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“‘violência’ é uma palavra singular. Seu uso recorrente a tornou 

de tal modo familiar que parece desnecessário defini-la. Ela foi 

transformada numa espécie de significante vazio, um artefato 

sempre disponível para acolher novos significados e situações. 

O seu campo semântico tem uma regra de formação: a 

constante expansão.” (Rifiotis citado em Rifiotis, 2012c: 58) 

 

Resumo: O objetivo é apresentar reflexões iniciais sobre as disputas em torno da 

categoria violência obstétrica, a qual vem ganhando espaço no Brasil através do 

movimento de humanização do parto. Trata-se de uma agenda política de luta pela 

legitimação da ideia de que determinados atos cometidos contra a vontade de 

gestantes devem ser entendidos como desrespeito aos seus direitos sexuais e 



 

reprodutivos. As disputas, contudo, se inserem nas diferenças entre as noções do 

que seja um “bom parto”, construídas dentro de um movimento de compaixão 

baseado em razões humanitárias. Objetivando chamar a atenção para a violência 

obstétrica, resultam desse movimento leis e programas de governo ancorados em 

tendências internacionais de atendimento ao parto, e é sob o seu respaldo que 

ativistas pelo combate a esta violência constroem suas reivindicações. Para tratar 

deste assunto, inicio com um caso ocorrido em 2014 e entendido como violência 

obstétrica; apresento um panorama do atendimento ao parto no Brasil; faço uma 

breve exposição de um conjunto de leis e resoluções que vem sendo criadas com o 

objetivo de combater a violência obstétrica; teço algumas reflexões teóricas ainda 

iniciais sobre as dimensões morais envolvidas em tais disputas; finalmente, termino 

com uma discussão bibliográfica acerca do processo de judicialização da vida social 

aparentemente presente no contexto pesquisado. Com isso, busco contribuir para o 

debate maior sobre os conflitos intrínsecos às relações entre vítimas, seus 

dispositivos de gestão e o modo como o Estado é acionado em casos de 

reivindicação pelo reconhecimento de uma forma particular de violência.  

Palavras-chave: violência obstétrica – reconhecimento – vítimas – ativismo – 

humanização do parto  

 
Introdução 
 O objetivo geral deste paper é apresentar reflexões bastante iniciais sobre a 

temática da violência obstétrica no contexto do atendimento à saúde materno-infantil 

no Brasil. Trata-se de abordar alguns desdobramentos resultantes da minha 

pesquisa de mestrado que deram formato às questões de pesquisa que desenvolvo 

agora no doutorado em Antropologia Social. 

 Em trabalho de campo realizado no mestrado, em que foquei na compreensão 

dos sentidos operados nos modos de maternar de um grupo de mulheres1, percebi 

uma falta de consenso entre pacientes e profissionais de saúde sobre os tipos de 

parto considerados mais ou menos benéficos para mulheres e bebês. Dentro desta 

                                                        
1 A dissertação resultante desta pesquisa, intitulada “Mulheres Mamíferas: práticas de maternidade 

ativa” (Pulhez, 2015), tem como tema de discussão os modos de maternar vivenciados por 
mulheres que colocam a maternidade como uma experiência central em suas vidas e que a 
compartilham através de textos em blogs. Dentre diversas temáticas abordadas pelas mulheres 
pesquisadas, os debates sobre os tipos de parto se apresentaram como centrais para a 
compreensão desses modos de vivenciar a maternidade.  



 

falta de consenso, deparei-me com o uso cada vez mais acirrado da categoria 

violência obstétrica. 

 O termo vem ganhando amplitude dentro do movimento pela humanização do 

parto2 no Brasil, conforme pretendo deixar claro ao longo deste texto. Se até quatro 

anos atrás, trabalhos antropológicos voltados para a temática do parto não 

necessariamente falavam em violência obstétrica3, isso muito provavelmente se 

deve a uma pouca presença de tal categoria no vocabulário êmico. Hoje, contudo, o 

termo vem sendo debatido com tamanha força nas instâncias legislativas, jurídicas 

e entre ativistas da humanização do parto que falar em violência institucional – nome 

dado à violência infligida (não só) em hospitais – não traduz mais esse tipo muito 

particular de violência que vem sendo observada no processo de parturição.  

 Nesse sentido, diante da expansão da categoria e do aparente processo de 

judicialização da vida social (Vianna et al., 1999; Debert & Gregori, 2008; Rifiotis, 

2012a; 2012b; 2012c; Beraldo de Oliveira, 2006) perante as querelas sobre a 

violência obstétrica, a pesquisa de doutorado que começo a desenvolver tem como 

objetivo refletir sobre a constituição desse termo dentro do que tenho entendido – à 

luz de discussões de autores como Didier Fassin e Richard Retchman (2011), Fiona 

Ross (2001) e Cynthia Sarti (2009; 2011) – como um processo de construção moral 

do que é um “bom parto”4.  

