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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objeto os discursos sobre o parto estudado a partir da 
análise do discurso. Utilizando os discursos sobre o parto tal como se veicula pelas 
políticas públicas e entre técnicos e usuários do sistema de saúde em Aracaju, e pelos 
movimentos sociais de humanização do parto passo a formular a questão: estariam os 
modos de naturalização nas práticas de parto refletindo modelação de condutas, produção 
de estereotipias e determinismos nos efeitos dessa experiência? O objetivo é estudar de 
que forma a disciplinarização e/ou o controle dos corpos atravessam os discursos sobre o 
parto e em que medida os discursos sobre o parto apresentados como progressistas ou 
libertadores podem produzir assujeitamentos. Para tanto, o texto percorre uma breve 
genealogia do parto, a trajetória de suas práticas, atravessamentos biopolíticos e das 
políticas de Estado, além de discutir e dar visibilidade às implicações afetivas, 
econômicas, estéticas, ecológicas. A trajetória da análise acaba desdobrando as relações 
entre a proposta de parto humanizado e a emergência de uma pedagogia do parto e da 
gestação ancorada na função da Doula. O método da pesquisa se baseia nos conceitos da 
análise institucional de implicação e sobreimplicação que se refere à pesquisa em que as 
implicações do pesquisador são consideradas como o essencial do trabalho científico.  

 
Palavras-chaves: parto, discurso, biopolítica, controle de condutas. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
This work has as its object the speeches about childbirth studied from the analysis of 
discourse. Using speeches about childbirth as relays for public policies and between 
technicians and users of the health system in Aracaju, social movements and the 
humanization of childbirth step to formulate the question: were the modes of 
naturalization in childbirth practices reflecting modeling conduct, production of 
stereotypies and determinism in the effects of this experience? The goal is to study how 
the disciplining and control bodies traverse the speeches on labor and the extent to which 
discourses about childbirth presented as progressive or liberating subdues can produce. 
To this end, the article shows a brief genealogy of the birth, the trajectory of their 
practices, biopolitical crossings and State policies, and discuss and give visibility to the 
affective, economic, aesthetic, ecological implications. The trajectory analysis ends up 
unfolding the relationship between the proposed humanized labor and the emergence of 
a pedagogy of childbirth and pregnancy anchored in the role of Doula. The research 
method is based on the concepts of institutional analysis implication and 
superimplication, regarded to research on the implications of the research are considered 
the essence of scientific work. 
 
Keywords: childbirth, speech, biopolitics, conduct control. 
  



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ______________________________________________________09 
 
1 NÃO EXISTE PARTO NATURAL: PEQUENO TRAÇADO DA HIST ÓRIA E 
DAS PRÁTICAS SOBRE O PARTO OCIDENTAL ________________________22 
 

1.1 AS PRÁTICAS SOBRE PARIR SÃO QUE PRODUZEM O 
PARTO_________________________________________________________24 

 
2 OS PODERES SOBRE O PARTO: BIOPOLÍTICA E A MEDICAL IZAÇÃO 
DO PARTO__________________________________________________________28 
 

2.1 A GRANDE VILÃ DA CENA DO PARTO: A INSTITUIÇÃO 
MÉDICA________________________________________________________34 

 
2.2. AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O 
CRUZAMENTO DE DISCURSOS SOBRE O 
PARTO_________________________________________________________37 

 
3 O NOVO MODELO DE PARTO: UM POUCO DO MOVIMENTO PEL A 
HUMANIZAÇÃO E NATURALIZAÇÃO DO 
PARTO_____________________________________________________________46 
 

3.1 A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA ANCESTRALIDADE: A 
DOULA________________________________________________________52 

 
4 O RESGATE DO INSTINTO FEMININO DE PARIR PELA PEDA GOGIA DO 
PARTO_____________________________________________________________60 
 
5 O ESTADO E A MODELAÇÃO DE CONDUTAS NOS DISCURSOS SOBRE O 
PARTO_____________________________________________________________70 
 

5.1 DETERMINISMOS, NORMATIVIDADE E IDENTIDADE MULHER NO 
PARTO “NATURAL”_____________________________________________76 

 
5.2 ECOLOGIA DO PARTO________________________________________80 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS____________________________________________83 
 
REFERÊNCIAS______________________________________________________87 
  



9 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O interesse no tema da humanização do parto começou com a minha própria 

experiência como parturiente. Um ano depois vi o movimento pela humanização 

disseminado na mídia e transformado em um debate público bastante evidente. Marchas 

pelo direito da gestante em ser acompanhada pela Doula ou de parir em casa, denúncias 

sobre violência obstétrica, projetos de lei que garantam a mudança de práticas com 

relação à assistência a gestante. Inicialmente, minha visão sobre o assunto era diferente; 

agora, depois de examiná-lo por outros ângulos, ampliou-se.  

Minha referência era a de um parto natural que se dá em sintonia com o tempo 

do corpo e não com a pressa de um agendamento de cesárea, que se apoia na força que a 

própria gestante tem para parir seu filho, sem necessariamente precisar de tecnologias 

médicas muitas vezes invasivas da espontaneidade do processo de parto: a imagem do 

“belo parto”, natural, espontâneo, saudável, respeitoso. Essa maneira de ver o parto 

natural não me deixava verificar outros pontos que atravessam essa questão, como por 

exemplo, a interferência política e do Estado que se faz presente e atuante também no 

modelo de parto, e o modo como se assujeita e se disciplina as mulheres ao conduzi-las à 

escolha de um modelo. Esses atravessamentos só eram facilmente identificados por mim 

no modelo médico e tecnocrata dos cesaristas. Ao observar todas as mudanças que 

aconteceram no decorrer do caminho da pesquisa que se referem ao meu modo de avaliar 

o tema e até mesmo ao modo de senti-lo em meu dia a dia, percebo que fui modificada 

junto com minhas análises. Corroborando com essa percepção, cito Frédèrique Ildefonse 

(2013) como inspiração no paralelo que constrói entre etnografia e cura analítica: “[...] a 

pesquisa etnográfica não pode acontecer sem que o etnógrafo seja modificado, um ponto 

comum com a cura analítica que busca exatamente a modificação do analisado” 

(ILDEFONSE, 2013, p. 21). 

Diferentemente de vários casos de colegas que se deparam com questões em 

sua vida profissional prática e os transformam em problemas de pesquisa, me deparei, na 

minha experiência pessoal como gestante e parturiente, com um objeto de pesquisa: o 

parto. Estive grávida e pari dois anos antes de iniciar o mestrado e, por “ironia do destino”, 

engravidei novamente depois de ser aprovada no mestrado ao propor um projeto de 

pesquisa sobre humanização do parto, Doula, violência obstétrica e práticas de 

resistência.  
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O princípio de toda a minha reflexão sobre o parto começou na minha 

experiência como gestante e parturiente. Sempre fui daquelas pessoas que têm medo de 

cirurgias, ponto, bisturi, injeção, e isso veio à tona de forma muito intensa ao engravidar 

e saber que ou poderia ter um parto cesáreo, ou seja, cheio de procedimentos cirúrgicos, 

ou enfrentaria um trabalho de parto normal, mas não precisariam ser cortadas sete 

camadas de tecidos do meu abdômen. Agarrei-me à segunda alternativa com muita 

veemência, fortalecida também pelos estímulos e valores do grupo social com quem 

convivia naquela época, e que valorizava uma história para contar de um trabalho de parto 

ativo, natural, à moda antiga, do que um parto cesáreo agendado e passivo à tecnologia 

médica.  

Eu imaginava que o trabalho de parto normal seria minha única batalha, mas 

não, também o foi convencer minha obstetra a fazê-lo comigo. Na reta final da minha 

primeira gestação, ainda sem sinais de um início de trabalho de parto e já beirando a 40ª 

semana, ou seja, no limite do que os obstetras cesaristas costumam esperar para que o 

parto aconteça “naturalmente”, fui avisada que se àquela altura da gestação o trabalho 

não tinha dado sinais, ele não iria acontecer e, portanto, seria melhor agendar uma 

cesariana. Assim começou meu primeiro “trabalho de parto”: não aderir a uma cesárea 

sem necessidade fisiológica evidente. Por fim, consegui provar, através de resultados 

positivos com a saúde do bebê obtidos nos acompanhamentos dos exames 

ultrassonográficos e, posteriormente, de um trabalho de parto relativamente rápido e de 

sucesso, que o tempo da minha gestação não era o tempo da agenda da minha obstetra. 

No meu primeiro parto percebi que a dificuldade maior foi enfrentar a mentalidade 

médica e confiar no saber do meu corpo.  

Na minha segunda experiência como parturiente, em 2012, já estava inserida 

nos estudos da dissertação de mestrado sobre o parto e, por isso, observei todo o 

procedimento relativo ao tratamento dado à gestante em trabalho de parto dentro da 

maternidade. Pude perceber falas, comentários, olhares e tatos que gritavam a 

institucionalização do nascimento. Compartilharei meu relato de parto da segunda 

gestação para que possamos olhar juntos para essa experiência:  

“Depois de quase um mês achando que podia ser hoje, amanhã ou daqui a 

uma hora que eu poderia entrar em trabalho de parto, meditação e caminhadas na praia 

para aliviar a ansiedade, finalmente, com 40 semanas e 5 dias de gestação e, nas minhas 

contas, 9 meses certinho do dia que engravidei, entrei em trabalho de parto.  
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A primeira cólica suspeita apareceu ainda de madrugada, lá pela1h da manhã 

com intervalos de 5 minutos. Fiquei atenta, mas depois de um tempo achei melhor ir 

dormir, tentar descansar, pois teria bastante esforço físico ainda pela frente. Acordei às 

5h e as cólicas ainda estavam cá comigo, de fato era o dia! Avisei ao meu companheiro e 

deixei minha mãe, minha sogra e minha Doula, que era tia-avó do bebê, avisadas também.  

As cólicas permaneceram constantes com intervalos de 5 ou 3 minutos. 

Sempre que elas vinham sentia muita vontade de caminhar e assim fiquei: sentando nos 

intervalos, caminhando quando a dor puxava. Minha Doula chegou, me ajudou a contar 

os intervalos das cólicas, fazia massagem na lombar nos intervalos das dores, me 

mostrava alongamentos e posturas na bola de pilates que aliviavam a dor, apesar de que, 

para mim, o que aliviava mesmo era caminhar. O tempo estava passando, mas a dor não 

estava evoluindo, foi quando decidi que era a hora de tomar a medicação que minha 

homeopata tinha recomendado para este momento, cujo objetivo era acelerar a dilatação 

e as contrações. Devo confessar que estava com medo dessas bolinhas homeopáticas 

porque elas realmente aceleram o processo e a dor! Ai, a dor. Mas, compartilhando desse 

medo com minha Doula, ela me incentivou: “é bom que acaba rápido também”. Pois é. 

Lá fui eu na primeira dose e um aumento perceptível das dores da contração, caminhadas 

pela casa, avisei a minha obstetra e ela aconselhou que eu ficasse em casa até sentir que 

podia segurar a dor, pois não seria agradável ir muito cedo à maternidade e ficar lá 

internada, passando por exames de toque, por muitas horas. Assim fiz. Tomei uma 

segunda dose do remédio uma hora depois e fui tomar banho quente, foi quando a dor 

chegou espremendo tudo: era hora de ir para maternidade. Nessa etapa, caminhar já não 

aliviava a dor, agora eu agachava toda vez que ela vinha, e ela demorava mais, sinal de 

que estava chegando perto.  

Eu segui para maternidade por volta das 9h30 da manhã. Entrar no carro nesse 

estado de dor e já possivelmente bastante dilatada é terrível, diga-se de passagem, mas 

chegamos lá. Minha mãe ficou fazendo cadastros na recepção e cheguei a responder 

algumas perguntas, o que é meio difícil nessas horas. “Tem alergia a alguma medicação? 

Qual seu tipo de sangue?” (perguntas repetidas em vários momentos). Enfermeiras e 

recepcionistas são geralmente chatas nesse momento. Por isso que alguns teóricos dizem 

que esse tipo de contato institucional da gestante com a equipe pode bloquear o 

andamento do trabalho de parto.  Entrei na primeira salinha para fazer exame de toque 

por uma senhora, parteira, que foi bem tranquila, sem muitas perguntas nem comentários, 

bem compreensiva com meu estado. A essa altura estava com 6 de dilatação, é uma boa 
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dilatação mas eu queria estar com no mínimo 8 já! A parteira fez o toque, ligou para 

obstetra, contou do meu estado, me vestiu, me colocou numa cadeira de rodas e seguiu 

comigo e com minha Doula para a sala de pré-parto.  

Nesta sala estavam três mulheres deitadas na maca, esperando para fazerem 

a cesárea e duas enfermeiras. Era uma sala estreita com cinco macas, um banheiro, uma 

mesinha, pouco espaço para mim que queria caminhar e agachar quando sentisse dor, mas 

foi no pequeno espaço entre as macas e a mesinha das enfermeiras que caminhei e 

agachei, com minha Doula me acompanhando, me segurando, pois tinha momentos que 

parecia que eu ia desmaiar. Lembro-me das enfermeiras preocupadas, pois meu roupão 

estava aberto e aparecia meu corpo nu, minha Doula dizia: “está bem, está tudo bem, pode 

deixar”. Eu sentia que estava incomodando, ou, no mínimo, impressionando. Olhavam 

para mim espantadas, que nem uma barata tonta de um lado para outro da sala, até que 

uma enfermeira comentou com a outra: “É parto humanizado”. Depois começaram a fazer 

perguntas diretamente para mim: “É seu primeiro filho? O outro também foi humanizado? 

É menino ou menina?” Devo ter respondido somente a primeira pergunta, a última coisa 

que eu queria naquela hora era responder questionário das curiosidades da enfermeira, 

minha Doula é que educadamente respondia para mim. Ah, também não sabia responder 

se meu primeiro parto tinha sido humanizado, o que ela queria dizer com aquilo? Estar 

acompanhada por uma Doula? Ficar caminhando e agachando em vez de me deitar na 

maca e esperar a médica chegar quietinha, caladinha. Por um momento me senti 

tumultuando aquela salinha tão pacata, tão organizada, as mulheres deitadas bem 

quietinhas e eu inquieta, gritando o tal “uh” que coloca a força para baixo como 

recomendou a Doula, pedi desculpas as parturientes pelo barulho e disse que já estava de 

saída. Eu era a selvagem daquela ala.  

Meu tampão rompeu, comecei a sangrar, isso era bom. Pouco depois minha 

obstetra chegou, fez um novo exame de toque, eram 10h da manhã e eu estava com 8 de 

dilatação. Fui encaminhada para o centro cirúrgico. Nossa! Quanto encaminhamento! 

Quanta ala! Isso não é pensado para as pessoas que estão usando aquele lugar no estado 

em que eu estava, pelo menos. Fui caminhando mesmo, tudo o que eu não queria naquela 

hora era uma cadeira de rodas. Estava difícil sentar, colocar a bacia em contato com 

qualquer superfície. No caminho cruzamos com um médico que me perguntou: “É 

cesárea?” A enfermeira respondeu: “Não, normal”. O médico deu as costas e disse: “Ah, 

ai não é comigo”.  
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Chegando nas portas do centro cirúrgico não deixaram minha Doula entrar, 

disseram que eu deveria conversar com minha médica primeiro. No centro cirúrgico 

fiquei uns momentos a sós com uma enfermeira e uma aprendiz, na hora da contração, na 

falta da Doula, me segurei no punho da enfermeira e agachei, minha bolsa estourou. Não 

entendi bem, mas ela olhou para aprendiz e disse: “Olha, é por isso que não pode, mas 

ela já agachou, né? Fazer o quê?” Deitei na maca para esperar a obstetra que chegou 

acompanhada da anestesista de plantão, já com a anestesia a postos para me aplicar, a tal 

peridural, me apressei em dizer que não ia precisar. Ficaram surpresos, mas respeitaram 

a minha decisão. Perguntei a obstetra se minha Doula poderia entrar, ela ficou séria e 

disse: “Aqui no centro cirúrgico não, tá? Mas já seu marido chega aí”. Tudo bem, vamos 

lá, mas senti que foi um momento tenso a médica ter que me negar isso, já que estávamos 

numa sala bastante ampla, caberia todos os meus familiares que estavam na maternidade 

ali, mas a divisão de espaço indesejada não era o espaço físico.  

Na hora de fazer a força, colocaram minhas pernas amarradas e suspensas, 

percebi que meu marido não tinha entrado ainda: “Artur, cadê Artur?” É realmente 

incômodo ficar numa sala fria, cheia de equipamentos e profissionais impessoais, sem 

ninguém familiar ao lado. Ouviram lá de fora e aí deixaram ele entrar, não entendi o que 

estavam esperando para liberar a entrada dele (seria a roupa descartável que obrigam o 

acompanhante a vestir e a gente tem que pagar à maternidade por ela?). Uma das 

enfermeiras me inclinou para facilitar a saída do bebê e aí fiz a primeira força, quase que 

o bebê saía, a médica gritou: “Calma, Fernanda, deixa eu colocar as luvas primeiro!” 

