutório, explicando brevemente a história das três. 

Mais abaixo, há uma foto de cada personagem desta seção, com nome e um pequeno 

parágrafo com o resumo da história. Ao clicar na foto da personagem, o leitor tem 

acesso ao conteúdo. 

 

                                                           
20 Texto elaborado pela autora deste trabalho.  
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Figura 9: Página que abriga pequeno texto introdutório e imagens das personagens da seção21 

 

As abas individuais, destinadas a abrigar a história de cada uma das 

personagens do eixo principal, seguem mesmo padrão de cores, tipografia, 

distribuição do texto e tamanho da fonte do restante do site. Em cada uma das abas 

também apresentamos uma foto de destaque, com uma frase de sua história 

selecionada e sobreposta à imagem. A foto é tirada em plano fechado, enfocando o 

rosto delas. 

                                                           
21 Fotografias e edição produzidos pela autora deste trabalho. 
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Figura 10: Raimunda22 

 

 

Figura 11: Valdinésia23 

 

 

Figura 12: Vanessa24 

 

Na parte de título Direito de decidir é exposta uma história de Carolina, 

mulher que realizou aborto. O texto segue o padrão de cores e fonte tipográfica das 

                                                           
22 Fotografia e edição feita pela autora deste trabalho. 
23 Fotografia e edição feita pela autora deste trabalho. 
24 Fotografia e edição feita pela autora deste trabalho. 
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outras abas e não foi utilizada nenhuma imagem para ilustrar, apenas uma citação em 

destaque no meio do texto. 

Figura 13: Utilização de aspas em destaque no meio do texto25 

 

Em #SomosTodasAdelir a história de Adelir é contada também seguindo o 

mesmo padrão de texto das outras abas. No fim do texto temos ainda um vídeo, no 

qual podemos ver a atuação de um relato enviado. 

 

Figura 14: Captura de tela da seção #SomosTodasAdelir26 

 

Na seção Mosaico, temos outras histórias de parto. A seção está em 

constante modificação e as leitoras podem mandar seus relatos e fazer parte do 

                                                           
25 Arte das aspas feita pela autora deste trabalho. 
26 Texto, gravação em vídeo e edição elaborados pela autora deste trabalho. 
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projeto. As imagens utilizadas para ilustrar as histórias são do acervo gratuito 

disponibilizado pelo Wix. 

 

Figura 15: Captura de tela da seção Mosaico. A seção se expande à medida em que são enviados os 
depoimentos27 

 

E, por último, temos a seção que dá às mulheres a oportunidade de 

participarem do projeto, contando suas histórias, dividindo suas experiências com os 

outros leitores. A seção tem um pequeno texto convidando os leitores a se tornarem 

parte integrante do projeto. 

Figura 16: Seção Participe28 

 

Além de ver o site pelo computador, todo o conteúdo do Parto de mim pode 

ser acessado por meio de um smartphone: 

                                                           
27 Texto elaborado pela autora deste trabalho. Imagem utilizada do acervo gratuito do Wix. 
28 Texto elaborado pela autora deste trabalho.  
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Figura 17: Conteúdo foi otimizado para que possa ser acessado por smartphone29 

 

 

  

                                                           
29 Otimização do site para smartphone foi feita pela autora deste trabalho. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da realização deste trabalho, dois pontos ficaram para nós 

evidenciados: a importância de falar sobre violência obstétrica e a dificuldade que há 

na tentativa de discutir o assunto. 

Depois de algumas etapas de tentativa e erro, percebemos que deveríamos 

reformular o que tínhamos em mente. Ainda assim não foi simples encontrar mulheres 

dispostas a compartilhas suas histórias. 

Acreditamos que nossa maior dificuldade foi a de encontrar mulheres que 

tivessem certeza de que o que aconteceu com elas no atendimento ao parto pode ser 

considerado como violência obstétrica, pois muitas, apesar de terem sentido dor, 

angústia, solidão, de certa forma, já estavam preparadas e esperando que aquilo (que 

também aconteceu com sua mãe, suas irmãs e amigas) acontecesse a elas também. 