 Diante disso, o intuito deste paper é apresentar, a partir de um esboço do 

cenário em que essas disputas ganham força, algumas reflexões iniciais sobre o 

imbricamento da categoria violência obstétrica e aquilo que se tem entendido como 

um “bom parto” para mulheres e bebês. Para isso, inicio o texto com o caso de Adelir 

Lemos de Goes, cujo parto gerou grande repercussão na mídia em 2014; em 

seguida, exponho um breve panorama do atendimento ao parto no Brasil; então, 

                                                        
2 Não existe uma denominação única para este movimento. Durante o trabalho de campo, deparei-

me com nomenclaturas variadas, como movimento pelo parto humanizado, movimento em apoio 
pela humanização do parto, movimento pela humanização do parto ou ainda, de modo mais geral, 
movimento pela humanização da assistência materno-infantil. A bandeira, contudo, é única: o 
movimento – seja qual for o nome dado – se coloca contra os altos índices de cesariana no país 
e contra procedimentos ditos de rotina, realizados em partos normais hospitalares. Preconiza o 
atendimento obstétrico dito humanizado e defende o direito da mulher de escolher o tipo de parto 
e o seu local (casa, hospital ou casa de parto). Voltarei a isso com mais detalhes adiante. 

3 A tese de Rosamaria Giatti Carneiro, defendida na Unicamp em novembro de 2011, sob o título de 
Cenas de Parto, Políticas do Corpo, é um exemplo. 

4 “Bom parto” é um termo que eu cunho para designar os sentimentos em torno do parto tido como 
melhor para mãe e bebê dentro do movimento de humanização do parto. Nesse sentido, coloco-o 
entre aspas por se tratar de uma categoria por mim assim nomeada. Os termos êmicos, 
específicos do meu campo de pesquisa, estão grafados em itálico.  



 

apresento um conjunto de leis e resoluções que vem sendo criadas com o objetivo 

de combater a violência obstétrica; a partir disso, teço algumas reflexões teóricas 

ainda iniciais sobre as dimensões morais envolvidas em tais disputas; e finalizo com 

uma discussão bibliográfica acerca do processo de judicialização da vida social que 

aparenta estar presente no contexto pesquisado.  

 
Adelir e o cenário da violência obstétrica 

Na madrugada de 1 de abril de 2014, um oficial de justiça e policiais armados 

bateram na porta da casa de Adelir em Torres-RS. O motivo: ela deveria acompanhá-

los até o hospital e se submeter a uma cesariana por ordem judicial. A justificativa 

para tanto era que ela estava colocando em risco a sua vida e a do bebê de 41 

semanas de gestação ao insistir em ter um parto normal. 

Na tarde anterior ao episódio, dia 31 de março, a dona de casa, moradora da 

zona rural de Torres, havia estado num hospital público da cidade (o mesmo onde 

ela havia realizado todo o pré-natal), apresentando o início das contrações que 

indicavam que seu parto estava para acontecer nas horas seguintes. Mãe de duas 

crianças nascidas por cesarianas, Adelir queria dessa vez que seu terceiro filho – 

uma menina – viesse ao mundo naturalmente, mas deparou-se com a resistência da 

médica de plantão que a atendeu, pois o bebê estava em posição pélvica, isto é, 

estava “sentado”. A profissional responsável pelo caso indicou uma cesariana 

naquele mesmo momento, pois, segundo sua concepção, uma mulher com duas 

cesáreas prévias e um bebê sentado significava um parto de alto risco que poderia 

ocasionar a morte tanto do feto quanto da mãe. 

“Munida de informações”, como se costuma dizer no movimento pelo parto 

humanizado, e acompanhada de uma doula5, Adelir se recusou a ser submetida a 

uma cesárea, pois tinha conhecimento de casos em que mulheres com cesarianas 

prévias e bebês pélvicos haviam parido de maneira natural e, portanto, ela acreditava 

que poderia, se quisesse, enfrentar todos os riscos envolvidos e ter sua filha da 

maneira como ela desejava. Assinou o termo de responsabilidade do hospital e 

voltou para casa, onde deu continuidade ao trabalho de parto e de onde pretendia 

                                                        
5  Segundo a Associação Nacional de Doulas, a doula é a profissional especializada no 

acompanhamento da gestação, parto e pós-parto. Ela tem a função de oferecer suporte físico, 
emocional, afetivo e psicológico à gestante e ao seu acompanhante. Ver Associação Nacional de 
Doulas (2012). 



 

partir para outra instituição de saúde apenas no momento em que os profissionais 

de lá não tivessem outra alternativa a não ser realizar o parto normal.  

Nesse meio tempo, o turno do plantão no hospital em que Adelir havia sido 

atendida mudou. Na troca, a primeira médica informou uma segunda sobre o caso 

da dona de casa e, em conjunto, elas decidiram que deveriam acionar a justiça para 

proteger a vida de mãe e filha. Através da figura de um promotor de justiça, 

apresentaram argumentos que corroborassem a tese de que mãe e bebê corriam 

risco de morte, e conseguiram que uma juíza concedesse uma liminar obrigando 

aquela mulher a se submeter ao parto cirúrgico. Adelir, então, foi levada à força pela 

polícia para o hospital onde passaria, contra a sua vontade, pela sua terceira 

cesariana, e onde lhe teria sido negado o direito, garantido por lei6, de ter seu marido 

como acompanhante durante a cirurgia. 

Diante do ocorrido, Adelir e seu marido entraram com um processo judicial 

contra as médicas responsáveis pelo ocorrido e ativistas pelo parto humanizado e a 

organização não governamental Artemis7 realizaram uma denúncia às autoridades 

responsáveis, como a Comissão de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal, 

no intuito de pedir a instauração de um inquérito civil público sobre o caso. Tanto 

uma ação quanto a outra buscam responsabilizar as médicas pela chamada 

violência obstétrica.    