Depois de liberada, continuei fazendo as forças no momento da contração e daí 

instintivamente gritei e fui interrompida pela enfermeira: “Fernanda, você não quer ter 

um parto normal? Então feche a boquinha e faça força”. Eu quis muito respondê-la, mas 

não dava, então, fechei a “boquinha” e, em vez de gritar, mordi os lábios, depois vi que 

até me machuquei um pouco. Claro que eu poderia gritar, dependendo da forma que se 

grita impulsionamos a força para o lugar certo, lá para baixo. Mais umas duas forças e aí 

a cabecinha já estava de fora, novamente uma das enfermeiras disse me inclinando: “olha 

a cabecinha do seu bebe saindo, sua filha está nascendo, que lindo!” Mais uma força e 

Luiza estava fora de mim, eram 10h40. Alívio! Agora era só a gastura de sentir a placenta 

sendo puxada para fora, uma anestesia local para dar os pontinhos do períneo e abraçar 

meu bebe, tranquila e macia, fiquei massageando o corpinho dela ensebado, enquanto 

ouvia ao fundo meu marido dizendo a enfermeira para tirar o flash das fotos que ela estava 

tirando com nossa máquina, o que ela só obedeceu depois que a pediatra concordou com 
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ele e disse para tirar o flash mesmo. Meu corpo tremia todo, deram uma injeção na minha 

coxa repentinamente com ocitocina para eliminar os restos de parto. Hum, não custa nada 

dizer antes, né? Eu poderia querer recusar já que essa expulsão acontece naturalmente. 

Continuei muito tempo tremendo muito, perguntei a enfermeira mais simpática se era 

efeito de alguma medicação, ela disse que tinha sido por que fiz muita força.  

Senti que a equipe fica bastante tensa no momento do parto, essa coisa da mãe 

ter que fazer a força direitinho, sair tudo bem, é como se o andamento da situação não 

estivesse nas mãos deles, deixando-os tensos, mas depois que nasce o bebê, ficam todos 

emocionados com o evento “raro”, o único parto normal de muitos nascimentos que 

tiveram naquela manhã na maternidade, e sem anestesia? Parabéns! Você é uma 

guerreira!”.  (Relato de parto)1. 

Inspirada e orientada por duas experiências de parto, por todos os 

compartilhamentos que tive de outras mães enquanto parturientes – seja próximo a mim 

ou que apareceram na mídia durante esse período –, pelos debates sobre a medicalização 

do parto, do resgate do parto natural e da capacidade da mulher de dar à luz a seus filhos 

sem ceder necessariamente à tecnocracia da obstetrícia, passei a exercer o papel de 

pesquisadora – mãe acerca da temática do parto. Assim, muito do material etnográfico 

que utilizei nessa pesquisa se trata das minhas próprias experiências enquanto gestante e 

parturiente além de todos os encontros, compartilhamento de experiências e relatos de 

parto de outras mães, impressões e reflexões que tive a partir desse período disparadas 

pelos filmes Experiências do SUS que dá certo: Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte 

– MG (PNH/SUS, 2011), O renascimento do parto (CHAUVET, 2013), além da 

participação em uma das reuniões entre gestores e técnicos da Rede Cegonha e 

maternidades do estado de Sergipe, na audiência pública sobre violência obstétrica 

(ALESE, Abril, 2014) e conversas com alguns profissionais ligados à rede de assistência 

ao parto em Aracaju. Algumas dessas passagens foram utilizadas no texto como narrativas 

temáticas e ilustrativas em alguns capítulos. 

Foi preciso aprender muito sobre mim mesma e observar-me para então 

encontrar pontos de tensão e análise e gradualmente ir descobrindo outros problemas mais 

relevantes do que o que propus inicialmente. Mais uma vez, me identifico com a relação 

feita pela autora Ildefonse (2013) entre cura analítica do pesquisador e a experiência 

etnográfica: 

                                                 
1 25 de outubro de 2012 
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Assim, graças a Rousseau, o etnólogo pode se compreender ‘não como pura 
inteligência contemplativa, mas como agente voluntário de uma transformação 
que se opera através dele’. [...] Trata-se de ‘encontrar em si mesmo o 
instrumento de observação’ ou ainda, como expressa Philippe Descola, ‘a 
oficina do etnólogo é ele mesmo’. [...] O paralelo com a cura analítica me 
parece impressionante: ‘na experiência etnográfica, (consequentemente), o 
observador toma a si mesmo como seu próprio instrumento de observação; 
evidentemente, ele precisa aprender a se conhecer, a obter de si, que se revela 
como um outro do eu que o utiliza, uma avaliação que se tornará parte 
integrante da observação de outros si mesmos. Cada carreira etnográfica 
encontra seu princípio nas ‘confissões’, escritas ou não confessadas 
(ILDEFONSE, 2013, p. 25-26). 
 

Acreditando em uma linha de práticas que vê o nascimento como um ritual 

de renascimento da mãe, e na primeira experiência de transição do bebê enquanto sujeito, 

julgava que os profissionais que não consideravam essa visão estavam sendo pessoas 

negativas, capitalistas, capturadas pelo sistema de produtividade, não de humanização e 

singularidade de cada experiência de nascimento. Partindo dessa visão, consegue-se fazer 

uma ponte determinista entre a experiência do nascimento e a garantia de um estado 

emocional saudável do ser nascido. Nesta lógica, o parto cesáreo é uma experiência 

artificial, invasiva e agressiva, principalmente nos casos em que o corpo da gestante não 

aponta para o momento do bebê nascer.  

No início do meu percurso de pesquisa me encontrava com dificuldades de 

sair da posição de partidária do parto natural, estando o meu campo de visão ocupado por 

um único foco: detonar a hegemonia obstétrica e a medicina intervencionista, não 

restando espaço para outras análises e, assim, o trabalho permanecia limitado. A partir de 

leituras sobre análise institucional – vertente grupalista francesa consideravelmente 

difundida nos últimos 20 anos –, conheci o conceito de sobreimplicação que retratou bem 

esse estágio da minha pesquisa, segundo define as autoras C. Coimbra e M.L. Nascimento 

(2004):  

 

A sobreimplicação é a crença no sobretrabalho, no ativismo da prática, que 
pode ter como um de seus efeitos a dificuldade de se processar análises das 
implicações, visto que todo o campo permanece ocupado por um certo e único 
objeto. (COIMBRA; NASCIMENTO, 2004, p. 27).  
 

Assim, coloquei a figura do médico obstetra do lado ruim da história como 

responsável exclusivo pelo grande número de cesarianas. No Brasil, segundo dados do 

DATASUS (2009), a porcentagem de cesáreas no Brasil é de 50%. Nas regiões mais ricas 

do país (Sul e Sudeste), o percentual chega a 57% em média. Em Rondônia, a taxa é a 
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mais alta do Brasil, 61%. Acre e Amapá têm as menores do país: 31% e 29%, 

respectivamente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que apenas 15% 

dos partos podem ser operatórios, o que reforça a ideia de que a grande maioria das 

cesáreas no Brasil são desnecessárias, impostas pela escolha do médico obstetra. 

Como toda boa história com um vilão – representado pelos obstetras –, 

faltava-me a presença do herói, nesse caso, a heroína – representada pela Doula. Quando 

escrevi meu projeto de mestrado, propus estudá-las como exemplo de práticas de 

resistência, diante da violência obstétrica. Olhava a inserção das Doulas dentro do cenário 

dos nascimentos como algo inovador, que trazia a esperança de conquista de uma outra 

forma de dar à luz, integrando conhecimentos ancestrais e técnicas provenientes de outras 

culturas, ainda que dentro de uma instituição hospitalar. Mas neste momento ainda estava 

completamente envolvida no tema, não tinha conhecido a distância necessária que é 

preciso se dar para viabilizar a análise. Durante o período em que estive focada num 

mesmo objeto ou presa a um mesmo nível da análise, ou seja, a formulação da nocividade 

da medicina e dos benefícios da Doula e do parto normal, estive também sem contatar 

com outras dimensões e atravessamentos que atuam nesse tema e precisam ser vistos e 

colocados a luz. Ainda orientada pelas autoras Coimbra e Nascimento (2004), começo a 

compreender que é preciso deixar diferentes instituições virem à tona para que possamos 

sair de um único nível de análise: 

 

Enquanto a análise das implicações se debruça sobre as pertenças, as 
referências, as motivações, os investimentos libidinais sempre produzidos nos 
encontros, nas relações, na história; a sobreimplicação é, ao contrário, uma 
dificuldade de analisar ao se considerar como referência apenas um único 
nível, um só objeto, impossibilitando que outras dimensões sejam pensadas, 
que as multiplicidades se façam presentes, que as diferentes instituições sejam 
consideradas (COIMBRA; NASCIMENTO, 2004, p. 30). 

 

Fui tocada pelo engajamento com a causa do protagonismo da mulher no 

parto quando, temendo ser conduzida para a fila de cesarianas do sábado de manhã mais 

próximo – sem ser surpreendida pelo estalo do próprio corpo avisando que chegava 

naturalmente a hora do nascimento –, e esperar anestesiada a retirada do bebê via 

abdômen, me recusei a aceitar a “verdade” da minha obstetra e sua certeza de que meu 

corpo não entraria em trabalho de parto. Busquei respaldos clínicos para me manter 

aguardando e cheguei ao desfecho dessa luta com a experiência de um parto normal, 

consciente do processo que meu corpo passava para trazer meu bebê ao mundo e no 

momento em que ele tinha se pronunciado espontaneamente.   
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A partir deste fato, posso mais uma vez utilizar os conceitos de implicação e 

sobreimplicação da Análise Institucional, que se referem à pesquisa em que as 

implicações do pesquisador são consideradas como o essencial do trabalho científico. Ao 

propor a noção de implicação, a Análise Institucional vai de encontro às “teorias da 

objetividade” que se baseiam nas “teorias da neutralidade” – ou seja, orientam-se pela 

desimplicação ou não-implicação. A implicação, entretanto, considera que o cientista 

confere os seus próprios valores à ciência, independentemente da posição ideológica que 

possui (seja esquerda, direita ou centro). Logo, postula que a neutralidade axiológica, a 

decantada "objetividade", não existe. Dessa maneira pude trazer para a pesquisa toda a 

minha pessoalidade, mas foi colocando em análise de que forma o meu lugar de mãe 

partidária era também uma forma de saber-poder – produtor de verdade e efeitos de 

capturas – que finalmente me aproximei do meu problema de pesquisa, amplificando o 

conteúdo das minhas análises. 

 

A proposta da análise institucional vai de encontro à visão positivista de 
neutralidade e objetividade do pesquisador, pois propõe que coloquemos em 
analise o lugar que ocupamos, nossas práticas de saber-poder enquanto 
produtoras de verdades –consideradas absolutas, universais e eternas – seus 
efeitos, o que elas põem em funcionamento, com o que se agenciam 
(COIMBRA; NASCIMENTO, 2004, p. 29). 
 

Dentro do meu percurso de pesquisa, o momento diferencial ocorreu quando 

consegui colocar um distanciamento da situação atual do parto, rever a situação em um 

contexto de longo prazo, para então compreender que já houve muitas mudanças em suas 

práticas, sempre orientadas por alterações políticas e envolvimento de novos atores 

sociais na área – sejam parteiras, obstetras ou Doulas. Assim, consegui sair da posição de 

partidária do parto natural, quando imaginava haver vítimas e algozes no panorama atual 

do parto, para buscar uma análise mais global e amplificada da situação. Como guia dessa 

noção de distanciamento, ou de “recuar para então saltar”, utilizo trecho do livro 

Envolvimento e Alienação (1998), de Nobert Elias: 

 

Em outras palavras, a perspectiva de longo prazo mostra a situação do 
momento sob luz diferente. Sem dúvida, ela exige, durante um período, maior 
capacidade de distanciamento da situação atual. Mas também abre caminho 
para mais ampla alienação das aspirações e medos do momento e, assim, das 
fantasias limitadas pelo momento. Isso aumenta a probabilidade de diagnóstico 
mais orientado pelos fatos. Segundo um antigo provérbio francês, é o caso de 
‘ reculer por mieux sauter’.  (Elias, 1998, p. 23).  
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Aos poucos fui treinando para manter-me estranha a essa situação em que me 

encontrava sobreimplicada, olhando o cenário com “olhos de extraterrestre” para ver, 

recuando e avançando no tempo dessa história dos nascimentos, as partes imersas e 

ocultas que estavam nesse iceberg. Como sugere Nobert Elias (1998) é preciso que as 

pessoas se possam distanciar suficientemente de si, tornando-se capazes de se perceber 

enquanto pessoas que adquirem conhecimento acerca de objetos existentes lá fora e à 

parte de suas próprias individualidades.  

Foi necessário exercitar o estranhamento sobre os princípios que guiam o 

movimento de humanização do parto e os discursos que buscam aproxima-lo de um 

evento natural para que finalmente encontrasse a localização do meu problema. Assim 

como afirmam Coimbra e Nascimento (2004, p. 27), trata-se da necessidade de “estranhar 

e mesmo questionar a homogeneidade, a coerência, a naturalidade dos objetos e dos 

sujeitos que estão no mundo”. Segundo Lourau (1975), é disso que se trata uma 

intervenção, entre outras coisas, articular lacunas, ver relação onde antes só se percebiam 

elementos acabados, coerentes e homogêneos e, então, comprovar um problema onde 

antes se julgava existirem somente soluções.  

Um dos primeiros estranhamentos que tive foi quando notei que para a mulher 

chegar a ter um parto bem sucedido, principalmente se estiver se preparando para um 

parto normal, ela precisa seguir uma série de prescrições, aprendizados, informações. A 

gestação passa muitas vezes a se configurar numa luta para garantir a possibilidade de ter 

o parto como desejado e minuciosamente planejado e preparar-se para tal. Esse caminho 

é muitas vezes bastante normativo e parece buscar também o controle dos corpos dessas 

mulheres, além de produzir identidades-mães com suas naturezas, instintos, 

feminilidades, configurando-se como forma de saber-poder produtor de verdade e efeitos 

de captura.   

Mirar um projeto que busca dar autonomia e protagonismo à mulher na sua 

vivência de parto e reconhecer nele suas nuances aprisionadoras exige um grande esforço 

de auto-distanciamento e alienação. Em um primeiro olhar o que se vê é uma bela 

iniciativa e uma conscientização transformadora. Mais uma vez, é necessário exercitar a 

alienação segundo conceito de Elias (1998): 

 

Olhar a humanidade de fora, isto é, na maneira pela qual pode ser percebida 
pelo observador externo, requer alto nível de alienação, algo mais do que a 
usual habilidade de autodistanciamento. Exige considerável esforço de 
alienação reconhecer que esse quadro idealizado da humanidade não é o mais 
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correto. É preciso forte impulso de autodistanciamento para reconhecer que a 
unidade social percorrida pelo conflito, á qual se refere o termo ‘humanidade’, 
é um nível de um processo de avanço em marcha ou, como pode ser o caso, de 
retrocesso da integração (ELIAS, 1998, p. 103). 

 

Encontrei nos estudos de A ordem do discurso, de Michel Foucault (1996), 

um caminho para observar o meu objeto no momento em que me deparei com a 

inquietação diante do que se propaga junto com os discursos em torno do parto – as 

dominações, os perigos, as lutas, etc. –, e junto a ele a necessidade de restituir ao discurso 

seu caráter de acontecimento e questionar a vontade de verdade dessas produções 

discursivas. Seguem as palavras do autor sobre a inquietação do discurso e seus efeitos:  

 

[...] inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de coisa 
pronunciada ou escrita; inquietação diante dessa experiência transitória 
destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos 
pertence; inquietação de sentir sob essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta, 
poderes e perigos que mal se imagina; inquietação de supor lutas, vitórias, 
ferimentos, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo uso há tanto 
tempo reduziu as asperidades (FOUCAULT, 1996, p. 08). 

 

É na propagação dos discursos sobre a humanização e naturalização do parto 

e nos possíveis efeitos de captura que incidem sobre as experiências das gestantes que 

dedico atenção neste trabalho, portanto, ratifico que não é o ato discursivo, mas sim o 

sentido que ele propaga e as relações que constroem que hoje em dia merecem a devida 

atenção, pois o discurso não precisa mais de um palco e uma ritualização para ser 

propagado e tornado verdade influente já que são nos enunciados encontrados no dia-a-

dia, em si, onde residem essa força. Corroborando com Foucault (1996): 

 

Ora, eis que um século mais tarde, a verdade a mais elevada já não residia mais 
no que era o discurso, ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia: chegou 
um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de 
enunciação, para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu objeto, 
sua relação e sua referência (FOUCAULT, 1996, p. 15). 

 

É preciso dar visibilidade às maneiras como – mesmo com a boa intenção de 

preparar e fortalecer a mulher para o parto – são produzidos disciplinamentos e controles 

nas condutas das gestantes, induzindo-as. Pode ser bastante desejável, prazeroso e 

saudável ter um parto “natural” para um grande número de mulheres, entretanto, segundo 

Dagmar Estermann Meyer (2003, p. 54), “acreditar nisso não nos autoriza a deixar de 

problematizar as poderosas redes de disciplinamento e de controle social que, em nome 

dessa crença, são produzidas e colocadas em circulação nessas pedagogias da 
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maternidade”. O conceito de conduta definido por Foucault (2001) em seu artigo “Dois 

ensaios sobre o Sujeito e o Poder” explica como se pode conduzir os outros de uma 

maneira mais evidente e coercitiva, ou também de maneira a produzir comportamentos, 

gerindo probabilidades em torno do interesse do Estado.  