Elas têm as práticas como inevitáveis. 

Uma prova disso se percebe quando, ao procurar mulheres que tivessem 

sofrido violência obstétrica, fomos direcionadas, em alguns casos, a mulheres que 

perderam seus filhos e não à mulheres que tivesse sofrido abusos. Muitas vezes esse 

sofrimento e a dor estão mais associados à saúde do bebê. 

Com a aparição da participante Valdinésia, um viés se desenhou. A partir 

das conversas com ela, pudemos perceber que tanto a mãe quanto a filha dela tinham 

histórias interessantes a serem contadas. Surgiu, então, o principal eixo da narrativa: 

as histórias de parto de três gerações de uma mesma família. Foi interessante ver 

como as experiências vividas por elas evidenciam a cultura do parto, cada uma em 

sua época. Além disso, utilizar uma gestante como personagem, trouxe uma 

possibilidade de perspectiva para o futuro, de esperança. 

Com material devidamente coletado, partimos para a organização do site. 

Nessa etapa, foi possível ver todo o trabalho se concretizando e pudemos perceber 

que seria possível produzir o conteúdo. 

Optar por abrigar o conteúdo do trabalho em ambiente virtual nos permitiu 

proporcionar um conteúdo de acesso mais fácil do que um trabalho impresso, 
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proporcionou ainda a utilização de hiperlinks. Com a possível participação do público 

leitor e a utilização de vídeo, também foram proporcionados os recursos da 

interatividade e da multimidialidade. Caso não tivéssemos optado por dispor o 

conteúdo em meio digital, a utilização de tais recursos não seria possível. 

Durante o desenvolvimento das atividades, até mesmo as próprias 

participantes do projeto puderam estar mais informadas sobre do que se trata a 

violência obstétrica. Desta forma, mesmo ainda nas etapas de elaboração e 

construção do trabalho, seu conteúdo já se fazia útil para essas mulheres. 

O produto final fica como registro interativo do trabalho realizado. Não é 

restritivo, mas sim democrático e serve para que o público em geral possa acessá-lo 

das mais diferentes partes e como desejar, atuando ao mesmo tempo como ouvinte e 

contador de histórias. As mulheres podem, além de descobrirem mais sobre o 

assunto, mandar suas próprias histórias e contribuir para a construção constante do 

site, permitindo que outras se identifiquem e sintam-se acolhidas. 

Já que, atualmente, o “empoderamento feminino”, a luta feminista e a maior 

busca de informações, trazem maiores possibilidades para que as mulheres se 

redescubram donas dos próprios corpos e comecem a fazer o caminho oposto ao 

atualmente dominante. As mulheres agora descobrem uma nova independência e que 

não precisam casar ou engravidar. Elas descobrem ainda que, caso algum dia 

queiram vir a ser mães, são elas as protagonistas do evento. Com a democratização 

das discussões a respeito de parto e maternidade, essas mulheres entendem que 

ninguém manda em seus corpos além delas mesmas. 
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APÊNDICE 

 

Formulário de Cessão de Direitos 

Nome do produtor: 
______________________________________________________________ 
RG:___________________________CPF: ___________________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Telefone: (__)_________________ 
Consinto em caráter irrevogável e autorizo qualquer som ou imagem captados 
hoje e para qualquer finalidade sem qualquer compensação posterior. O projeto 
de mídia resultante se mantém como propriedade unicamente do produtor. 
Nome do cedente: 
______________________________________________________________ 
RG:____________________________CPF:___________________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Telefone: (__)_________________ 

________________________________ 
Assinatura 

_________________ 
Data 

Testemunhado por 
Nome: 
______________________________________________________________ 
RG:____________________________CPF:___________________________ 
Endereço:______________________________________________________ 
Telefone: (__)_________________ 

________________________________ 
Assinatura 

_________________ 
Data 

 
 