*** 

A história que narro acima8 se insere num contexto em que as disputas em 

torno do que é um “bom parto” estão em pleno vigor no Brasil. Recentemente, a 

Fundação Oswaldo Cruz publicou uma pesquisa de amplitude nacional9 indicando 

que 52% dos partos do país são feitos por meio de cesarianas. No sistema privado, 

esse número chega a 88%. Segundo a pesquisa, tais números contrastam com a 

taxa de mulheres que iniciam a gestação com o desejo de realizarem um parto 

normal: quase em 70% dos casos, elas preferem dar à luz naturalmente, mas ao 

                                                        
6 A Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, “Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
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 – SUS.” (Brasil, 2005).  
7 Artemis é uma ONG de aceleração social, voltada para a luta pelos direitos das mulheres. Voltarei 

a ela adiante.  
8 Trata-se de narração baseada em notícias lidas em blogs e jornais sobre o caso Adelir. Para maiores 

detalhes, ver Brum (2014), Barifouse (2014), Sena (2014), Centro Latino-Americano em 
Sexualidade e Direitos Humanos (2014) e Khazam (2014). 

9 Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento. Sumário Executivo Temático da 
Pesquisa. Maio 2014. Disponível em: <http://zip.net/bmpVtL>. Acesso em: 3 out. 2014. 



 

longo da gravidez mudam de ideia, o que, na ótica da pesquisa, indica uma má 

conduta médica durante o pré-natal, posto que os profissionais, segundo esta tese, 

induziriam as parturientes à cesariana por motivos não sustentados por “evidências 

científicas”10.  

O governo brasileiro vem fazendo campanhas para a diminuição das taxas há 

alguns anos
11

, porém, de acordo com documentos da UNICEF
12

, o país é líder 

mundial em número de cesarianas por ano. Isto, segundo o que preconiza a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) – taxa máxima de 15% de partos por cesárea 

–, configuraria uma situação de epidemia. As cesáreas, ainda de acordo com a 

UNICEF, apenas seriam necessárias diante de indicação de risco para a mãe e/ou 

para o bebê, e taxas acima dos 15% indicados pela OMS poderiam apontar para um 

uso abusivo desse recurso, aumentando o risco de partos prematuros e de 

morbidade para mãe e bebê. 

   A cesariana, portanto, é vista como um dos tipos de parto possíveis e que só 

deveria ser feita quando houvesse de fato indicação. Em alternativa a ela, há não 

somente aquele amplamente conhecido como parto normal, mas uma vasta gama 

de categorias que são defendidas pelos que lutam pela expansão do parto 

humanizado, em contraposição ao cenário epidêmico de cesarianas. Existem 

diversas classificações para os partos: normal, natural, ativo, VBAC
13

, entre outros 

                                                        
10 Segundo pesquisadora da área médica, Regina Paolucci El Dib (2007, p.1), a medicina baseada 

em evidências (MBE) é definida “como o elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica. Em 
outras palavras, a MBE utiliza provas científicas existentes e disponíveis no momento, com boa 
validade interna e externa, para a aplicação de seus resultados na prática clínica.” 

11 Alguns exemplos de campanhas e políticas públicas voltadas ao estímulo do parto via vaginal são 
o Rede Cegonha, o Prêmio Galba de Araújo e o Programa de Humanização do Parto e Nascimento. 
Mais informações em Ministério da Saúde (2012). Além disso, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, que regulamenta o funcionamento dos planos de saúde, publicou, em janeiro de 2015, 
a Resolução Normativa nº 368 que dispõe, entre outras coisas, sobre o direito de acesso das 
beneficiárias aos percentuais de cesarianas e de partos normais, por estabelecimento de saúde e por 
médico. Essa resolução, em vigor desde julho do mesmo ano, vem sendo objeto de disputa entre 
usuários e profissionais da saúde, ao passo em que tem sido tomada como suporte às lutas por partos 
não cirúrgicos, ao mesmo tempo em que é vista como uma ameaça à liberdade profissional dos 
agentes de saúde. Essas disputas, em fase inicial de observação, não serão objeto de discussão 
nesse paper. 
12 Para maiores informações, ver Unicef (2011) e Unicef (2004).  
13  Vaginal Birth After Cesarean (Parto Vaginal Após Cesárea). Um dos argumentos tidos como 
próprios de uma parcela dos médicos é o de que uma mulher que fez uma cesariana não poderá 
nunca mais ter um parto vaginal. No entanto, a parcela de profissionais da saúde em prol do parto 
humanizado afirma que isto é perfeitamente possível, e a nomeação VBAC tem se tornado uma 
bandeira contra os “mitos” que seriam impostos pelos médicos ditos cesaristas, ou seja, que 
prefeririam realizar cesarianas em suas pacientes e que elencariam um rol de falsos argumentos para 
isso. O caso de Adelir, para o movimento pelo parto humanizado, é mais um exemplo disso. 