 

O termo conduta com o seu equívoco é talvez um dos que podem melhor 
mostrar o que há de específico nas relações de poder. A conduta é tanto o ato 
de conduzir os outros (segundo mecanismos de coerção mais ou menos 
estritos) como a maneira de se comportar num campo mais ou menos aberto 
de possibilidades. O exercício do poder consiste em 'conduzir as condutas' e a 
gerir a probabilidade (FOUCAULT, 2001, p. 314). 

 

Os exercícios físicos são bastante recomendados tanto na rotina da gestante 

como no momento do trabalho de parto sob forma de diminuir a dor, facilitar a abertura 

pélvica, aumentar as chances de alcançar um parto “normal” e diminuir o tempo do parto. 

O corpo da gestante é, assim, atravessado pela necessidade de ser útil, de economizar o 

tempo. De acordo com a definição de disciplinas podemos identificar nas orientações 

dadas as gestantes em preparo para o parto a necessidade de controle das operações do 

corpo para a garantia de um parto mais dócil e útil ao sistema de saúde e seus 

profissionais, pois, segundo Foucault (1987, p. 164), trata-se de “métodos que permitem 

o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar de 

as ‘disciplinas’”. 

Além da presença da disciplina no parto, parece existir uma aproximação 

entre o que se tem chamado de “capital humano” enquanto investimento na constituição 

do próprio indivíduo e as orientações que guiam os cuidados que se deve ter para que se 

dê uma gestação e um parto ideal de acordo com as normas do novo modelo. É preciso 

dedicar-se, aprimorar-se, informar-se, preparar-se, fazer boas escolhas e, mais do que 

isso, fazer escolhas diferenciais para toda a futura formação do indivíduo. O investimento 

no capital humano parece estar sendo cada vez mais antecipado, podendo ser investido e 

iniciado desde a vida intrauterina. César Candiotto (2011) descreve como o “capital 

humano” se faz presente no cotidiano do indivíduo: 

 

A concretude da realidade do trabalhador e suas escolhas supõem um 
investimento extensivo à vida em todos os seus momentos e dimensões. Trata-
se de administrar o uso adequado da existência completa do indivíduo: os 
afetos, o cuidado desde a gestação, a educação fora do sistema formal, a saúde, 
seus deslocamentos, seu tempo livre (CANDIOTTO, 2011, p. 480). 
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Apresentei alguns dos pontos que este trabalho busca ressaltar sobre a 

produção discursiva relacionada com o tema do parto. Tendo sido necessário percorrer 

um caminho imprevisto até se chegar ao ponto em que encontrei a minha inquietação 

diante de uma certa ordem do discurso sobre o parto na atualidade, e assim mudando 

paulatinamente meu lugar e minha perspectiva dentro dessa ordem, passo a questionar os 

modos de naturalização nas práticas de parto que refletem modelação de condutas, 

produção de estereotipias e determinismos nos efeitos dessa experiência. No decorrer do 

texto, busca-se caracterizar e analisar os discursos sobre o parto tal como se veicula pelas 

políticas públicas e entre técnicos e usuários do sistema de saúde em Aracaju (SE) e pelos 

movimentos sociais de humanização do parto. Procuro estudar de que forma a 

disciplinarização e/ou o controle dos corpos atravessam os discursos sobre o parto e 

analiso em que medida esses discursos apresentados como progressistas ou libertadores 

podem estar produzindo assujeitamentos.  

Aproveito para destacar a riqueza que há nos caminhos da pesquisa, seus 

meandros, redemoinhos, cheias e secas, abundantemente em transformação, produzindo 

e sendo produto de visões, efeitos e conhecimentos numa via de mão dupla entre o 

pesquisador e seu objeto.  
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1 NÃO EXISTE PARTO NATURAL: PEQUENO TRAÇADO DA HISTÓR IA E 

DAS PRÁTICAS SOBRE O PARTO OCIDENTAL 

 

Figura 1 – Registro em litogravura de um parto amparado pelas mãos 
de uma mulher representando práticas tradicionais de partejar. 

 

 

O parto é um evento que conjuga algumas dimensões, entre elas as biológicas 

e as sociais são as mais evidentes. A vivência do parto ou sua história através dos tempos 

e das culturas não pode ser observada separadamente do percurso da organização social, 

cultural e familiar da sociedade moderna. Segundo Maria José Gil, há mais de 50 anos 

que a preparação para o parto existe e se transforma em consonância com o 

desenvolvimento tecnológico, os movimentos ideológicos sociais e os sistemas de valores 

(GIL, 1998). Veremos brevemente como essas transformações vêm se dando juntos com 

as formas de parir. 

Na sociedade ocidental, o parto encontrava-se, até o século XVII, envolvido em 

temidos mistérios, em um momento especial em que um ser tem acesso à vida, mas 

também em um estado transitório em que forças opostas de vida e de morte lutam entre 

si. A participação masculina na assistência à mulher em trabalho de parto era muito 

pequena, pois era manejado exclusivamente por mulheres mais velhas e experientes em 

ambiente íntimo e reservado, utilizando-se de conhecimentos passados de geração em 

geração. Segundo dados históricos relatados pela psicóloga clínica Maria José Gil (1998) 

em seu artigo “Dar sem (se) perder”:  

 

Em culturas coexistentes com a nossa, o parto é vivido como um processo 
simples, «normal» – em inúmeras sociedades, o momento do parto é 
compartilhado pelos parentes do sexo feminino que estão presentes e ajudam, 
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ganhando as mais novas preparações para a sua própria experiência pessoal ou, 
como no caso dos Melpa da Nova Guiné, onde a mulher dá à luz 
completamente só, enterra a placenta, alimenta o bebê e prossegue a sua vida 
quotidiana (GIL, 1998, p. 395). 

 

O parto acontecia comumente dentro da residência da gestante onde se 

reuniam a parteira e outras mulheres mais velhas conhecidas desta família no intuito de 

ajudar no parto, contando com técnicas de partejar aprendidas de gerações anteriores, 

inclusive cânticos, rezas, rituais de limpeza e purificação, uso de amuletos e talismãs 

compartilhados pelas mulheres da comunidade, invocação de divindades protetoras, 

enfim, meios muito diversos do que estamos acostumados atualmente – se analisarmos 

em termos de seus efeitos –, mas que foram utilizados durante séculos no Ocidente e 

Oriente – ainda vigentes em algumas culturas –, para combater influências nefastas, 

interferências negativas, afastar os malefícios e frustrar intervenções maléficas 

(BARBAUT apud GIL, 1998).  

As parteiras, conhecidas pela sua experiência em ajudar no processo do parto, 

eram benzedeiras que recitavam palavras mágicas para auxiliar no controle da dor e no 

parto, mas também, em alguns casos, eram apontadas como cúmplices em abortos, 

infanticídios e abandonos, um dos tensionamentos que deram margem ao descrédito e à 

ilegalidade da profissão. A perda de espaço da parteira dentro da trajetória da parturição 

sempre é ressaltada como um fato marcante, mas as mudanças são constantes nas práticas 

em torno do parto, elas passam por vários momentos políticos e insere ou exclui vários 

atores sociais, sendo acompanhadas pelas mudanças na legislação.   

 

Foram necessários, pelo menos, dois séculos de lutas e disputas, 
disciplinamentos e articulações para que, finalmente, a figura do obstetra, já 
englobando o métier do cirurgião, fosse investida de poder e legitimidade por 
parte dos demais profissionais do parto, das mulheres e das famílias 
(TORNQUIST, 2004, p. 80). 

 

Atualmente, tem se tentado resgatar experiências de parto mais distanciadas 

da tecnologia médica sendo este um dos objetivos que vem encabeçando os ideais do 

movimento de “humanização do parto”. Nesse contexto, a noção de natureza tem sido 

bastante utilizada, colocada como oposição à noção de sociedade, ou seja, o natural é o 

que está afastado dos costumes sociais predominantes. Algo que carrega o adjetivo de 

“natural” é o que opta por técnicas alternativas para se realizar, não usa das intervenções 

científicas dominantes para acontecer. Por essa mesma característica, a noção de natureza 

vem sendo utilizada como uma maneira de contestar modos de vida da sociedade 
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contemporânea, retratando sua crise. É seguindo esse raciocínio que começam a aparecer 

cada vez mais referências ao natural: alimentação natural, parto natural, remédios 

naturais, tratamentos naturais, bioconstruções etc. 

Evidencia-se um distanciamento entre o que se entende por natural e por 

social, mas essa distância precisa ser problematizada, pois tal dicotomia não se sustenta 

ao refletirmos que mesmo o que pensamos sobre o natural é influenciado por um processo 

de socialização, ou seja, nossa ideia de “natureza” é “cultural”.  Colocar natureza e 

sociedade em lugares tão opostos é ignorar que homem, sociedade e natureza passam por 

um percurso histórico que os transformam de maneira que não podemos falar de um 

conceito estático e isolado do natural, por exemplo, completamente afastado do social. 

Segundo Bruno Latour, em Jamais fomos modernos (1994): 

 

[...] Mas não é separadamente que devemos considerar estas duas garantias 
constitucionais, a primeira assegurando a não-humanidade da natureza e a 
segunda, a humanidade do social. Elas foram criadas juntas. Sustentam-se 
mutuamente. A primeira e a segunda garantias servem de contrapeso mútuo, 
de checks and balances. Elas são apenas dois ramos do mesmo governo 
(LATOUR, 1994, p. 36). 

 

O que se tem chamado de parto natural, por exemplo, é resultado de uma forma 

social nova de operar que priorizaria técnicas e intervenções mais próximas possíveis do 

que seria espontâneo no processo físico do nascimento. É uma maneira de fazer oposição 

à tendência atual de transformar o parto em um evento tecnocrático, de questionar os 

valores dominantes da sociedade atual e tentar resgatar a atuação e o poder da mãe neste 

momento em que o médico tem ocupado mais espaço e vontade. Dessa forma, não 

podemos nos referir a “parto natural” imaginando estar se referindo a um parto “original”, 

“autêntico”, pois sendo natural, está afastado ou contrário ao que é produzido 

socialmente, afinal, o parto é muito mais do que o evento orgânico de expulsão do feto, 

ele é uma forma social. 

 

1.1 AS PRÁTICAS SOBRE PARIR SÃO QUE PRODUZEM O PARTO 

 

É preciso observar as coisas não só pelas belas ou úteis palavras que elas 

carregam consigo, mas atentar-se ao modo como elas se efetivam em suas práticas, seus 

efeitos no cotidiano das relações. Não há nada que está dado e estaticamente definido, ou 

seja, não existem objetos naturais, tudo está passível de modificações com a prática e com 
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o tempo. Sobre a importância de exercitarmos avistar as práticas antes de um determinado 

objeto, Paul Veyne discute o método de Foucault em Foucault revoluciona a história 

(1998):  

 

Longe de nos convidar a julgar as coisas a partir das palavras, Foucault mostra, 
pelo contrário, que as palavras nos enganam, que nos fazem acreditar na 
existência de coisas, de objetos naturais, governados ou Estado, enquanto essas 
coisas não passam de correlato das práticas correspondentes, pois a semântica 
é a encarnação da ilusão idealista (VEYNE, 1998, p. 253). 

 

Seguindo a citação, Paul Veyne (1998) demonstra que “o objeto não é senão 

o correlato da prática”, podemos refletir que não existe um objeto “parto” que é natural, 

mas que tem sido negativamente modificado de forma a ser atravessado por tecnologias 

e intervenções médicas tecnocráticas. O que se observa é que sendo o objeto “parto” 

correlato de suas práticas, há práticas observáveis de uma época que eram parir em casa 

com o auxílio de parteira, em uma outra época parir na maternidade sob a orientação de 

um obstetra ou parir com ajuda de uma Doula e a supervisão da enfermeira obstétrica. 

Assim, de acordo com diversas variáveis, as práticas vão determinando os objetos que, 

portanto, não podem ser imaginados como algo fixo. Atentar para práticas que 

acompanham o parto enquanto objeto permite visualizar que não existe uma relação 

estática entre elas, mas transformações que acontecem e trazem com elas novas faces a 

esse mesmo objeto, desnaturalizando-o.   

 

É preciso desviar-se "da" política, para distinguir uma forma rara, um bibelô 
político de época cujos arabescos inesperados constituem a chave do enigma. 
Dito de outra maneira, é preciso desviar os olhos dos objetos naturais para 
perceber uma certa prática, muito bem datada, que os objetivou sob um aspecto 
datado como ela; pois é por isso que existe o que chamei anteriormente, usando 
uma expressão popular, de "parte oculta do iceberg": porque esquecemos a 
prática para não mais ver senão os objetos que a reificam a nossos olhos 
(VEYNE, 1998, p. 243). 

 

O parto, justamente por ser social, passa por algumas ondulações dentro do 

traçado da história, sofre influências dos conhecimentos tradicionais, das pesquisas 

científicas, da medicina, da indústria farmacêutica, dos movimentos sociais e com eles 

vai mudando. São de diversas maneiras que mudam de uma sociedade a outra, de um 

período de tempo a outro, em que as mulheres servem-se de seus corpos para parir. 

Portanto, não se pode generalizar ao determinar um único modo de parir de natural, pois 

este pode adquirir as formas mais diversas de acordo com o hábito de cada sociedade.  
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Segundo Marcel Mauss (1974), os modos de servir-se dos corpos são 

resultado de uma idiossincrasia social e não produto de arranjos puramente individuais. 

É o que o autor chama de natureza social do “habitus” que varia não só com os indivíduos 

e suas imitações, mas variam, sobretudo, em função das sociedades, das educações, das 

conveniências, da moda e do prestígio. Portanto, o autor sugere que se vejam técnicas e a 

obra da razão prática coletiva e individual, lá onde geralmente se vê apenas a alma do 

indivíduo e suas faculdades de repetição. Segundo apanhado histórico-cultural de J. 

Barbaut (apud GIL, 1998), por exemplo, as posições de dar à luz foram mudando de 

acordo com o tempo e as culturas: de pé – as índias adaptavam a postura da deusa Maia 

apoiando-se em galhos ou ramos de árvores; de joelhos – muito habitual na antiguidade 

como relatado por Homero no relato de nascimento de Apolo; de cócoras – as mulheres 

egípcias acocoravam-se colocando os calcanhares sobre dois tijolos afastados para 

permitir o desprendimento da criança.  

O que podemos pensar quando ouvimos falar em um parto normal? É normal 

porque seguiu os caminhos da maioria dos partos naquele lugar, naquela população? É 

normal porque seguiu as normas determinadas para um parto e chegou a um fim 

esperado? De qualquer maneira, parece ter relação com a normatividade. Segundo a 

perspectiva apontada por Georges Canguilhem (1995), o parto normal é “aquilo que é e 

como deve ser”, como veremos em seguida:  

 

[...] é normal, etimologicamente – já que norma significa esquadro – aquilo 
que não se inclina nem para a esquerda nem para a direita, portanto o que se 
conserva num justo meio-termo; daí derivam dois sentidos: é normal aquilo 
que é e como deve ser; e normal, no sentido mais usual da palavra, o que se 
encontra na maior parte dos casos de uma espécie determinada ou o que 
constitui a média ou o módulo de uma característica mensurável 
(CANGUILHEM, 1995, p. 95). 

 

O que se tem chamado de naturalização do parto entra em controvérsia 

quando pensamos no conceito de natural como algo que se dá sem técnicas, sem 

intervenções, de forma instintiva, espontânea, portanto, não existe parto natural a partir 

do momento em que existe qualquer instrução ou modelo na tradição cultural sobre o 

modo de parir, ou facilitar o parto. Assim, o que se pretende ao buscar naturalizar o parto 

parece ser, na verdade, uma nova forma de instruir e intervir sobre o corpo e o modo de 

parir. É preciso atentar-se que as mudanças ocorridas durante a trajetória histórica em 

torno das práticas sobre o parto, do século anterior até os dias de hoje, estão 

principalmente atravessadas pelas mudanças das tecnologias de poder que incidem sobre 
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o corpo. Esta temática das mudanças de tecnologia de poder sobre o corpo está bem 

apresentada na obra “Vigiar e punir” (1999) de Michel Foucault:  

 

“O momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de formação 
da individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em que o normal 
tomou o lugar do ancestral, e a medida o lugar do status, substituindo assim a 
individualidade do homem memorável pela do homem calculável, esse 
momento em que as ciências do homem se tornaram possíveis, é aquele em 
que foram postas em funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma outra 
anatomia política do corpo”. (Foucault, 1999, pg. 217). 

 

No próximo capítulo deste texto, poderemos acompanhar como as tecnologias 

políticas sobre o corpo foram emergindo no cenário social e interferindo, entre outras 

coisas, na cena do parto.   
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2 OS PODERES SOBRE O PARTO: BIOPOLÍTICA E A MEDICAL IZAÇÃO DO 

PARTO  

 

Figura 2 – “Útero”, de André Dahmer (2013), ironiza a interferência do Estado na 
gestação e no parto confirmando-a nos registros das regressões de memória de seu 
personagem ao útero. 
 

 

Começam a surgir de um modo mais generalizado e no seio da família urbana 

burguesa os primeiros cuidados e a intervenção médica no parto a partir das profundas 

modificações operadas no século XVIII, nomeadamente a valorização da vida humana, 

configurada no interesse de controle da individualidade dos corpos da biopolítica. (GIL, 

1998). A tendência foi a medicalização do parto no sentido de cada vez mais de afastá-lo 

de um evento do cotidiano e de participação familiar e torná-lo um evento técnico e 

hospitalar, judicialmente regulamentado pelo estatuto legal da medicina. Com isso, as 

mulheres também passaram a ter menos domínio sobre os conhecimentos concernentes 

ao parto e a gestação, passando essa tarefa para a medicina e perdendo cada vez mais seu 

papel de protagonista do parto. 

 

Nas sociedades ocidentais, o controle quase exclusivo das atividades das 
parteiras pelas mulheres continuou até o fim do século XIX e o processo por 
meio do qual o controle da administração do parto foi transferido da parteira 
leiga aos médicos é central para a compreensão dos valores e atitudes que 
cercam as práticas obstétricas modernas (SPINK, 2003, p. 171). 

 

Vale destacar que a posição das mulheres frente ao processo de medicalização 

do parto não foi propriamente de vítima. As mulheres de classe mais alta não aceitavam 

mais sentir a dor do parto e não desejavam correr mais riscos, além do que, parir com a 

assistência de um médico significava ter um maior poder aquisitivo e maior sentimento 
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de segurança e conforto. Com isso, a consolidação do processo de medicalização e 

hospitalização do parto acontece em fins do século XVIII, juntamente com o surgimento 

das grandes metrópoles e a criação de hospitais, marcando o fim da feminilização do parto 

– no novo modelo inventado pela nossa sociedade – levando ao predomínio do parto 

hospitalar, marcado por intervenções cirúrgicas, utilização de fórceps profilático e 

episiotomias (PROGIANTI; BARREIRA, 2001).  

 

A transformação marcante ocorrida no modelo de atenção ao parto e 
nascimento só foi possível após uma mudança na forma de pensar tanto dos 
médicos como de suas clientes, que passaram a entender que o parto hospitalar 
ofereceria maior segurança, tanto para a mulher quanto para o bebê. O hospital 
vendia uma imagem de ter conseguido associar o melhor de dois mundos, era 
um hotel que estaria habilitado a prover serviços de atenção tanto direcionados 
à mulher quanto ao bebê, com segurança e com a internação durante um 
período suficiente para a recuperação da mulher. O estudo da evolução do 
modelo de atenção ao parto, em particular da institucionalização do mesmo, 
passa pelo entendimento do próprio processo de urbanização ocorrido na 
época. A transição durou apenas duas gerações, passando de um evento 
familiar e fisiológico para um procedimento médico (SANTOS, 2002. p. 63). 
 

Ainda hoje é possível ouvir falar da cesariana como um privilégio de quem 

pode escolher e pagar por esse tipo de parto, mais seguro, mais confortável, indolor. 

Disputa com esse discurso um outro que se refere a cesariana como um tipo de parto de 

quem não teve escolha, ou esclarecimento, informação. Atualmente, observa-se uma 

mudança a nível internacional que são divulgadas através da mídia e que define o parto 

civilizado como aquele que preza pela natureza no parto, pelo instinto e capacidade da 

mulher de parir seu filho ativamente. Carmem Suzana Tornquist (2004) em seus estudos 

sobre o movimento pela humanização do parto no Brasil remonta a um momento em que 

costumes e valores ligados à civilidade e à modernidade influenciaram o modelo de parto:  

 

A associação entre parto medicalizado e civilidade tornou-se uma marca 
comum entre os diversos países ocidentais capitalistas, inclusive, os países do 
Terceiro Mundo, para os quais modernizar significa compartilhar os modelos 
e costumes dos países centrais, em diversos âmbitos da vida social. Inovações, 
costumes e modas, trazidas do exterior, tornaram-se comuns entre elites e 
pequena burguesia, transformando costumes cotidianos em elementos de 
distinção. Enfim, urbanização e modernização foram processos decisivos na 
transferência do tema do parto, do âmbito privado para o espaço público, 
marcado, cada vez mais, por ideais de civilização e de modernidade 
(TORNQUIST, 2004, p. 79). 

 

A interferência da medicina no acontecimento do parto tem ligações diretas 

com o interesse político no controle da individualidade dos corpos referentes ao biopoder. 
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As questões referentes ao parto é assunto de interesse da biopolítica, pois relacionam-se 

com a natalidade, com a garantia de nascimentos seguros e com o controle da natalidade 

e parturição de bebês saudáveis. Ligada a essa função, o parto passa a ser também alvo 

de controle e objeto de saber. Na obra Em defesa da sociedade (1999), Foucault faz uma 

análise das relações de poder e define dois tipos de poder, o disciplinar e o biopolítico, 

retratando essas formas de controle em nossa sociedade:  

 

São esses processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade que, 
justamente na segunda metade do século XVIII, juntamente com uma porção 
de problemas econômicos e políticos (os quais não retorno agora), 
constituíram, acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de 
controle dessa biopolítica (FOUCAULT, 1999, p. 290). 

  

O biopoder marca uma ruptura na economia do poder no Ocidente com recuo 

de uma política centrada no direito de causar a morte, conhecida como soberania e avanço 

de um poder que investe sobre a vida (PINHEIRO, 2009, p. 75). Essa forma de poder se 

refere às práticas do Estado que visam à subjugação dos corpos e ao controle das 

populações através de uma grande diversidade de técnicas. No regime de soberania, o 

poder é de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava 

com o privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la (FOUCAULT, 1988). A partir da 

época clássica, o ocidente conheceu uma transformação muito profunda desse tipo de 

poder: 

 

A velha potência de morte em que se simbolizava o poder soberano é agora, 
cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela gestão 
calculista da vida. Desenvolvimento rápido, no decorrer da época clássica, das 
disciplinas diversas – escolas, colégios, casernas, ateliês; aparecimento, 
também, no terreno das práticas políticas e observações econômicas, dos 
problemas de natalidade, longevidade, saúde pública, habitação e migração; 
explosão, portanto, de técnicas diversas e numerosas para obterem a sujeição 
dos corpos e o controle das populações. Abre-se, assim, a era de um bio-poder 
(FOUCAULT, 1988, p. 131). 

 

O poder sobre a vida começa a se desenvolver a partir do século XVII sobre 

dois polos principais: as disciplinas e a biopolítica das populações, respectivamente, 

anatômica e biológica, individualizante e especificadora, voltadas para os desempenhos 

do corpo e encarando os processos da vida. Enquanto a disciplina é direcionada para o 

corpo individual de forma a garantir seu melhor rendimento – uma distribuição regular e 

prevista orientada pelas instituições –, o biopoder se exerce por mecanismos 

regulamentadores que incidem sobre a população induzindo a comportamentos que são 
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necessários ao controle e a segurança da população por meio do Estado. Assim descreve 

Foucault (1988): 

 

[...] Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no 
corpo-máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na 
extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, 
na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso 
assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: 
anátomo-política do corpo humano. O segundo, que se formou um pouco mais 
tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no 
corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos 
biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a 
duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-lo 
variar; tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções 
e controles reguladores: uma bio-politica da população (FOUCAULT, 1988, 
p. 131). 

 

O biopoder vem a complementar a tecnologia disciplinar, pois busca manter 

sob controle, regulamentação e segurança um corpo mais complexo que o individual – o 

corpo da população e qualquer assunto que remete à duração da mesma. No caso do tema 

do parto, veremos que tanto a biopolítica como a tecnologia disciplinar atuam nele, o 

primeiro de uma forma mais geral, relaciona-se com a população e os índices 

populacionais; o segundo, atua de forma mais direta no corpo da gestante. Em seguida, 

Foucault (1999) descreve como essas duas tecnologias agem complementando-se:  

 

É uma tecnologia que visa portanto não o treinamento individual mas pelo 
equilíbrio global, algo como uma homeostase: a segurança do conjunto em 
relação aos seus perigos internos. Logo, urna tecnologia de treinamento oposta 
a, ou distinta de, urna tecnologia de previdência; urna tecnologia disciplinar 
que se distingue de urna tecnologia previdenciária ou regulamentadora; uma 
tecnologia que é mesmo, em ambos os casos, tecnologia do corpo, mas, num 
caso, trata-se de urna tecnologia em que o corpo é individualizado como 
organismo dotado de capacidades e, no outro, de uma tecnologia em que os 
corpos são recolocados nos processos biológicos de conjunto (FOUCAULT, 
1999, p. 297). 

 

A partir dessa forma de poder sobre as populações é que a medicina passa a 

ter uma maior importância e um grande destaque na vida das pessoas e da sociedade. Nas 

palavras de Foucault (1989), o controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. A 

sociedade capitalista investiu no biológico, no somático, no corporal. O corpo é uma 

realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. (FOUCAULT, 1989, p. 

47). A saúde da família é tema de vasta importância na garantia do fortalecimento da 
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população, por isso, passou a ser alvo de intensa medicalização e de condutas prescritas 

de cuidados principalmente com as crianças, desde a gestação, culminando com o parto. 

 

A família aparelho estrito e localizado de formação − se solidifica no interior 
da grande e tradicional família−aliança. E, ao mesmo tempo, a saúde − em 
primeiro plano a saúde das crianças − se torna um dos objetivos mais 
obrigatórios da família. O retângulo pais-filhos deve se tornar uma espécie de 
homeostase da saúde [...] E, desde esta época, a família se tornou o agente mais 
constante da medicalização (FOUCAULT, 1989, p. 110). 

 

Com a crescente influência da medicina sobre a vida das pessoas, a partir da 

influência biopolítica, as recomendações médicas de cuidados pessoais e higiene, 

medicação, alimentação, reprodução passam a ser ensinadas com objetivos normativos 

específicos e apreendidas dentro do cotidiano da população de forma que fica evidente o 

papel político da medicina na sociedade contemporânea. A transformação de aspectos 

simples da vida cotidiana em objetos da medicina como uma maneira de regular 

socialmente os corpos passou a ser chamada de medicalização (MILES apud 

NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Sendo a família a porta de entrada para que se 

intervenha na população, o Estado procura se fazer bastante presente na orientação das 

condutas que devem ser tomadas nas rotinas das famílias para que se alcance uma boa 

gestão da população. 

 

Em outras palavras, até o advento da problemática da população, a arte de 
governar só podia ser pensada a partir do modelo da família, a partir da 
economia entendida como gestão da família. A partir do momento em que, ao 
contrário, a população aparece como absolutamente irredutível à família, esta 
passa para um plano secundário em relação à população, aparece como 
elemento interno à população, e portanto não mais como modelo, mas como 
segmento. E segmento privilegiado, na medida em que, quando se quiser obter 
alguma coisa da população – quanto aos comportamentos sexuais, à 
demografia, ao consumo, etc. − é pela família que se deverá passar. 
(FOUCAULT, 1979, p. 169). 

 

A expansão do saber da medicina sobre assuntos considerados íntimos ou 

corriqueiros do cotidiano se relaciona com a aproximação da mesma com a economia 

social e com seu papel político. A medicina passa a atuar sobre assuntos que não dizem 

respeito somente à saúde-doença, mas também aos comportamentos. Segundo 

Canguilhem (1995), a medicina tradicional possui a ambição de regulamentar a vida dos 

indivíduos e a saúde passa a ser um objeto de cálculo ao invés de ser uma verdade 

particular, privada e, assim, recebe uma significação como conjunto e efeito de processos 

objetivos. O parto já foi considerado um assunto íntimo e privado, atualmente a presença 
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médica na gestação e no parto é, na maioria das vezes, considerada indispensável.  A essa 

presença está atrelada uma série de prescrições que orientam a gestação e a conduzem até 

o parto de forma regulada.  

 

Acerca da sociedade, de sua saúde e suas doenças, de sua condição de vida, de 
sua habitação e de seus hábitos, começa a se formar um saber médico-
administrativo que serviu de núcleo originário à "economia social" e à 
sociologia do século XIX. E constitui-se, igualmente, uma ascendência 
político-médica sobre uma população que se enquadra com uma série de 
prescrições que dizem respeito não só â doença mas às formas gerais da 
existência e do comportamento (a alimentação e a bebida, a sexualidade e a 
fecundidade, a maneira de se vestir, a disposição ideal do habitat) 
(CANGUILHEM, 1995, p. 112). 

 

Haja vista que o biopoder se volta para a garantia de uma boa espécie, da 

duração e utilidade da população, podemos apontar que a gestação, os nascimentos e 

também o parto é um dos alvos deste poder, pois é uma etapa importante no processo de 

gerar mais um indivíduo (e dado estatístico) da população. Da mesma forma, segundo 

Elizabete Nagahama e Silvia Santiago (2005), no caso da medicalização do corpo 

feminino especificamente, o biopoder se concretiza como um dispositivo social que 

relaciona questões políticas aos cuidados individuais do corpo da mulher, normalizando, 

regulando e administrando os aspectos da vida relacionados exclusivamente à reprodução 

humana. 

 

Quanto a nós, estamos em uma sociedade do ‘sexo’, ou de ‘sexualidade’: os 
mecanismos de poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz proliferar, ao 
que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua aptidão 
para ser utilizada. Saúde, progenitura, raça, futuro da espécie, vitalidade do 
corpo social, o poder fala da sexualidade e para a sexualidade; quanto a esta, 
não é marca ou símbolo, é objeto e alvo (FOUCAULT, 1988, p. 138). 

  

É importante destacar que em 1983, a forma de fazer políticas públicas para 

mulheres restringindo-as ao seu papel de reprodutora gera críticas e discussões em um 

grupo de mulheres, demógrafos e pesquisadores das universidades que culminam com a 

elaboração do Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM). Em 1984, 

o Ministério da Saúde estabeleceu para a Assistência Integral à Saúde da Mulher a opção 

de exercer ou não a maternidade e/ou a reprodução, tentando contemplar a mulher em 

todo o ciclo vital como base de ação programática, com objetivo de incluir a assistência 

à mulher desde a adolescência até a terceira idade e explicitar o compromisso com o 

direito das mulheres. (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).  
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A influência da hegemonia do poder médico é exercida na medicalização do 

corpo feminino e, consequentemente, do parto – tornando-o preponderantemente 

hospitalar e cirúrgico. Segundo Antonio Gramsci (apud NAGAHAMA; SANTIGO, 

2005), o conceito de hegemonia refere-se ao poder – à capacidade de direção, de 

conquistar alianças em toda sua amplitude – que opera não apenas sobre a estrutura 

econômica e sobre a organização política da sociedade, mas também sobre o modo de 

pensar, sobre as orientações ideológicas e inclusive sobre o modo de conhecer junto com 

a institucionalização da assistência. Assim, pode-se deduzir a fórmula hegemonia igual à 

dominação. 

 

2.1 A GRANDE VILÃ DA CENA DO PARTO: A INSTITUIÇÃO MÉDICA  
   

A medicina tem sido comumente acusada de operar intervenções abusivas no 

processo de parto, muitas destas intervenções feitas sob o argumento da prevenção ou da 

rotina da instituição. Esse fato tem sido um dos principais motivos de mobilização dos 

movimentos de defesa do parto de protagonismo feminino. Alguns apontamentos sobre o 

poder medico têm intuito de contextualizar de que forma a instituição médica vem se 

configurando na sociedade moderna. Para ilustrá-los, retomo a dissertação apresentada 

por Leon Farhi Neto (2007), onde se pode identificar cinco acepções de biopolítica dentro 

da obra de Foucault, são elas: o poder medical, o dispositivo de raça, o dispositivo de 

sexualidade, o dispositivo de segurança e a governamentalidade neoliberal.  

 

Em princípio, a medicina se limitaria às doenças e às solicitações do paciente 
doente, às suas dores, a seu mal-estar. A doença e a demanda do paciente 
deveriam constituir o domínio da medicina. Para Foucault, porém, “não há 
nenhuma dúvida, a medicina foi muito além”. Para além da solicitação do 
doente, é a medicina que se impõe a ele, em “ato de autoridade”. A medicina 
judiciária, os exames medicais no campo do trabalho, os check-ups 
aconselháveis ou obrigatórios são alguns exemplos do poder medical, cujas 
funções normalizadoras desbordam a demanda do paciente. Para além da 
doença, a própria saúde se constitui como campo para a intervenção medical 
(NETO, 2007, p. 16). 

 

É fácil de observar como é criada uma rede de “necessidades de consumo” 

atrelada ao parto, seja para a preparação da gestante, seja para os custos do parto em si, 

como também todo o mercado que gira em torno de artigos para o enxoval do bebê. Todos 

os dias são criadas necessidades ligadas à saúde para este momento da vida, desde as 

terapias alternativas, cursos preparatórios e exercícios físicos especializados para gestante 
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até as farmacologias variadas que são “empurradas” para a mulher em trabalho de parto 

com objetivo de aliviar a dor, facilitar a expulsão da placenta etc.   