 

– classificações que surgem e ressurgem, entrecortando-se e reunindo em si 

características em comum14. O mais importante para os envolvidos na luta, no 

entanto, é que sejam humanizados, isto é, que sejam um evento no qual as mulheres 

são as protagonistas, já que seriam elas que deteriam o controle de seus corpos e 

conheceriam a melhor forma de parir. Assim, uma série de mulheres não só quer 

lutar pelo direito de não fazer a cesárea como reivindica poder parir onde e como 

elas escolhem: em casa, no hospital ou em casas de parto, acompanhadas de quem 

lhes faz sentir mais seguras, livres de intervenções médicas desnecessárias. Por 

intervenções médicas desnecessárias entende-se, além da indicação de uma 

desnecesária
15

, outros procedimentos ditos de rotina realizados dentro de hospitais 

públicos e privados. No rol das condutas mais citadas estão a episiotomia (corte na 

região do períneo), a tricotomia (raspagem dos pelos pubianos), a lavagem intestinal, 

o uso da ocitocina (hormônio acelerador das contrações), o uso de anestesia, o uso 

de fórceps, jejum de comida e água, exames de toque frequentes (usados para 

conferir a dilatação e a descida do bebê), o rompimento artificial da bolsa e a posição 

em decúbito dorsal da mulher (deitada de costas). 

O não cumprimento da vontade da parturiente e/ou a falta de informações 

necessárias para que a gestante saiba quais são os riscos de um parto normal e de 

uma cesariana – os quais, na ótica dos que lutam pela humanização da assistência 

materno-infantil, deveriam ter sido elencados para Adelir, por exemplo –, bem como 

a realização dos procedimentos citados sem a autorização da paciente, têm sido 

vistos por um conjunto de mulheres como desrespeito aos seus direitos reprodutivos 

e sexuais e classificados como violência obstétrica. Casos como o relatado vêm 

servindo de exemplo ao movimento pelo parto humanizado para intensificar a luta 

contra um tipo de violência muito específico, que é a violência obstétrica, a qual vem 

sendo entendida como violência contra a mulher 16  por colocar em questão a 

autonomia da gestante em decidir pela melhor forma de parir. 

                                                        
14 Para a compreensão das disputas entre os diversos adjetivos dados ao parto, ver Pulhez (2015), 

em especial Capítulo 3.  
15 Desnecesária é a categoria êmica que se refere às cesarianas feitas por imposição médica, 
supostamente sem embasamento científico.  
16 A Fundação Perseu Abramo divulgou, em 2010, a pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gênero nos 

Espaços Públicos e Privados”, na qual se concluiu que uma em cada quatro mulheres sofre algum 
tipo de violência no parto. As mais comuns, segundo o estudo, são gritos por parte da equipe de 
atendimento, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia 
quando solicitada e negligência. 



 

 

Leis e ativismo na luta contra a violência obstétrica 
Resultados dessa intensificação já podem ser constatados em formato de lei, 

por exemplo, no município de Diadema-SP. Este foi o primeiro a aprovar uma lei de 

caráter educativo, em 2013, sobre a violência obstétrica. De autoria do vereador 

João Gomes (PRB), a Lei nº 3.363/2013 elenca todas as condutas, físicas ou verbais, 

consideradas violentas (Artigo 3°, incisos I a XXI); prevê a criação de uma Cartilha 

dos Direitos da Gestante e da Parturiente; e estabelece o dever de instituições de 

atendimento à saúde de distribuir a Cartilha referida e de expor cartazes informativos 

sobre tais condutas e sobre órgãos e trâmites para denúncia no caso de violência. 

Também em nível municipal, a prefeitura de São Paulo - SP promulgou a Lei 

n° 15.894/2013, a qual institui o Plano Municipal de Humanização do Parto. Nela, 

não se menciona o termo violência obstétrica, mas é elaborada a ideia de 

humanização na mesma chave do respeito à gestante, tal como se vê nos incisos II 

e III do Artigo 2°: 

“II - só adotar rotinas e procedimentos cuja extensão e 

conteúdo tenham sido objeto de revisão e avaliação científica 

por parte da Organização Mundial da Saúde - OMS ou de 

outras instituições de excelência reconhecida; 

III - garantir à  gestante o direito de optar pelos procedimentos 

eletivos que, resguardada a segurança do parto, lhe propiciem 

maior conforto e bem-estar, incluindo procedimentos médicos 

para alívio da dor.” (São Paulo, 2013) 

 

Em nível federal – em decorrência do caso Adelir –, a ONG Artemis, em 

parceria com o deputado Jean Wyllys do PSOL-RJ, propôs o Projeto de Lei nº 

7633/2014 que “dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato 

durante o ciclo gravídico-puerperal e dá outras providências”, no qual há também a 

tipificação da violência obstétrica:  

 

“Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do 

corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos(as) 

profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, 

abuso da medicalização e patologização dos processos 



 

naturais, que cause a perda da autonomia e capacidade das 

mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sua 

sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida 

das mulheres.” (Brasil, 2014a, Projeto de Lei nº 7.633, Artigo 

13)17 

É importante dizer que o termo violência obstétrica não é exclusivo do Brasil. 

Atitudes consideradas violentas no processo de trabalho de parto, parto e pós-parto 

foram sistematizadas pela primeira vez na Ley Orgánica sobre El Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada em 25 de novembro de 2006 pela 

Venezuela (Guerra, 2008; D’Gregorio, 2010; Brasil, 2014a). Também na Argentina 

há, desde 2009, lei que cita a violência obstétrica como uma forma de violência 

contra a mulher18. E, em setembro de 2014, a OMS publicou um documento – cuja 

tradução pôde ser vista em seis línguas, incluindo o português19 – que, se não 

menciona o termo violência obstétrica, elenca uma série de atitudes vistas como 

“abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde”20.  