 

A terceira característica marcante da medicina moderna está relacionada ao 
fato de que a saúde tornou-se um objeto de consumo. No século XX, organiza-
se um enorme mercado da saúde – medicamentos, terapias, centros de 
recondicionamento físico e mental tornaram-se mercadorias, como quaisquer 
outras. Mercado para o qual a medicina é o agente e o intermediário mais 
importante. Passa pelas mãos dos médicos, ou é dirigida por médicos, a 
aplicação dos volumosos recursos que os orçamentos dos Estado e das famílias 
dedicam à saúde. (NETO, 2007, p. 18). 

 

O exercício de dominação da medicina sobre o parto e sua “mercantilização”, 

refletidos nos números alarmantes de cesarianas no Brasil, ficou bem retratado no 

documentário de longa-metragem O renascimento do parto2 (CHAUVET, 2013) através 

de vários depoimentos de mães que relataram sobre ter seus planos de partos modificados 

pela força do argumento do “risco” colocada pelos seus obstetras – muitas vezes 

comprovadamente fictícios. Em um dos depoimentos colhidos no documentário, uma mãe 

conta que, “ao fazer um exame de ultrassonografia com um médico indicado pelo meu 

obstetra, observo que é colocada uma imagem falsa, congelada, sobre a imagem de meu 

filho, de um bebê com duas voltas de cordão umbilical no pescoço e sou informada sobre 

isso como uma indicação de cesárea pelo médico. Desconfiada, procuro a um outro 

médico para fazer o mesmo exame e comprovo que meu bebê não tem volta de cordão 

algum no seu pescoço” (RENASCIMENTO, 2013). O argumento do “saber médico” 

sobre algum risco de vida do bebê ou da mãe tem poder suficiente para mudar a decisão 

de muitas gestantes de um parto normal para uma cesariana, pois os depoimentos 

relatados no documentário descrevem casos como esses com muita frequência.  

Outra forma de retratação do poder médico pode ser apontada pela recusa dos 

obstetras a aderir às tentativas de mudança de prática de assistência proposta pela Rede 

Cegonha3. Ela propõe que os partos sejam acompanhados pela enfermeira obstétrica e 

                                                 
2 O filme retrata a grave realidade obstétrica mundial e sobretudo brasileira, que se caracteriza por um 
número alarmante de cesarianas ou de partos com intervenções traumáticas e desnecessárias, em 
contraponto com o que é sabido e recomendado hoje pela ciência. Tal situação apresenta sérias 
consequências perinatais, psicológicas, sociais, antropológicas e financeiras. Através dos relatos de alguns 
dos maiores especialistas na área e das mais recentes descobertas científicas, questiona-se o modelo 
obstétrico atual, promove-se uma reflexão acerca do novo paradigma do século XXI e sobre o futuro de 
uma civilização nascida sem os chamados “hormônios do amor”, liberados apenas em condições específicas 
de trabalho de parto. 
3
 A Rede Cegonha é um projeto do governo federal que busca garantir ações para um atendimento de 

qualidade, seguro e humanizado para todas as mulheres desde o planejamento familiar, até a confirmação 
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apoiado pela Doula, o médico é solicitado apenas em caso de risco. Entretanto, “muitos 

profissionais se referem à condução do parto pela enfermeira obstétrica como uma perda 

de espaço da medicina obstétrica e uma consequente desvalorização profissional”4. 

Há dificuldades em contatar e convencer os médicos sobre as mudanças de 

práticas e também de conseguir a adesão da gestão para tais propostas. A adesão não 

ocorre porque a gestão se encontra completamente em defesa dos médicos, ou em defesa 

perante a eles, que se contrariam com as mudanças e pedem para sair da maternidade, 

colocando a gestão em situação de necessidade. Algumas enfermeiras acham interessante 

as propostas da rede quando estão sendo informadas sobre elas, mas logo requisitam a 

autorização do médico. Muitas situações como esta caracterizam-se como relações de 

poder e encontram-se naturalizadas na sociedade, tornando-as mais difíceis de serem 

reconhecidas. Por exemplo, a forma como o Estado e o sistema de saúde incidem sobre o 

corpo da gestante, da gestação até o parto e no cuidado e criação do bebê, é considerada 

natural e imperceptível em seus efeitos. 

 

Justamente porque o poder nas sociedades ocidentais é aquilo que mais se 
mostra e se faz evidente, isto é, aquilo que se encontra mais disseminado pelo 
tecido social, ele também se torna o fenômeno que mais e melhor se esconde: 
as relações de poder encontram-se talvez entre as coisas mais escondidas no 
corpo social”. (FOUCAULT apud NETO, 2007, p. 03) 

 

Outro exemplo do exercício do poder médico sobre o cenário do parto é a 

dificuldade da classe obstétrica em respeitar o direito de acompanhante já garantido 

legalmente. Os médicos alegam que já tem muita gente – profissionais - no centro 

obstétrico e colocar mais uma e ainda sem formação pode atrapalhar o andamento do 

trabalho, dizem: “vai que essa pessoa derruba um instrumento, faz alguma besteira e ainda 

fica lá me vigiando, observando” (informação verbal). O acompanhante é visto como 

alguém que não tem nada a somar naquele momento, o que reafirma a ideia de que o parto 

é um evento cirúrgico, médico, na visão deles.  

 

2.2. AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E O 

CRUZAMENTO DE DISCURSOS SOBRE O PARTO  

 

                                                 
da gravidez, pré-natal, parto, puerpério e chega até os dois primeiros anos de vida da criança. Tudo coberto 
pelo SUS. (Ministério da Saúde: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/rede_cegonha.pdf). 
4 Depoimento de uma apoiadora institucional desta Rede, julho, 2012. 
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Tive oportunidade de ouvir a versão dos médicos sobre todas as 

intransigências de suas partes em uma audiência pública sobre a violência obstétrica 

ocorrida na Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma deputada estadual que, após ter sido 

convidada a assistir o documentário citado acima e a participar de um debate sobre o tema 

levantado pelo mesmo, foi tocada pelo movimento feminino ali presente contra a 

violência obstétrica e, achando relevante a discussão e a necessidade de incluir outros 

atores na pauta, trouxe-a para a assembleia legislativa através de uma audiência. Na 

ocasião, estavam presentes: uma médica sanitarista e ativista do parto humanizado, uma 

Doula, um médico obstetra e o superintendente de uma importante maternidade da cidade, 

além da promotora de justiça. O obstetra inicia sua fala acentuando a necessidade de se 

vislumbrar a diferença entre “mundo ideal e mundo real” (informação verbal). No que ele 

chamou de mundo ideal, se referiu a lei do acompanhante com algumas ressalvas, pois 

muitos acompanhantes não têm preparo para acompanhar um parto normal e os 

procedimentos requeridos. Ele conta o caso de um acompanhante que, ao ver o obstetra 

fazendo exame de toque em sua mulher, agride o médico.  

Outro apontamento do obstetra foi sobre o que se tem chamado de 

humanização: “pede-se que o médico faça o parto à meia luz, com “musiquinha” e 

diluindo mecônio com soro fisiológico e aí depois aparece uma complicação pela qual o 

médico é responsabilizado” (informação verbal). O médico fala sobre as complicações 

jurídicas a que está submetido um obstetra que o coloca entre “a cruz e a espada” 

(informação verbal) no momento de realizar um parto, pois qualquer complicação será 

por culpa do obstetra. Ele também fala sobre uma violência praticada pelos pacientes, 

pois alguns familiares chegam à maternidade pressionando e ameaçando o profissional: 

“Tem familiar que chega à maternidade e não quer esperar, não que a mulher se demore 

no trabalho de parto e a gente se precipita em fazer uma cesárea logo para não ter 

complicações judiciais ou com os familiares ali naquele momento” (informação verbal). 

Através das falas do médico pude notar que há muitas dificuldades objetivas 

quando se inicia o movimento de mudança de prática. Essas dificuldades parecem muitas 

vezes validar a impossibilidade de algumas propostas de mudança, tornando-as distantes 

de uma real implementação. A falta de informação e envolvimento de muitos 

profissionais e até das gestantes e familiares deixa muitas lacunas na efetivação das 

mudanças. Portanto, a audiência foi realizada com o objetivo de incluir outros atores e 

parceiros no debate sobre a humanização do parto.  A médica sanitarista e ativista da 

humanização teve o cuidado de explicar que “o movimento não é contra a cesariana, mas 
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à indicação da mesma de forma rotineira que gera as altas taxas de cesárea no país” 

(informação verbal). Ela acentua que “mesmo a cesariana preventiva sendo feita como 

estratégia de segurança para mãe e para o bebê, ela não tem diminuído as taxas de 

mortalidade” (informação verbal). Apontou para o pré-natal sobre um viés estritamente 

organicista, e para os casos encontrados de violência obstétrica no momento do parto 

configurando-se como um momento de sofrimento. “O parto deve ter a dor, mas não 

sofrimento. A violência obstétrica tem se configurado pela violação de direitos e pelas 

agressões física, verbal e por chacotas” (informação verbal). 

A promotora de justiça do Ministério Público disse que estava espantada, pois 

também tinha passado por “violências obstétricas”, mas nunca tinha dado esse termo a 

suas experiências e que, inclusive, “era uma desgraçada, pois tinha nascido a fórceps e 

também nunca lhe deram a oportunidade de sentir a dor do parto” (informação verbal). 

Ela ressalta a importância de problematizar a padronização da assistência ao parto, pois 

deve-se considerar que há mulheres que preferem sentir a dor do parto e outras, como ela, 

que não querem sentir. 

Quando a promotora de justiça denomina-se uma “desgraçada” ao rever suas 

experiências de parto e nascimento em contraste com o modelo de parto humanizado, 

percebe-se que o modelo proposto pelo movimento cria uma estereotipia de algumas 

mulheres com relação as suas experiências a partir do momento que são dadas 

significações capturadas pelo clichê de um modelo do “belo parto”. O problema da 

normatização do parto, seja no discurso hegemônico da cesariana ou na defesa do parto 

normal, está presente em uma incitação, indução ou imposição sobre as possibilidades, 

comportamentos e acontecimentos que remetem ao modo de parir. Esse quadro retrata 

como o poder que se incide sobre as gestantes atua modelando suas escolhas e ações: 

 

[O poder] É um conjunto de ações sobre ações possíveis: ele opera sobre o 
campo de possibilidades aonde se vêm inscrever o comportamento dos sujeitos 
atuantes: ele incita, ele induz, ele contorna, ele facilita ou torna mais difícil, 
ele alarga ou limita, ele torna mais ou menos provável; no limite ele constrange 
ou impede completamente; mas ele é sempre uma maneira de agir sobre um ou 
sobre sujeitos atuantes, enquanto eles agem ou são susceptíveis de agir. Uma 
ação sobre ações (FOUCAULT, 2001, p. 314). 

 

A promotora de justiça diz que não há denúncias sobre violência obstétrica – 

esses casos não chegam ao ministério público –, entretanto, o que ela tem caracterizado 

como violência obstétrica é a falta de estrutura física e instrumental que se mostra em 

muitas maternidades, e também a peregrinação da parturiente pelas maternidades sem 
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saber onde vai finalmente parir: “A mulher deve ter o direito de saber onde vai parir o seu 

filho” (informação verbal). Para a promotora, a humanização da assistência ao parto deve 

ser feita com urgência e propõe que se inclua a violência obstétrica como tópico da 

violência contra a mulher. 

Pode-se perceber na demanda por visibilidade e legislação para o tópico da 

violência obstétrica uma recorrência à judicialização da vida, ou seja, “um excesso 

legalista que aumenta o controle que os governos têm sobre as pessoas, sustentado pela 

justificativa de aumento da segurança e garantia de governabilidade” (MENDONÇA 

FILHO, 2012, p.112). Entretanto, a exigência por mais leis traz como efeito outro 

problema pouco percebido por esses que a promovem: a colocação das pessoas umas 

contra as outras, a criação de um denuncismo e o incentivo ao oportunismo. 

A audiência realizou uma grande conquista em reunir a instituição médica, 

jurídica e política com o objetivo de incluir novos atores no debate da humanização. 

Também via-se em seus atores a vontade de ocupar espaços de poder na tentativa de 

modificar a prática do Estado sobre a questão da assistência ao parto. Seguindo um 

entendimento sobre o poder como algo que se pode ter, conquistar, busca-se ocupar esses 

lugares na suposição de assim possuí-lo. Ter poder, vontade de poder, vontade de 

dominar. Há uma ilusão de que se possa possuir o poder de Estado para usá-lo de uma 

outra maneira.  A política de humanização do parto tenta fazer uma intervenção na 

máquina do Estado buscando implementar uma outra lógica sobre os partos: estimular 

uma maior participação da mulher e da família e humanizar a equipe e os procedimentos 

médicos. 

 

O que fica obliterado por este esquema de entendimento é a idéia de que um 
lugar de poder instituído, como o aparelho de Estado, funciona segundo certas 
lógicas, e que “ocupá-lo” é, na maior parte das vezes, servi-lo na condição de 
operador de seus dispositivos e, nesta condição, o operador não muda a 
máquina, ele a faz funcionar. Experimentando a impossibilidade de 
transformar o funcionamento das máquinas estatais capitalísticas, mantém-se 
a crença na possibilidade de reformas através de intervenções nas formulações 
e implementações de políticas públicas vinculadas ao Estado. Estas “Ilusões 
Re” encontram-se hoje presentes em muitas áreas de intervenção: no campo da 
educação, saúde, justiça, etc (MONTEIRO; COIMBRA; MENDONÇA 
FILHO, 2006, p. 11).  

 

Depois de traçar as linhas de atuação do Estado, da política, das tecnologias 

de poder que entrelaçam o campo da parturição, já não se sustentam entendimentos que 

se baseiem na imagem do parto natural ou até mesmo na sua humanização distantes da 

influência dessas linhas de força. O parto é uma forma social que se alinha com os modos 
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de produção material e simbólico permanentemente tensionados com diversos campos da 

sociedade, portanto, ainda que seja legítimo o objetivo de tornarmos esse evento mais 

próximo da dimensão pessoal da experiência, é preciso reconhecer nele a presença de 

atravessamentos políticos a que estamos submetidos. E eles são muitos.  

Objetivando ilustrar as práticas de parto em diversas organizações de saúde, 

sejam públicas ou privadas, apresento uma crônica em que relato a experiência de parto 

colhida de várias mulheres, podendo ser identificada nelas a presença constante do 

controle biopolítico dos corpos.   

“Eram dois partos que aconteciam numa mesma maternidade que atendia pelo SUS 

no seu andar térreo e por planos de saúde e particular nos andares superiores. Um dos 

partos acontecia pela rede pública do SUS, uma mulher de origem humilde, porém, 

esclarecida, chegava à maternidade no início do trabalho de parto, mas já sentindo 

algumas dores. 

— Bom dia, mãezinha. Qual seu nome?  

— Meu nome é Madalena dos Santos. 

— Seu tipo sanguíneo? Quantas semanas de gestação? Alguma complicação na 

gravidez? Alergia a alguma medicação? 

— Meu sangue é tipo A. Nenhuma complicação, to com 40 semanas de gravidez. 

Nenhuma alergia. 

— Ta, OK. Vou fazer um exame de toque em você e dependendo da sua dilatação 

a gente já te coloca um sorinho e você fica ali esperando chegar a hora, tá? Você vai ali 

naquele banheiro e tira a roupa e todos os objetos pessoais, veste o roupão que ta no 

cabide e deita aqui. Vou ligar pro médico. 

— Ta bem.  

A gestante entra no banheiro e sai com aquela aparência padronizada de todas as 

mulheres que entram ali para ter filhos, impessoalizadas. Ao sair, deita na maca, abre as 

pernas de modo a facilitar o toque da enfermeira e aguarda.  

— Você está com 4 de dilatação. Vou ligar pro médico para ver se já vou colocando 

o soro. 

Alô, doutor Carlos. Tem uma grávida atendida por você, Madalena. Ela está com 4 

de dilatação, vou colocando o soro enquanto o senhor chega? 

— Coloca, sim. Tem mais duas grávidas aí me esperando e eu preciso de agilidade. 

Ela não tem nenhuma complicação não é? Então, pode ir adiantando aí. 

— Tudo bem. Até já.  
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— É... enfermeira, eu queria poder esperar mais um pouco antes de colocar o soro, 

porque eu soube que dói mais quando toma ele. E eu aprendi no grupo de gestante do 

posto de saúde que eu posso caminhar pra acelerar o parto...  

— Olha, mãezinha, o médico ta cheio de parto pra fazer, ele não pode esperar. Se 

doer, ele pode dar uma anestesia, mas vamos colocar esse sorinho pro seu filho nascer 

logo tá? Não se preocupe. Vamos lá.  

A enfermeira aplica o soro de ocitocina na veia da gestante e a encaminha para uma 

sala chamada de “pré-parto” e a deixa deitada esperando a dilatação. 

— Não quero ficar aqui sozinha, posso chamar meu marido ou minha mãe que estão 

lá na recepção? 

— Mas aqui dentro já está cheio demais, minha filha.  

Nesta sala estavam internadas cinco mulheres em trabalho de parto e, aos poucos, 

entre uma contração e outra, Madalena tentava fazer contato com elas. Uma já estava 

internada há muitas horas e não avançava nenhum centímetro de dilatação. Outras duas 

mulheres não paravam de gritar estridentemente “Vou morrer!” e aquilo a estava 

deixando muito assustada.  Madalena começou a rezar pedindo por todas aquelas 

mulheres ali, naquela sala, sob as mesmas condições. Havia uma mulher ao seu lado que 

lhe chamou muito a atenção porque ela não gritava, nem gemia, nem ao menos fazia uma 

careta de dor.  

— Você não esta sentindo contração? 

— Sim, muita dor, mas não adianta nada ficar gritando, prefiro ficar calada e bem 

quieta pra eles não me maltratarem também ... 

De repente, uma quarta mulher deu um grito bem alto e forte:  

— Vou parir doutor!!! 

A enfermeira gritou avisando para o médico, que ficava em outra sala, que tinha 

uma mulher já parindo. O médico então gritou de lá, respondendo:  

— Vai não, ela não vai parir agora.  

Foi quando, depois de um minuto, ela deu um novo grito: 

— Tá nascendo doutor!  

Madalena olhou para ela e viu o bebê saindo... escorregando. Ele deslizou 

suavemente até parar entre as pernas da mulher, em cima da maca, sem ter pelo menos 

quem o pegasse, o segurasse. Chorou, sentindo um misto de emoção, medo e indignação. 
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Naquele momento, as dores começaram a aumentar, Madalena ficou engasturada 

de estar deitada, as costas doíam, ela queria gemer, queria caminhar, queria tomar um 

banho ... começou a ficar apavorada. Foi quando o médico chegou: 

— Vamos fazer outro exame de toque para ver como esta a evolução da dilatação 

certo? [pausa] Tá com 7 cm de dilatação. 

— Está doendo muito, doutor, e eu não quero ficar sozinha, nem deitada, to suja de 

sangue, quero tomar banho! 

O médico olha para enfermeira que estava ao seu lado e manda a mesma procurar 

se tem alguma Doula voluntária na recepção. 

— Vai lá ver se tem alguma Doula para acalmá-la, porque assim ela vai ficar dando 

trabalho pra gente. 

— Eu quero que chame meu marido ou minha mãe !!!! 

Aproxima-se mais uma enfermeira da gestante e pergunta: 

— Qual seu nome? Tem alguma alergia? Qual seu tipo sanguíneo? Acho que vou 

precisar tirar sua pressão. 

— eu quero que chame alguém da minha família! Eu não vou mais ficar aqui 

sozinha!!  

Levanta da maca e logo vem uma contração. Abaixa-se: uh! 

Logo, aproxima-se a Doula: 

— Querida, você consegue levantar? Vamos caminhar um pouco para ajudar as 

contrações? Segure em mim. Está tudo bem, já já seu marido estará aqui. Acalme-se. 

— Eu não quero caminhar, eu quero parir e ir embora! 

— Então, vamos trabalhar seu corpo para facilitar seu parto e sua saída daqui. 

Vamos andando, quando vier a contração você se agacha. 

— Uh! Que dor!  

— É um bom sinal! Vamos lá, ta chegando... ta vendo como é bom ajudar seu 

próprio parto? Você esta sendo muito forte, esta dando a luz ao seu filho ativamente! 

Vamos lá, está chegando a grande hora... 

— Eu quero uma anestesia, cadê o médico? Acaba logo com isso!! 

A Doula chama a enfermeira e avisa que acha que já ta bem perto e que é melhor 

leva-la para a sala de parto. 

— Deixa ver quanto ta de dilatação, deita aqui, minha filha. 

— Não, não quero mais toque nenhum, sai daqui. Me leva pro lugar onde eu vou 

parir!! 
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— Olhe, mãezinha, você se acalme. Deu sorte de ter achado vaga de primeira, nem 

fez peregrinação, o médico chegou logo, tá até com a Doula aí... que você quer mais? Que 

a gente te alise? 

Enquanto isso, a Doula segura a mão de Madalena, vai conduzindo a respiração da 

mesma e tentando acalma-la, no trabalho de acelerar seu parto. Mas assim que o médico 

chegar para fazer o parto, ela tem que voltar para recepção. Na sala de parto ela não entra.  

O médico chega: 

— Presta atenção, para de reclamar de dor e faz força quanto sentir a contração 

doendo. Vamos!  Força!!  

— Uh!! 

A enfermeira intervém: 

— Sem gritar, faz favor! Cala a boquinha e faz força! 

Madalena fez uma força, duas, três, na quarta a enfermeira sobe na barriga dela e 

diz:  

— Quando eu disser ‘já’ você faz força, vamos lá!  Agora!!!  

Sentiu a cabeça do bebê e o corpinho escapulindo rápido. Mostraram o bebê a ela e 

logo o levam para o outro lado da sala. Enquanto isso o médico costurava um corte que 

tinha feito no períneo dela sem aviso prévio. 

— Doutor, que corte é esse aí? Eu achei que ia parir normal, sem nenhum ponto. 

— Ah, você quer parir um menino sem ter nenhuma lesão. Alguma coisa ia ter que 

cortar pra ele sair, não é? Mas o seu ta pequeno, já vi piores!  

— E agora será que já posso ver minha família? Cadê meu filho?  

— Falta pouco, minha filha. Você já, já vai vê-los, viu? 

E assim foi mais um nascimento “normal” naquela maternidade.  

Já no andar superior, onde se fazem partos pela rede particular e por planos de 

saúde, observa-se o andamento de mais um parto. Depois de passar por todas aquelas 

etapas burocráticas da recepção até o momento em que se fica no pré-parto esperando 

chegar o momento de parir, está Raquel, prenhe pela primeira vez, sentindo as contrações 

do parto dentro do apartamento locado para ela naquela maternidade, acompanhada de 

sua mãe e seu marido, fazendo de tudo para chegar até o fim e parir seu filho sem cirurgia. 

Pelo ultimo exame de toque estava com 6 cm de dilatação, a dor era presente mas estava 

ficando temível. 

— Ai, mãe, será que vou aguentar? Faz aquelas massagens que a Doula te ensinou, 

ta começando a doer muito!  
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— Calma, filha, ta indo tudo bem. Caminhe mais um pouco e depois agacha na 

contração, que já já você ai parir. Foi assim que a Doula ensinou não é? 

Raquel caminhava pelo apartamento da maternidade, de um lado para outro. 

Agachava. Respirava. De repente, chega seu obstetra: 

— Oi, Raquel. Vamos deitar para eu medir sua dilatação? 

— Doutor, já estou muito agoniada com esse incômodo. Quero que meu bebe nasça 

logo! 

— Olha, você está com 8cm de dilatação, mas seu bebê está longe de encaixar. É 

melhor fazer uma cesárea. 

Raquel começa a chorar. Pensa que poderia e deveria questionar mais essa decisão, 

tinha planejado ter um parto normal, se preparou para isso, mas naquele momento parecia 

que nada daquilo era maior do que o desejo de ver seu filho em seus braços e pronto. Ela 

já tinha feito o que podia.  

 São tomadas todas as providências farmacológicas para que a parturiente seja 

submetida a cirurgia. Raquel começou a passar mal enjoada com a anestesia e vomitou. 

Quando trouxeram seu bebê para que ela o visse, sentiu ‘o sonho da magia do encontro’ 

com o filho apagado pela zonzeira da anestesia.  Seu marido veio cumprimenta-la: 

— Querida, que emoção! Nosso bebe está aqui!  

— Tudo o que eu quero é sair daqui! 

Logo o obstetra veio comunica-los:  

— O bebê nasceu com duas voltas do cordão no pescoço, razão de não estar 

encaixando. Mas nascendo de cesárea, está tudo bem com ele. 

Voltando ao quarto depois do parto, um entra e sai de enfermeiras, pessoal da 

alimentação, faxina do quarto, a puérpera não tinha descanso. 

— Senhora, Raquel, toma mais esses três comprimidos e quando acabar esse soro 

você chama a enfermaria para colocarmos outra dose. 

— Parabéns pelo bebê, senhora Raquel.  Aqui está o cardápio, por favor, escolha o 

que você prefere comer esses dias. 

— boa tarde, senhora Raquel, me dá licença que vou precisar limpar o banheiro e 

colocar os lençóis. 

— senhora, sou a massagista da maternidade. Posso massagear seus pés? 

Uma noite depois do parto, Raquel acorda gemendo de dor. 

— O que foi, filha?! Vou chamar a enfermeira!!  
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— Estou sentindo muitas dores na barriga. Ai, ai... Nem que juntasse todas as 

contrações numa só, não é pior do que essa dor que to sentindo, mãe.  

Logo a enfermeira chega: 

— Ah, querida. Você tentou virar-se de lado enquanto estava dormindo e seu útero, 

ainda grande, se movimentou dentro de você. Isso causa muita dor.  

— Mas, ninguém me disse que depois de uma cesariana era preciso dormir somente 

de barriga para cima. 

— Mas já vai passar, vou injetar uma medicação aqui no seu soro e logo vai aliviar. 

Não se vire mais, ok? 

Essa informação Raquel não teve durante a gestação, pois, ela estava sendo 

preparada para um parto normal.  

Mesmo em experiências tão diferenciadas, pode-se perceber a presença das 

tecnologias de poder atuantes sobre os corpos das mulheres e os atravessamentos das 

políticas de saúde nos modos de conduzir o momento do parto, seja ele normal ou 

cesáreo”.   
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3 O NOVO MODELO DE PARTO: UM POUCO DO MOVIMENTO PEL A 

HUMANIZAÇÃO E NATURALIZAÇÃO DO PARTO 

 

Figura 3 – As técnicas de humanização do parto para um parto natural. 

 

A partir do século XX, uma importante transformação ocorre no papel da 

mulher de sujeito para objeto no processo parturição com a institucionalização da 

assistência e a predominância do parto hospitalar. Dessa forma, a apropriação do saber 

médico e as práticas médicas constituíram fatores determinantes para a 

institucionalização desse processo e a transformação da mulher em propriedade 

institucional. Atualmente, a medicalização do parto vem sofrendo críticas por alguns 

profissionais de saúde e também algumas mães no intuito de resgatar o protagonismo da 

parturiente, o valor familiar e as técnicas tradicionais de partejar, em detrimento do 

excesso de intervenções farmacológicas e cirúrgicas. Esses objetivos, dentre outros, são 

metas do movimento de humanização do parto. As recomendações da OMS (1998) para 

a assistência ao parto humanizado são as seguintes: 

 

[...] incentivo ao parto vaginal, ao aleitamento materno no pós-parto imediato, 
ao alojamento conjunto (mãe e recém-nascido), à presença do pai ou outra/o 
acompanhante no processo do parto, à atuação de enfermeiras obstétricas na 
atenção aos partos normais, e também à inclusão de parteiras leigas no sistema 
de saúde nas regiões nas quais a rede hospitalar não se faz presente. 
Recomenda também a modificação de rotinas hospitalares consideradas como 
desnecessárias, geradoras de risco e excessivamente intervencionistas no que 
tange ao parto, como episiotomia (corte realizado no períneo da mulher, para 
facilitar a saída do bebê), amniotomia (ruptura provocada da bolsa que contém 
que líquido amniótico), enema (lavagem intestinal) e tricotomia (raspagem dos 
pelos pubianos), e, particularmente, partos cirúrgicos ou cesáreas (OMS, 
1998). 
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As práticas de assistência humanizada evidenciaram a efetividade e a 

segurança de uma atenção ao parto com um mínimo de intervenção sobre a fisiologia, e 

de muitos procedimentos centrados nas necessidades das parturientes – ao invés de 

organizados em função das necessidades das instituições. Essas práticas resultaram em 

um novo modelo de assistência ao parto, denominado humanista (DAVIS-FLOYD, apud 

NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). As medidas de humanização consistem basicamente 

em desestimular o parto medicalizado, tecnologizado e incentivam práticas biomecânicas 

de parir. As críticas ao modelo tecnocrático passam pela argumentação de que o parto não 

é um evento patológico, mas existencial e social; além disso, sugerem que o parto 

hospitalar introduz procedimentos “não naturais” que afastam a mulher e o bebê de sua 

“natureza”, além de violar os direitos reprodutivos e sexuais da mulher.  

Segundo Martha C. N. Moreira (2005), tem sido visto que em algum 

momento no desenvolvimento da prática clínica tradicional a perspectiva da relação entre 

agente da terapêutica e paciente foi estruturada e orientada essencialmente pela dimensão 

da patologia e pelos diversos fatores a ela relacionada, se aproximando do que alguns 

denominam de “objetualização do paciente”. Esse processo de “objetualização” do 

paciente presente nas práticas clínicas tradicionais, apontadas nas práticas de assistência 

ao parto, estabelece uma separação entre corpo e alma, sendo essa dicotomia reatualizada 

no binômio saúde x doença no caso da biomedicina. Sendo que a doença, tomada como 

centro da cena, reserva ao doente o lugar de coadjuvante em um espaço onde fica 

ressaltada a dimensão individual do risco. 

 

Figura 4 – Algumas instruções sobre o que a gestante não deve aceitar para que 
possa alcançar um parto de modelo humanizado 
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Os precursores do Movimento pela Humanização do Parto se baseiam no 

ideário do “parto sem dor” que levam valores individualistas e libertários ao campo da 

parturição e do nascimento. Eles dão destaque à valorização da natureza, criticam a 

medicalização da saúde e buscam a inspiração em métodos e técnicas não-ocidentais de 

cuidados com o corpo e a saúde. Os ideais do movimento, sua estética e valores atrelados 

às experiências obstétricas dos anos 70 acabam por caracterizá-lo como movimento do 

“mundo alternativo”. Preocupados em sair desse “gueto”, o movimento passa a orientar 

todas as suas propostas na Medicina Baseada em Evidências (MBE), concepção que 

critica a medicina convencional pelo uso e abuso de crenças e valores extra-científicos 

baseados em tradições e concepções culturalmente consideradas ultrapassadas. A MBE 

luta para que todos os médicos façam uso consciencioso, explícito e judicioso da melhor 

evidência atual quando fazem decisões em seu trabalho de cuidado individual aos 

pacientes. 

Foi principalmente nos anos 60 e 70 que se iniciou uma onda contestatória 

que atingiu o comportamento sexual, a organização da vida familiar, o estilo de morar e 

de vestir, além de introduzir novos hábitos de consumo e novos valores espirituais. O 

imaginário social da época passou a questionar formas de poder e dominação, tendo em 

vista as inclinações normalizadoras das mesmas. 

 

Assim, contesta-se o poder do Estado sobre os cidadãos, o dos homens sobre 
as mulheres, o dos médicos sobre os pacientes, o dos pais sobre os filhos, o das 
escolas sobre as crianças, etc. Questiona-se o militarismo, o consumismo, o 
valor do trabalho, e sobretudo a própria representação inerente à sociedade 
industrial moderna (SOUZA, 2005, p. 43). 

 

A obstetrícia não passou incólume a esse período com a colaboração de dois 

obstetras franceses, que foram influenciados pelo movimento contracultural dos anos 

sessenta e ficaram mundialmente conhecidos por suas influências teóricas e práticas – 

sempre evocadas pelos ativistas da humanização do parto: Frederick Leboyer e Michel 

Odent. Esses obstetras tiveram o importante papel de desenvolver experiências concretas 

de preparação para o parto que incorporam esses ideais recém surgidos. As obras deles 

veiculam ideias com nuances entre ecologia e feminismo. 

Leboyer ficou conhecido por introduzir novas “atitudes” na sala de parto, com 

o intuito de diminuir o trauma físico e sensorial do recém-nascido, como o corte do cordão 

umbilical apenas quando este para de pulsar; a imediata colocação do bebê após o 

nascimento sobre o ventre da mãe para ser acariciado e amamentado; e o banho morno 
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no recém-nascido, ainda na sala de parto, com o intuito de fazê-lo reviver a sensação de 

estar no útero. Michel Odent, atualmente um dos principais ideólogos do parto 

humanizado no mundo, desenvolve as ideias de Leboyer conduzindo-as a um ponto de 

vista acentuadamente científico, ligado sobretudo às descrições da fisiologia e da 

etologia.  

Odent preocupa-se em descrever o que se passa no cérebro durante o parto, 

enfatizando que o ambiente e as relações estabelecidas com a parturiente são 

fundamentais para o sucesso do mesmo. Segundo o obstetra, quando há inibições no 

processo do parto, estas se originam de estimulações ao neocórtex provindas do ambiente, 

como luzes fortes, linguagem racional e a sensação da gestante de estar sendo observada 

por pessoas estranhas, às quais deve responder. Neste sentido o estímulo ao neocórtex 

atrapalharia o funcionamento das estruturas mais “primitivas” e “instintivas” do cérebro 

as quais compartilhamos com todos os mamíferos. Assim, o autor afirma que deveríamos 

seguir as estratégias dos animais, que sempre dão à luz em privacidade (ODENT apud 

SOUZA, 2005, p. 46). 