É através de demandas por leis e políticas públicas e, ao mesmo tempo, com 

o respaldo delas, que o movimento em prol da humanização do atendimento 

materno-infantil vem se articulando para a erradicação da violência obstétrica. Esse 

é o caso da Artemis, ONG fundada em 2013 por ativistas feministas que tem como 

proposta  

“a promoção da autonomia feminina e [a] prevenção e 

erradicação de todas as formas de violência contra as 

mulheres, através da garantia de seus direitos e implantação 

de políticas e serviços que assegurem a mudança efetiva do 

cenário atual, em direção a uma sociedade mais justa e 

igualitária.” (Artemis, 2014)   

 

                                                        
17 O PL 7633/14 está em tramitação no Congresso Nacional, tendo já sido objeto de discussão em 

Audiência Pública realizada na Comissão de Educação do Plenário no dia 11 de junho de 2015. O 
projeto recebeu parecer favorável da relatora da Comissão. 

18 Ley 26.485/2009 (Argentina, 2009).  
19 Além do português, o documento foi divulgado em inglês, francês, espanhol, suaíli (língua banto 

oficial no Quênia, na Uganda e na Tanzânia) e amárico (língua oficial da Etiópia). 
20  Com efeito, o próprio nome do documento revela o seu caráter de denúncia: “Prevenção e 

eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde” 
(Organização Mundial da Saúde, 2014). 



 

Dentro dessa proposta mais ampla de promoção da autonomia da mulher está 

a luta contra a violência obstétrica, o que faz da Artemis a primeira ONG brasileira a 

articular o problema da desigualdade de gênero e os maus-tratos sofridos por 

mulheres em instituições de saúde. Composta por 16 associados (14 mulheres e 2 

homens), a ONG, situada na casa de uma das ativistas em São Paulo – SP, tem 

realizado ações concretas para o combate à violência obstétrica como, por exemplo, 

as denúncias em casos como o de Adelir. Entre as ações realizadas pela Artemis 

estão diversas convocações e participações em audiências públicas; elaboração do 

folder “O que é Violência Obstétrica”; oficinas de esclarecimento sobre o que é 

violência obstétrica para as pessoas que aguardavam atendimento na Defensoria, 

em parceira com o NUDEM (Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher); ações de advocacy para a formulação de políticas públicas; 

cursos de capacitação para defensores públicos; enfim, uma ampla gama de ações 

que buscam combater a violência obstétrica e promover o debate sobre o 

reconhecimento de determinados atos como constitutivos desse tipo de violência.  

É na chave da luta por reconhecimento do direito a parir da maneira como a 

gestante escolheu que o combate à violência obstétrica vem se colocando. Sabe-se 

que foi uma estratégia política do movimento feminista tanto em âmbito nacional 

quanto internacional fazer-se reconhecer a “violência contra a mulher” como passível 

de ações judiciais21. Uma série de convenções e acordos foi assinada nas últimas 

décadas em prol da diminuição das desigualdades entre homens e mulheres, e é 

sob esse respaldo que leis e políticas públicas como as acima citadas podem ser 

colocadas em prática. Processos judiciais vêm sendo abertos contra hospitais, 

médicos e outros profissionais da saúde, e a formulação de leis que tipificam a 

violência obstétrica tem sido uma demanda do movimento pela humanização do 

nascimento para que haja uma maior sustentação dos argumentos em prol da 

vítima.22 Assim, parece evidente que o movimento de combate à violência obstétrica 

                                                        
21 Ver Debert e Gregori (2008), Rifiotis (2012a, 2012b, 2012c) e Beraldo de Oliveira (2006) para um 

debate sobre a criação das Delegacias Especiais da Defesa da Mulher (DDMs), sobre a 
judicialização da vida social nesses espaços e sobre os processos que se dão no âmbito dos 
Juizados Especiais Criminais (JECrims). Sobre as lutas por reconhecimento da “violência contra 
a mulher” em nível internacional, ver Slenes (2014). 

22  Tendo em vista que hoje, no Brasil, não há uma lei federal que tipifique a violência obstétrica, 
advogados que vêm trabalhando na defesa de casos assim apelam para o Código do Consumidor 
(sob a alegação de que a vontade do cliente não foi satisfeita) ou para o descumprimento da Lei 
do Acompanhante. Segundo algumas ativistas entrevistadas, não é possível trabalhar com a 
violência obstétrica na chave da criminalização, pois ainda haveria muito a ser feito para a 
compreensão, por parte dos juristas, de que determinados atos realizados no pré-parto, parto e 



 

faz parte da crença na legalidade como a forma mais potente de construção da 

legitimidade (Weber citado em Rifiotis, 2012c). Ou seja, é na dimensão jurídica que 

o movimento se apoia para exigir o direito das gestantes de parir como querem, com 

base na construção do que se entende, dentro de tal movimento, como um “bom 

parto”. 