Atualmente, seguindo esse critério, algumas mudanças vêm sendo 

estabelecidas pela Rede Cegonha do SUS no intuito de promover a implementação de 

novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco no parto, 

nascimento e desenvolvimento da criança. Uma delas, como já foi dito anteriormente, é 

que se alcance 80% de partos conduzidos pela enfermeira obstétrica, sendo o médico 

obstetra solicitado somente em casos em que precise de uma intervenção cirúrgica ou 

farmacológica, modo de reduzir o alto índice de medicalização de partos sem necessidade 

orgânica. A Rede também propõe reformas nas maternidades de modo a construir uma 

casa gestante-bebê-puérpera, onde ficam as mães e seus acompanhantes em casos de 

famílias que não moram nas proximidades da maternidade e estariam arriscando-se se 

voltassem para casa para aguardar o momento mais oportuno de retornar à maternidade; 

e a casa do parto normal onde ficam as suítes p-p-p (pré-parto, parto e pós-parto) 

equipadas com banheiras, bolas de pilates, espaço para acompanhante, camas com arcos 

que possibilita a gestante parir acocorada, entre outras coisas que instrumentalizam as 

práticas não farmacológicas de redução das dores no parto.  

Essas mudanças são realidade no hospital maternidade Sofia Feldman em 

Belo Horizonte, onde já se conta com uma estrutura específica para partos normais, 

chamada de centro de parto normal: as suítes são bastante amplas e equipadas com 

banheira, cama para partos de cócoras, banhos, massagens, bolas, aparelhos de 
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alongamento, vários instrumentos de apoio ao parto normal sem intervenção 

farmacológica. Nesse local ficam somente as mulheres que estão interessadas em dar à 

luz sem anestesia. As suítes são amplas e podem receber um número de acompanhantes 

da gestante ilimitados, mas só no momento do parto, depois só pode permanecer um deles. 

Essa é uma característica muito distinta das maternidades comuns, pois nelas os 

acompanhantes são uma questão problemática para a maternidade, não facilitando para 

que a gestante esteja acompanhada. No Hospital Sofia Feldman há inclusive reuniões de 

acompanhantes junto com a equipe para que se compartilhe a experiência de acompanhar 

o parto ou prepare os que estão prestes a acompanhar um parto ressaltando a importância 

do apoio emocional que eles prestam à gestante. Ainda que tenhamos um modelo de 

maternidade que segue a cartilha da “humanização do parto”, permanece a descrença 

sobre a possibilidade de efetivação de um tal modelo nas organizações hospitalares da 

rede pública do país. É importante considerarmos que a maternidade descrita acima é uma 

instituição privada sem fins lucrativos, entidade não-governamental caracterizada pela 

facilidade de instituir e gestar esse modelo de assistência. 

A “humanização” tem tido múltiplos significados ou muitas direções e se 

desdobra em um feixe de implicação: de institucional a espiritual. Segundo a perspectiva 

de uma das Doulas com quem conversei, “humanizar é a melhor forma de combater a 

violência obstétrica, é construir na gestante uma confiança no trabalho de parto, é 

conscientizar os médicos de seguir as boas práticas de cuidado no parto” (informação 

verbal)5. Enfim, “humanizar é lembrar que ali está um ser humano. O empoderamento 

seria o melhor caminho para humanizar o parto, pois advém da informação que deve ser 

dada a mulher no cuidado e não deve deixar de acontecer durante todo o pré-natal” 

(informação verbal)6. 

A Doula faz referência a dois padrões de parto, “as cesarianas que acontecem 

majoritariamente na rede de maternidades particulares e os normais que acontecem 

predominantemente pelo SUS, mas desde que siga um período de horas padronizado, 

pois, passando desse padrão, a tendência é que também se faça uma cesárea. Pensando 

nesse padrão a Doula cita um terceiro padrão de parto, aquele que está fora do sistema 

médico, pois respeita o processo de parto de cada mulher, as horas necessárias que o corpo 

                                                 
5 Depoimento de uma doula em Audiência pública sobre “violência obstétrica” em ALESE. 
6 Idem. 
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precisar para processar o nascimento. Nesse último caso estão configurados os partos 

domiciliares” (informação verbal)7.  

Entre esses modos de parir, as altas taxas de nascimento através da cesárea 

chamam atenção e retratam a hegemonização mercadológica na experiência do parto, a 

serialização dos nascimentos e a perda da dimensão de mistério intimista do nascimento 

– itens de caráter gravíssimo para o movimento de humanização do parto. Como grande 

debatedor do tema do resgate do parto como evento natural da vida feminina e familiar, 

o documentário O renascimento do parto (CHAUVET, 2013) lança um ponto de vista 

sobre as formas majoritárias de parir, fazendo uma crítica aos abusos do saber médico 

sobre as gestantes, ao caráter excessivo de procedimentos médico-farmacológicos sobre 

as mães e os bebês, denuncia a falta de motivos realmente justificáveis para a quantidade 

exorbitante de partos cesáreos no Brasil, e propõe uma nova forma de fazer nascer. Uma 

maneira de nascer com maior afinidade com a natureza e a ecologia, reafirmando uma 

crise nos modos de vida atuais que já se iniciam partindo da violência, do desrespeito, da 

aceleração. 

O documentário mostra muitas cenas de cesáreas, todas elas com um tom 

bastante pesado: mulheres completamente passivas ou até semi-inconscientes no 

momento do nascimento, bebês sendo retirados do ventre da sua mãe de forma brusca – 

muitas vezes sem ter manifestado o sinal de que estavam prontos para nascer – e afastados 

dela rapidamente, manipulados de forma grosseira, com pouco ou nenhum amparo, 

submetidos a procedimentos farmacológicos invasivos como arregalar seus olhos para 

gotejar remédio neles, assim como nas narinas, penetração de sondas pela boca e faringe 

do bebê para sugar possíveis restos de parto, enfim, procedimentos médicos 

“naturalizados”, mas que estão passando a ser considerados inadequados se analisados 

pelos novos paradigmas do parto e do nascimento8. 

Muitos procedimentos foram naturalizados e integrados à rotina da 

maternidade mesmo sendo considerados desnecessários e invasivos como os exemplos 

citados acima. Outro exemplo parte de uma psicóloga, funcionária de uma maternidade, 

que se refere ao abuso das intervenções no parto com intenção de aprendizado, já que se 

                                                 
7 Idem 
8 É preciso fazer algumas ressalvas sobre o documentário e a forma como seus argumentos são expostos 
nas imagens sensacionalistas, e nos discursos em que se faz presente um idealismo elitista bastante evidente, 
principalmente se avaliarmos a origem social daquelas mães, famílias, e profissionais que colaboraram com 
suas defesas do parto domiciliar em casas muito bem estruturadas e com equipes de apoio ao parto muito 
bem remuneradas. Em alguns momentos, o documentário parece fazer vez ao marketing de um novo 
produto do mercado dos nascimentos. 
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trata de um hospital-escola, contando casos de exames de toque feitos em série por uma 

diversidade de alunos em uma mesma mulher, e a realização de parto a fórceps sem 

necessidade, apenas com intenção de treino dos alunos. A psicóloga retrata esses casos 

como violência obstétrica, violência à mulher e coloca como proposta de solução a 

sensibilização dos profissionais e o apoio do voluntariado das Doulas em particular como 

forma inclusive de diminuir atribuições para a equipe médica, pois elas fazem o preparo 

da parturiente para o parto (informação verbal)9. 

 

3.1 A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DA ANCESTRALIDADE: A DOULA 

 

Figura 4 – Imagem veiculada em site de 
divulgação de Doulas representando o 
parto de referência feminina e em 
sintonia com elementos da natureza 
tendo como destaque a presença 
exclusivamente de mulheres.  

 

 

 

Desde que estive grávida pela 

primeira vez e passei a ouvir os relatos de parto de outras mães jovens que também tinham 

escolhido ter um parto normal, ficava a impressão de que era preciso ter ao lado alguém 

que ajudasse para que o parto normal fosse tranquilo: a Doula. O discurso sobre a Doula 

como “a peça que falta” para solucionar a humanização do nascimento é recorrente. 

As Doulas sempre existiram mesmo antes de serem nomeadas para a função. 

Segundo uma enfermeira obstetra da maternidade Sofia Feldman, algumas mulheres 

frequentavam o local voluntariamente para dar apoio às gestantes em trabalho de parto 

que desejavam não estar só neste momento, até que um dos colegas da equipe viajou para 

um seminário e ouviu sobre “Doulas” e logo identificou quem eram elas na maternidade. 

“O papel da Doula é oferecer uma mão segura, madura, experiente”10. Para uma das 

Doulas da maternidade, “o que move é o amor e a solidariedade, é um dom”11. Essa função 

                                                 
9 Relato da psicóloga de uma maternidade pública de Aracaju na ocasião da audiência pública sobre 
violência obstétrica.  
10 Entrevista extraída do vídeo Experiências do SUS que dão certo (PNH, SUS, 2011) 
11 Idem 
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se apresenta como um indício de resistência histórico-cultural do papel da mulher na 

relação com o controle perdido sobre o acontecimento do parto. Em todo o vídeo é 

frequente a presença das Doulas junto às parturientes. Entretanto, esclarece uma delas, 

qualquer coisa que seja feita pelas mesmas deve ter primeiro o aval da enfermeira 

obstetra12. Essa é uma das principais diferenças entre a Doula e a parteira tradicional e 

urbana: as Doulas são preparadas para dar conforto emocional às parturientes e ajudá-las 

a se posicionarem fisicamente de maneira a facilitar o parto normal, já a parteira pode vir 

a “fazer” um parto, retirando o bebê do canal vaginal da mãe no momento do expulsivo. 

A parteira urbana tem formação especializada para atuar ativamente nos partos sem 

intercorrência médica, nesse caso são as enfermeiras obstetras ou obstetrizes. As parteiras 

tradicionais são as que aprendem o ofício com suas mães, avós, antecessoras e atuam mais 

especificamente em pequenas comunidades.   

Assim, a Doula age no trabalho de parto ensinando a parturiente as posições 

e respirações que facilitam que o parto seja normal, com menos dificuldades e demora, 

assim também como aplica massagens, técnicas de pilates com bola, yoga, cromoterapia, 

aromaterapia – técnicas com o intuito de favorecer ao trabalho de parto o mínimo de 

intervenções farmacológicas e cirúrgicas. Atualmente, também observo que as Doulas 

têm o papel de “contra-argumentar” com a equipe médica quando esta resolve intervir no 

parto da sua acompanhante, caso esteja em desacordo com a vontade e a necessidade da 

mesma, é o que se tem chamado de “Doula-advogada”.  

A filosofia naturalista – empoderadora implícita na atuação da Doula e nas 

prescrições que preparam a gestante para um parto de protagonismo feminino – levanta a 

crise dos modos de vida refletidos nos modos de nascer. Por exemplo, o grande aumento 

no número de cesarianas é relacionado ao modo de vida capitalista e os nascimentos 

devem ser feitos em série, à forma como o obstetra é pago e a maternidade é ocupada, ao 

distanciamento da mulher do seu próprio corpo e da sua autonomia etc. Cornelius 

Castoriades e Daniel Cohn-Bendit (1981) fazem uma boa análise sobre os movimentos 

atuais de contestação dos modos de vida modernos, dando destaque à ecologia: 

 

[...] o movimento antinuclear e ecológico coloca, por sua vez, aprofundando-
o, o problema da crise do modo de vida, que já havia sido revelado pelo abalo 
da família tradicional, a luta das mulheres e a rebelião da juventude. É através 
dessas lutas que aparece o mais claramente possível a contestação de uma certa 
maneira de viver, de um certo ritmo de vida urbana, de uma estética duvidosa, 
do gigantismo real e simbólico, das instituições sociais, econômicas e políticas, 

                                                 
12 Idem 
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ao mesmo tempo em que vêem a luz do dia atividades e práticas criadoras 
(CASTORIADIS; COHN-BENDIT, 1981, p. 08). 

 

Em dezembro de 2010 surgiu, na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em 

Aracaju, um curso gratuito para formação de Doulas com o nome “Doulas – amigas do 

parto”, em consonância com as ações de humanização do Ministério da Saúde13. O projeto 

Doulas tinha o objetivo de envolver as gestantes assistidas nessa maternidade desde à 

admissão (pré-parto), ao parto e pós-parto, como forma de amenizar os impactos 

emocionais decorrentes das dores que as grávidas enfrentam nesse período e as dúvidas 

e angústias que as mães passam nos primeiros dias de puerpério. 

Nesta maternidade, especializada em atendimento de casos de gravidez de 

risco – ainda que algumas gestantes sem esse quadro clínico sejam atendidas por falta de 

vaga em outra maternidade –, a demanda pela atuação das Doulas é muito grande, 

segundo uma das psicólogas desta organização, por conta do estado de tensão das 

gestantes que ficam aguardando alta-hospitalar e também por ser um local em que é dada 

pouca informação por parte dos médicos e enfermeiras sobre o estado clínico delas. 

Portanto, a inserção das Doulas nas ações desta maternidade faz bastante sentido, 

inclusive para o recuo do poder médico em situações críticas, principalmente nos setores 

de admissão e no centro obstétrico, pois são locais de assistência onde muitas gestantes 

estão em um estado de tensão e desinformação que geram estados emocionais 

conturbados – momento propício de atuação das Doulas. 

Recentemente tive a oportunidade de acompanhar um trabalho de parto de 

uma amiga assistido por uma Doula e pelo médico obstetra da gestante – intitulado pelos 

seus pacientes como “humanista”. O trabalho de parto começou bastante tranquilo, 

contrações suportáveis em intervalos irregulares e distantes. A gestante entrou em contato 

com o obstetra que marcou um horário na maternidade para checar sua dilatação. 

Chegando lá, muitos procedimentos burocráticos – reserva de apartamento, pagamento –

, mas ninguém para saber como a gestante estava. Mais de meia hora depois chegamos ao 

obstetra que checou sua dilatação e, por ainda ser pouca, recomendou que a parturiente 

voltasse para casa e ficasse de repouso, pois era melhor que não estimulasse o trabalho 

de parto até que ele voltasse do plantão no outro dia pela manhã, em caso contrário ela 

teria que fazer o parto com um outro colega dele. Fiquei incomodada com a proposta do 

                                                 
13 Já foram formadas cerca de quarenta doulas: algumas delas continuam atuando em trabalhos voluntários 
na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, outras são contratadas para acompanharem grávidas em 
particular, já outras seguiram com o que foi aprendido na formação como um conhecimento para suas vidas. 
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obstetra: ficar deitada numa cama sentindo contrações um dia inteiro só para esperar que 

o médico dê conta das obrigações dele enquanto a parturiente “segura” o trabalho de parto 

dela. Perguntei ao médico se não teria um colega que o substituísse nesse plantão. Ele 

disse que iria checar e entrava em contato para que a parturiente pudesse levar seu 

trabalho de parto normalmente. Eram 14 horas daquele dia, voltamos para casa e a 

parturiente preferiu acatar as recomendações médicas, pois preferia fazer o parto com seu 

obstetra e assim ficou de repouso. Às 19 horas do mesmo dia, o médico liga e diz que 

arrumou alguém que o substituísse no plantão e que ela poderia estimular o trabalho de 

parto. Nesse momento a parturiente entra em contato com uma Doula que foi até a sua 

casa e iniciou uma série de exercícios físicos com a mesma. Entre conversas, anotações 

dos horários de contrações, exercícios físicos de alongamento, abertura da pélvis, 

relaxamento, respiração e massagens, se passaram duas horas, as contrações se 

aproximaram bastante, além da intensidade que finalmente começou a ficar forte. O 

obstetra ligou e checando os intervalos das contrações recomendou que ela fosse para 

maternidade. A mesma foi acompanhada pela sua mãe, a Doula e uma amiga. À medida 

que as contrações foram ficando mais fortes e doloridas, a Doula já não conseguia mais 

intervir fisicamente, pois a parturiente já estava bastante desgastada com as dores e cada 

vez mais ansiosa para que aquele processo se encerrasse. Nesse momento atuava mais o 

apoio emocional e os trabalhos de relaxamento. O médico assistia de longe, esperando o 

momento de retirar o bebê. Finalmente, o bebê nasceu de um parto normal às três horas 

da manhã (Relato de parto)14.  

O trabalho da Doula foi importante para acelerar o trabalho de parto e evitar 

que a parturiente passasse muito tempo sentindo dor sem, no entanto, ter a dilatação 

própria para que o bebê pudesse nascer, além das conversas, estímulos emocionais e força 

transmitida para a mulher nesse momento de fragilidade. São atividades que realmente o 

médico não abarcava, pois parece estar posta uma divisão do trabalho dentro da 

assistência ao parto – o médico cuida dos assuntos de ordem fisiológica e a Doula procura 

abarcar os outros aspectos: o acolhimento, a atenção individualizada, o apoio emocional. 