 

 

Políticas do trauma: vocalização e reparação 

 

A noção de direitos humanos é recente na história ocidental. Em 1948, após 

os horrores do Holocausto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada 

na tentativa de garantir a todo ser humano a dignidade, o respeito, a liberdade, a 

justiça, a igualdade de direitos. A partir dali, crimes contra a humanidade passariam 

a ter consequências políticas e jurídicas significativas, e a noção de “direitos” 

começaria a se disseminar em tempo e espaço, atingindo o cotidiano dos cidadãos 

comuns. A memória dolorosa do Holocausto e a construção da noção de que toda 

violência infligida sobre os seres humanos é constitutiva de trauma e, portanto, 

passível de reparação (Fassin & Retchman, 2011), impactaria sobre o modo como 

movimentos sociais passariam, mais tarde, a reivindicar os seus direitos, como foi o 

caso de movimentos de cunho identitário empreendidos a partir da década de 80 

(Sarti, 2009, 2011). As ideias contidas na Declaração transcenderiam para além da 

noção mesma de “humano” – categoria universal e geral - e se estenderiam ao 

universo das mulheres, crianças, negros, homossexuais, idosos, cujos movimentos 

se instituiriam como lócus de exercício de direitos civis e sociais, constituindo forças 

decisivas no sentido de moldar a forma como a violência se tornou visível em 

diversos campos da vida social (Sarti, 2009). 
Nesse sentido, a apropriação do discurso dos direitos humanos por parte de 

movimentos sociais, bem como sua capilarização na vida cotidiana, seria constitutiva 

da formação de sujeitos políticos e do modo pelo qual seria operada a vocalização 

de suas experiências de maneira a dar visibilidade a suas demandas, através da 

construção de subjetividades e da produção de discursos sobre a violência (Scott, 

1998). A ideia de falar sobre traumas e, portanto, trazer à luz as violências infligidas 

                                                        
puerpério são violentos e que, por isso, deveriam constituir crime. Ou seja, primeiro seria 
necessário fazer-se entender que há violência para depois reivindicar o estatuto de crime. 



 

sobre suas vítimas, teria se difundido de modo concomitante à defesa dos direitos 

humanos, dois movimentos de mesma ordem. Começar-se-ia a entender que seria 

preciso vocalizar a experiência da violência para poder se reparar os danos 

cometidos por ela (Ross, 2001). 

Segundo Fassin e Rechtman (2011), a noção de trauma vem sendo 

apresentada de modo sempre inquestionável. Trauma tem sido visto como algo que 

é e está sempre existindo diante de situações de violência ou acidentes; ele seria 

uma verdade compartilhada. No entanto, eles propõem refletir sobre essa noção de 

modo historicizado, pensando a sua construção a partir do desenvolvimento dos 

domínios da psiquiatria, da psicologia e da psicanálise, entrelaçando essa 

genealogia com o seu duplo, que seria o reconhecimento, pela sociedade, de que 

determinados eventos teriam por consequência inevitável traumatizar os sujeitos 

neles presentes23. Para eles, o fato das pessoas reivindicarem o status de vítima e, 

portanto, de se colocarem como traumatizadas por alguma situação e por isso 

acharem merecer algum tipo de reparação pelos danos sofridos; ou seja, o fato de 

termos nos movido do status da dúvida da legitimidade de reivindicação pela posição 

de vítima ao reconhecimento indubitável do sofrimento, isso seria resultado de uma 

transformação moral daquilo que constitui a humanidade. Tratar-se-ia daquilo que 

eles denominam “políticas do trauma”: uma articulação entre um evento que é 

coletivo e que dá sustentação ao trauma e a experiência individual vivida nesse 

evento coletivo, que servirá de testemunha ao seu aspecto traumático.24 

  De acordo com os autores, o entendimento e o reconhecimento de eventos 

traumáticos teria se estendido aos movimentos sociais, tendo como um dos 

protagonistas dessa reviravolta moral feministas americanas, as quais passaram a 

reivindicar o status de vítimas de abuso sexual na infância, dentro de uma lógica da 

fala sobre o passado, valorizando a manutenção da memória como uma forma de 

escancarar o trauma vivido. Falar sobre o trauma do abuso e expor o sofrimento faria 

parte da articulação entre evento coletivo e experiência individual citada 

anteriormente, o que sustentaria a legitimidade do evento traumático. Da mesma 

                                                        
23 Segundo os autores, o grande resultado concreto desse processo teria sido a sistematização dos 

critérios de diagnóstico do chamado transtorno de estresse pós-traumático no DSM-III em 1980, a 
terceira edição da classificação de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria. 

24 Vianna e Farias (2011, p.90), em texto sobre mães de jovens assassinados por policiais, apontam 
para a mesma questão em outros termos: trata-se da importância da “‘des-singularização do caso’ 
apontada por Boltanski (2000 [1990]) como condição fundamental para o ‘engrandecimento’ da 
denúncia para sua repercussão pública.”  



 

forma, para que a sociedade reconheça um evento como violento, cria-se a ideia de 

que seria preciso vocalizar as violações.  

Mas quais são as violações que se espera serem expostas? 

Fiona Ross (2001) defende que existe uma expectativa daquilo que pode e 

deve ser vocalizado. Trazendo os depoimentos de mulheres durante a Comissão da 

Verdade e Reconciliação na África do Sul, a autora mostra que, ao falarem apenas 

sobre seus maridos e filhos e não sobre si mesmas, elas teriam subvertido a lógica 

vigente do que se esperava como violência contra as mulheres, como os estupros, 

por exemplo. Em sentido semelhante, Sarti (2009) expõe como o caso de um homem 

que procurou atendimento hospitalar alegando ter sido vítima de violência sexual 

desorganizou a lógica do reconhecimento de quem é tido como vítima de tal tipo de 

violação; ou seja, apenas mulheres seriam legitimamente vistas como passíveis de 

sofrer um estupro e o surgimento de um homem reivindicando tal posição teria 

ocasionado, no caso contado, uma confusão nas categorias de vítima e de algoz. 

Parece, portanto, que o discurso dos direitos humanos está moldado para que 

certas pessoas possam ser classificadas como vítimas e que certos atos possam ser 

vistos como violentos. Se a Declaração dos Direitos Humanos se pretende universal, 

não podemos, é claro, esquecer que o modo como aquilo que ali está escrito é 

agenciado em cada contexto específico. Em outras palavras, a maneira como em 

cada contexto se fará uso das categorias de humanidade que buscam ser universais 

estará refletida nas próprias políticas públicas voltadas a atender mulheres, crianças, 

negros, idosos, homossexuais e outros. 

Quando então se pensa no contexto em que a categoria violência obstétrica 

está sendo mobilizada, precisamos pensar no que se entende como sendo violência, 

quem se espera serem suas vítimas e seus perpetradores. Mais ainda, é necessário 

olhar para a forma com que diversos atores operam essa categoria, buscando 

entender como ela é produzida pelos diferentes discursos e como ela mesma produz 

as próprias noções de vítima e de algoz.  

Diante disso, as perguntas que vêm conduzindo essa pesquisa são: o que 

constitui um ato violento para mulheres que se colocam como vítimas de violência 

obstétrica? De qual discurso elas lançam mão para tanto? Como são recebidas as 

denúncias de violência obstétrica por parte dos profissionais de saúde acusados? 

Quais são as continuidades e descontinuidades no entendimento de certos 

procedimentos como violência obstétrica nas diferentes perspectivas dos atores 



 

envolvidos? Quais os recursos discursivos acionados por cada ator para localizar a 

sua fala (Vianna & Farias, 2011)? Que categorias são reconhecidas como violência 

contra a mulher e em que medida certos procedimentos obstétricos são classificados 

como atos violentos? Como se produz a “vítima”, qual a perspectiva dos envolvidos 

nessa produção e quais são seus modos de agência? No que diz respeito às 

demandas judiciais, quais são os limites e significados dos “ganhos jurídicos” nas 

estratégias de reconhecimento legal das reivindicações sociais (Rifiotis, 2012a, 

2012b)? Em que medida, ao olharmos para a questão da violência obstétrica, 

estamos falando de mais um processo de judicialização da vida social (Vianna et al., 

1999; Beraldo de Oliveira, 2006; Debert & Gregori, 2008; Rifiotis, 2012a; 2012b; 

2012c)? Quais são os efeitos e limites da criação de mais uma categoria, a de 

violência obstétrica, quando consideramos, na análise social, a importância de dar 

visibilidade a um novo fenômeno e ao mesmo tempo reconhecemos o risco de 

obliteração do nosso olhar diante da trama complexa de desigualdades e 

discriminações (Beraldo de Oliveira, 2006)? 

 

Judicialização da vida social  

Vianna et al. (1999) afirmam que a organização da vida social vem sendo 

crescentemente invadida pelo direito, provocando sua judicialização. Esta invasão, 

nas sociedades ocidentais contemporâneas, teria alcançado a regulação da 

sociabilidade e das práticas sociais em esferas consideradas como de natureza 

privada, e que são consideradas “impermeáveis à intervenção do Estado, como são 

os casos, entre outros, das relações de gênero no ambiente familiar e do tratamento 

dispensado às crianças por seus pais ou responsáveis” (Vianna et al., 1999: 149). 

Essa capilarização do direito na vida social vem compondo uma imagem daquelas 

sociedades como cada dia mais envolvidas por uma semântica jurídica, através das 

instituições e procedimentos do Poder Judiciário (Vianna et al., 1999; Debert, 2014). 

Segundo Debert e Gregori (2008), existiria uma tensão nas análises que 

consideram que haveria, por um lado, o excesso de judicialização que 

comprometeria a agência dos cidadãos numa democracia, arrogando-se aos juristas 

a condição de depositários da ideia do justo e usurpando a soberania popular; e, por 

outro lado, aquelas que consideram que os avanços na agenda igualitária são 

resultado das reivindicações, por movimentos sociais, de direitos, como foi o caso 

da criação das delegacias especiais de polícia voltadas para a defesa de minorias. 



 

As autoras também chamam a atenção para o fato de que o universo jurídico 

é perpassado por um jogo de poder e interesses onde o sistema de direitos é 

constantemente atualizado, embora haja a pretensão da neutralidade e a ideia de 

que os direitos são universais. A ideia de universalidade, aliás, tenderia a mascarar 

as tensões próprias de tal campo de disputas, onde haveria negociações correntes 

entre os diversos atores sociais na luta pelo acesso à justiça. E seria próprio do jogo 

democrático que destas negociações surjam novos atores dedicados a formular 

novas demandas. 

Rifiotis (2012a) atenta para a importância de se olhar de perto para esses 

atores, desenhando um caminho que o autor entende como sair da chave dos 

direitos do sujeito para o entendimento dos sujeitos de direito. Para ele, o processo 

de judicialização da vida social  

 

“amplia o acesso ao sistema judiciário e ao mesmo tempo 

desvaloriza outras formas de resolução de conflito, reforçando 

ainda mais a centralidade do Judiciário. É o que se poderia 

chamar também de estratégia legislativa, a pressão junto aos 

legisladores para estabelecer direitos, ou seja, a busca de 

reconhecimento social traduzido em ‘ganhos jurídicos’”. 

(Rifiotis, 2012a: 19) 

 

Porém, seria preciso levar em conta as demandas e expectativas concretas 

dos sujeitos que pleiteiam seus direitos, mesmo que as reivindicações pessoais não 

correspondam “ao ‘espírito da lei’ ou aos objetivos e estratégias das lutas sociais” 

(Rifiotis, 2012a: 19). Ou seja, seria de interesse maior que olhássemos para quem 

são os atores – os sujeitos de direito – que se apropriam dos direitos coletivos e 

exigem que o Estado os respeite e os garanta.  

Para Rifiotis, é preciso ter em mente que o sujeito se configura numa 

estratégia de se colocar no mundo que implica o exercício da cidadania, e que é 

necessário ter isso em conta no debate sobre Direitos Humanos. Os sujeitos de 

direitos são aqueles que se apropriam e que ressignificam seus direitos de formas 

contingentes e de acordo com certas especificidades relativas a um campo de 

possibilidades dentro do qual eles organizam sua ação. Nesse sentido, seria 

necessário levar em consideração a dimensão vivencial desses sujeitos, 



 

compreendendo as tensões impostas pelo “modelo cultural” dos Direitos Humanos 

que tenderia a engessar a capacidade criativa daqueles quando de suas 

reivindicações.    

É nessa chave da apropriação e da ressignificação que o surgimento de tantas 

categorias como “violência contra a mulher”, “violência conjugal”, “violência 

doméstica”, “violência intrafamiliar”, “violência de gênero”, “violência jurídica”, 

“violência econômica”, entre outras, se insere. Tanto Debert e Gregori (2008) quanto 

Rifiotis (2012a; 2012b; 2012c) e Beraldo de Oliveira (2006) chamam a atenção para 

os limites e desafios encontrados no intercâmbio dessas expressões e para a 

necessidade de olharmos para elas procurando entender seus significados nos 

diversos contextos em que são empregadas. Lembrando a citação de Rifiotis (2012c) 

que abre esse paper, o uso recorrente da palavra “violência” parece tê-la esvaziado, 

tornando-a sempre passível de recorrentes significações. Difícil de ser definido, o 

termo foi constantemente adjetivado de acordo com reivindicações múltiplas de 

sujeitos de direitos. Na análise de tal categoria, portanto, é necessário que o 

pesquisador esteja atento aos riscos envolvidos numa simpatia em relação às ditas 

“vítimas”, o que pode reduzir a complexidade e diversidade dos fenômenos 

estudados, reificando noções como “vítima” e “algoz” e perdendo o amplo espectro 

da produtividade da fala, sobre a “violência”, dos agentes envolvidos. É nesse 

sentido, então, que interessa olhar para a produção das narrativas e discursos sobre 

a “violência” e seus adjetivos de acordo com o contexto em que eles se inserem e a 

partir de quais sujeitos eles são postos em ação.  

 

Considerações finais 
O intuito deste paper foi trazer para o debate essas que são reflexões iniciais 

sobre um campo de pesquisa ainda a ser realizado. No que diz respeito ao enfoque 

teórico-metodológico, o objetivo é acompanhar a categoria violência obstétrica onde 

quer que ela esteja sendo acionada: fóruns, audiências públicas, processos judiciais, 

congressos da área de saúde, blogs, mídia e no trabalho promovido pela ONG 

Artemis.  

É de interesse compreender a forma com que a categoria de violência 

obstétrica tem sido formulada pelos atores envolvidos nesse campo de disputas, 

entendendo que ela se produz e é produzida não em sentido unívoco, mas faz parte 

de um emaranhado de significados acionados por todas as partes que se colocam 



 

no debate – mulheres que se dizem vítimas, profissionais da saúde, operadores do 

direito e ativistas do combate à violência obstétrica.  

Desta maneira, acredito que essa pesquisa pode trazer à tona discussões 

mais amplas acerca da problemática dos direitos humanos e sobre o movimento de 

compaixão que desenha as ações práticas dos sujeitos de direitos que reivindicam 

o reconhecimento e a legitimidade de um evento tido como violento. Neste sentido, 

o que venho procurando entender com esta pesquisa é a maneira com que os 

agentes envolvidos na luta por reconhecimento da violência obstétrica como um ato 

digno de reparação social e judicial traz à tona debates sobre o caráter da 

judicialização da vida social e seus limites e efeitos no jogo democrático. Busco, com 

isso, realizar reflexões acerca das desigualdades de gênero enfrentadas nas 

instituições de saúde e judiciárias e também sobre a construção do ideal de um “bom 

parto” diante dos acordos e desacordos dentro da própria medicina. 
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