Dessa forma, tem se criado mais uma necessidade para compor o quadro de um parto no 

modelo “humanizado”: a inclusão da Doula – há que se questionar se realmente essa 

inserção de mais um ator na cena do parto remete a uma produção de autonomia para as 

mulheres que buscam protagonismo neste momento.  Lembro-me de uma conversa com 

                                                 
14 Relato de parto, Aracaju, abril de 2012. 
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uma amiga que teve dois partos em casa, um deles com uma parteira que veio do interior 

do estado para dar assistência ao seu parto: “Apesar de ter muita confiança na parteira e 

reconhecê-la como uma grande líder espiritual, foi um parto em que mesmo eu estando 

em casa, estava completamente sob o controle dela, não podia fazer nenhum movimento, 

nada que fugisse ao seu saber pois ela já achava que podia desandar o parto. Fiquei 

“presa” dentro da minha própria casa” (informação verbal)15. Esse depoimento reflete o 

risco de apenas mudarmos de tutela. 

 Para fechar a discussão sobre a temática da Doula, gostaria de compartilhar 

uma crônica que surgiu a partir da participação em uma reunião entre gestores da Rede 

Cegonha e técnicos de maternidades públicas do estado de Sergipe em que se discutia a 

importância da atuação das Doulas na assistência ao parto. 

Dona Ângela vinha do sul do país até a nossa cidade nordestina a cada 30 dias 

para acompanhar as reuniões que aconteciam com os gestores de maternidades para saber 

como é que andam as aproximações entre o que deveria ser o funcionamento das 

maternidades e o que realmente estava acontecendo. Dias antes, ela sempre ligava para 

uma das gestoras mais próximas dela, Marina, e perguntava: 

— E então, o que você acha que deve guiar a próxima reunião? Qual o pepino 

mais recente? (Ângela era uma gestora muito empenhada em fazer mudanças no 

funcionamento e no atendimento das maternidades de forma a torná-los mais humanos e 

condizentes com o modelo proposto pelo SUS) 

— Olha, Ângela, o que tem acontecido é que nossa maternidade vive cheia 

de gravidinhas com demandas que poderiam ser atendidas pelas unidades básicas de 

saúde. Parece que elas nem sabem que podem ser atendidas lá. E ainda a nossa 

maternidade tem fama de ser “a melhor”, então, elas querem correr tudo pra cá, todas 

querem parir aqui, mas a gente precisa priorizar as de alto risco! Estamos 

sobrecarregadas!  

— Será que foi a presença das Doulas que fez a fama da maternidade? é a 

única maternidade que tem atuação das Doulas, não é? Esse pode ser um dos pontos da 

conversa de amanhã! Vamos estimular os outros gestores a aceitar a presença das Doulas. 

Que tal convidar alguma delas?  

                                                 
15 Relato de parturiente, Aracaju, agosto/ 2014.  
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— Ótimo! Já tinha mesmo uma conhecida que é Doula que estava querendo 

oferecer um trabalho voluntário nas maternidades públicas, vou convidá-la. Tenho certeza 

que ela vai cativar o pessoal.  

Marina também era uma gestora que alimentava muita fé nas mudanças de 

práticas nos atendimentos em maternidades públicas, mas, atualmente, vinha admitindo 

um certo cansaço com a função “murro em ponta de faca”, já que, em geral, os médicos 

sempre se mostravam muito resistentes às mudanças propostas. Ela ficou bastante 

animada em fazer o convite à amiga Doula, acreditava mesmo que o trabalho das Doulas 

era a ferramenta ideal para aumentar o número de partos normais sem sofrimento nas 

maternidades e esse trabalho não poderia se manter restrito a uma maternidade só. 

Apressou-se em ligar para amiga e convidá-la para a próxima reunião. 

Chegado o momento da reunião, já estava tudo planejado e os convidados e 

participantes presentes no local onde sempre aconteciam as reuniões: além de gestores, 

alguns consultores da rede cegonha e convidados relacionados ao movimento social em 

prol de partos humanizados, dentre eles a Doula que daria um depoimento, e pessoas 

interessadas no tema. 

A gestora Ângela tomou a fala apresentando o tema da reunião: 

— Pessoal, tem sido comum ouvirmos falar e até mesmo observarmos nos 

serviços como é importante a presença das Doulas no acolhimento e acompanhamento 

das gestantes. Acho que já está mais do que provado que elas conseguem aumentar o 

sucesso e a tranquilidade dos partos, pois elas exercem o papel do vínculo, do acolhimento 

e da atenção às gestantes – em falta no atendimento das equipes já sobrecarregadas de 

funções. Além disso, as Doulas tem papel fundamental no preparo das gestantes para o 

momento do parto, para que não haja susto, nem desespero na hora H! Elas deixam o 

caminho limpo para nós! São os anjos do parto! Dessa forma, elas colaboram para partos 

mais tranquilos, gestantes satisfeitas e possivelmente um aumento no número de partos 

normais alcançados com sucesso, rapidez e com menos uso de medicamentos, fatores de 

grande valor para o SUS. Hoje convidamos uma Doula que gostaria de propor um trabalho 

voluntário. Vou chama-la até o centro da sala, venha Manoela! 

Ângela passa a palavra à convidada Doula. Uma mulher de aparência simples, 

modos evidentemente alternativos denunciados no saião cigano, nos colares indígenas e 

no modo despojado de carregar a filha, estava na casa dos seus 30 e poucos anos, 

amamentava uma criança de aproximadamente dois anos que tentava segurar no colo, 
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amamentar, responder às suas demandas de atenção ao mesmo tempo em que tentava se 

apresentar.  

— Oi, boa tarde, meu nome é Manoela, estou aqui representando a “ONG 

pelo parto consciente”, composta por mulheres, homens, mães, ativistas e engajados com 

o parto humanizado, em prol de empoderar, dar autonomia e informação às gestantes que 

buscam ter seu parto respeitado pela ordem médica – enquanto falava, a criança puxava-

lhe pela mão em direção a saída da sala, interrompia sua fala buscando a direção do rosto, 

do olhar. A mãe baixou sua blusa para mamar. Essa é a minha filha Indira, ela tem dois 

anos, fiz questão de trazê-la comigo porque acredito que os espaços sociais precisam dar 

passagem a presença das crianças para que a mãe possa ter mais possibilidade de 

movimento. Espero não estar constrangendo ninguém por amamentá-la em público e a 

toda hora, é que tenho deixado a amamentação se guiar pelo regime da livre demanda da 

criança, mas voltando ao assunto que me trouxe aqui ... 

Aos poucos foi se formando uma cena particular em torno daquela mãe 

ativista e em seu entorno: várias caras encantadas com aquela presença exótica de uma 

mãe elástica que tirava o dedo da filha da tomada enquanto falava de ativismo e proposta 

de trabalho voluntário com gestantes. 

— Eu tenho duas filhas, a Indira que está aqui, e outra mais velha. Meus dois 

partos foram em casa por consequência da minha relação de muita fé com a natureza e na 

forma como ela se manifesta perfeitamente no parto de uma mulher, acredito que 

devemos resgatar esse espaço de ritualização feminina, que tem oportunidade de 

acontecer no parto, mas que nos foi retirada com a medicalização. Compreendo que nem 

toda mulher tem essa confiança, então, acredito que cada mulher tem o direito de escolher 

de que jeito quer o seu parto e que graças a deus no SUS ainda há bastante respeito sobre 

esse direito, pois não se vê tantos casos de cesáreas forçadas como na rede particular. É 

por esse direito que lutamos isoladamente e através do trabalho da ONG.  

Depois de uma pequena interrupção para tirar da bolsa e dar à filha um 

bloquinho de papel e alguns lápis de cor, no intuito de entretê-la, Manoela volta a falar 

bastante e à vontade: 

— Atualmente, costumo dividir meu trabalho como Doula em duas atuações: 

se for um trabalho com gestantes da classe média que vão parir em maternidade particular, 

o trabalho vai focar no empoderamento, na informação e na autonomia da mulher para 

que a mesma seja capaz de driblar a cesárea que provavelmente vai tentar ser imposta 

pelo obstetra. Se for uma gestante que vai parir pelo SUS, então não há porque fazer um 
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trabalho de driblar a cesárea, não é esse o caso do SUS, mas de dar o apoio a gestante em 

trabalho de parto e o preparo dela antes de chegar esse momento. Então, eu ofereço meu 

trabalho voluntário no cuidado com as gestantes, que pode ser iniciado desde o pré-natal 

e seguir até o momento do trabalho de parto.  

Um dos participantes aponta o horário já próximo de encerrar aquela reunião 

e então, sinaliza para que Ângela finalize aquele momento.  

— Gente, nós já estamos com o horário bastante apertado, então, vamos 

deixar essa pauta das Doulas para combinarmos entre nós e fechamos nosso encontro aqui 

com a apresentação de Manoela. Eu me adianto um pouco dizendo que acredito muito no 

trabalhador voluntário porque ele exerce seu papel com o coração, já os profissionais 

sobrecarregados não admitem agregar mais uma função. A Doula tem como meta, de 

forma voluntária, oferecer acolhimento emocional e apoio moral as gestantes em trabalho 

de parto, assim como prepará-las para o momento de parir, então, através desse papel 

delas eliminaremos um dos complicadores mais comuns dos partos que é o despreparo 

emocional da mulher que esta em TP e entra em aflição. A gente sabe o quanto isso 

tumultua o serviço, acaba também prejudicando o trabalho da equipe e irritando o médico. 

Enfim, acho que é indispensável a presença desses anjos nos serviços e nas unidades 

básicas de saúde com os grupos de gestantes. 

Todos parecem concordar com a fala da gestora, acenam positivamente com 

a cabeça, uns porque já não aguentam mais estar sentados e presos naquela sala, outros 

porque estão mesmo colocando fé numa grande mudança com a chegada das Doulas nos 

serviços. 

Ao ser encerrada a reunião se formam murmúrios entre grupos de 

participantes mais interessados, combinando quando vão encaminhar essa pauta e o que 

acharam da proposta. A essa altura a Doula já estava fora da sala passeando com a sua 

filha que já tinha perdido a paciência de estar naquela sala pequena e cheia de adultos 

conversando coisas sérias (Fim do relato).16  

                                                 
16 Reunião entre gestores da rede cegonha e técnicos de maternidades públicas de Sergipe. 
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4 O RESGATE DO INSTINTO FEMININO DE PARIR PELA PEDA GOGIA DO 

PARTO 

 

Figura 5 – O empoderamento feminino e a proposta de intimização do momento do 
parto como desafio à dominação da obstetrícia sobre o parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muitos profissionais engajados no movimento de “renascimento do parto” se 

referem a uma conscientização da mulher sobre seu parto, sobre sua capacidade de parir, 

sobre a significação do parto como um ritual que transforma a mulher, amadurecendo-a, 

e sobre a necessidade, inclusive, de ensiná-las como parir, pois perderam o contato com 

seu instinto natural que as capacitas para tanto. Pode-se chamar de “pedagogia do parto” 

para uma geração de mulheres que, por consequência da socialização, desaprenderam a 

lidar com o próprio corpo e compreender a importância deles estarem ativos neste 

momento.  Entretanto, esta formulação sobre um modelo de “parto ativo” ou do “belo 

parto” percorre uma gama de prescrições, preparações e instruções que podem acabar 

normatizando e controlando os corpos das gestantes e as experiências de parto de uma 

maneira diferente dos “obstetras cesaristas”, mas ainda assim produzindo efeitos de 

captura. Corrobora com essa análise as palavras da autora Carmem S. Tornquist, em As 

armadilhas da nova era (2002): 

 

Embora essa mulher moderna seja vista agora como sujeito de suas escolhas – 
inclusive a maternidade – ela novamente se vê diante de prescrições ditadas 
por saberes científicos, que a farão escolher o que é o melhor para o bebê, e de 
uma celebração do parto ideal, este não raro muito distante do campo de 
escolha e de possibilidade de boa parte das mulheres que dão à luz 
(TORNQUIST, 2002, p. 491). 
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Há uma tentativa de resgatar muitas gestantes que optam conscientemente por 

um parto cesáreo através da pedagogia do parto, pois muitas delas escolhem a cesariana 

por consequência da mentalidade contemporânea que enfatiza o consumo e a rapidez de 

quase todos os eventos sociais, fazendo acreditar que um parto asséptico, indolor, rápido 

e com hora marcada seja o ideal para uma mulher moderna. Segue a fala da psicóloga do 

Hospital Sofia Feldman que fazem referências diretas à necessidade de resgatar ou fazer 

a parturiente acreditar no “instinto” ou “capacidade natural” da mulher para parir: 

 

É realidade que a mulher moderna perdeu um pouco o sentido do parto como 
um evento social, natural, familiar. Então, o parto tem muito essa cultura de 
um evento medicalizado em que a gente não precisa interferir muito. Hoje a 
grande maioria das mulheres que chegam numa maternidade para dar à luz não 
acredita na sua habilidade natural para fazer isso. Então, acredito que é papel 
da equipe que tá dando assistência ajudar a mulher a acreditar. Eu acho que 
estamos vivendo um grande momento de medo do parto e esse medo do parto 
está muito ligado à falta de crédito que a mulher dá ao seu potencial de mulher 
para parir. Então, de certa forma, a gente tem que trabalhar com essa mulher. 
Também é trabalho de equipe, por isso, a gente prioriza uma equipe 
multiprofissional para trabalhar” (EXPERIÊNCIAS, 2011)17 

 

Através da fala da psicóloga da maternidade Sofia Feldman, observa-se que 

há um trabalho específico na equipe em convencer a gestante ou fazê-la acreditar que 

“lidar com a dor do parto é mais construtivo, é possível, é um caminho e deve ser 

estimulado” (EXPERIÊNCIAS, 2011)18. Há a tentativa de construir uma crença na 

mulher de que ela é quem faz o parto – não é o profissional de saúde –, e essa crença soa 

como uma novidade aos ouvidos de muitas mulheres. Por um lado pode soar bem, pois 

as parturientes não ficam aos critérios da escolha médica e coloca sua intervenção no 

parto como algo que remete a uma “patologização” ou à falta de capacidade da mulher 

em acreditar no seu potencial inato para parir. Por outro lado, gera-se a necessidade de 

outros profissionais que terão o papel pedagógico de preparo da gestante para o parto, 

indispensáveis segundo descrições das políticas de apoio ao parto normal e humanizado. 

Portanto, a Doula passa a ser um novo ator social ou novo estatuto para velhos papéis da 

cena do parto. 

A matéria de jornal “Das Doulas como testemunhas” (Folha de São Paulo, 

2013) descreve o papel das Doulas em tornar a parturiente lúcida sobre o processo de 

nascimento, questionar as regras impostas a ela pela equipe médica sobre o seu parto e 

                                                 
17 Depoimento retirado do vídeo Experiências do SUS que dá certo: Hospital Sofia Feldman, Belo 
Horizonte – MG (PNH, SUS, 2011). 
18 Idem 
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assim tornar-se ativa neste momento. O sistema obstétrico consegue se manter da forma 

em que está por intermédio da manipulação e repressão das parturientes, mas na verdade 

muitas mães encontram vantagens nas formas de nascimento ofertadas pelas 

maternidades, aderindo às mesmas e não sendo passivas, ou desinformadas. Ao colocar a 

Doula no papel de empoderar as parturientes sobre seu corpo e seu parto, passa-se o poder 

sobre o parto e a gestante das mãos do obstetra para as mãos da Doula. Sobre a adesão e 

não-passividade das gestantes ao sistema obstétrico, retomo Castoriadis e Cohn- Bendit 

(1981):  

Há uma resposta que devemos eliminar definitivamente de nossos espíritos e 
que caracteriza toda a velha mentalidade de esquerda: a idéia de que o sistema 
estabelecido só se manteria graças à repressão e à manipulação das pessoas, 
em um sentido exterior e superficial do termo manipulação. Essa ideia é 
totalmente falsa e, o que é ainda mais grave, ela é perniciosa porque mascara 
a profundidade do problema social e político. Se queremos verdadeiramente 
lutar contra o sistema e também se queremos ver os problemas contra os quais 
se choca hoje, por exemplo, um movimento como o movimento ecológico, 
devemos compreender uma verdade elementar que parecerá muito 
desagradável a alguns: o sistema se mantém porque consegue criar a adesão de 
pessoas aquilo que é. Consegue criar, bem ou mal, para a maioria das pessoas 
e durante a grande maioria dos momentos de sua vida, sua adesão ao modo de 
vida efetivo, instituído, concreto desta sociedade. [...] Mas é, apesar de tudo, 
uma adesão e não é uma simples passividade” (CASTORIADIS; COHN-
BENDIT, 1981, p. 15-16). 

 

 

Figura 6 - Imagem veiculada em divulgação de serviço de Doula que sugere que a 
mulher pergunte à mesma como ter um parto normal, ou seja, o saber sobre este 
acontecimento continua fora da mulher que irá parir. Estaria dessa forma 
produzindo protagonismo e autonomia da gestante no parto?  

 

 

A ideia que se veicula faz crer que o obstetra passou a ser o principal guia do parto 

e da parturiente e as mulheres já não decidem sobre isso, desse modo seria necessário 

empoderá-las – seu corpo, seu parto, seu bebê –, inclusive ensinando-as novamente sobre 

o parir para que possam fazer escolhas e intervir.  A relação entre a pedagogia do parto e 

feminismo surge como uma tarefa da mulher adjetivada de moderna, informada e 
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empoderada do seu corpo, parto e sexualidade: símbolos centrais do movimento feminista 

atual. Aponto aqui uma contradição camuflada, pois ao mesmo tempo em que incitam o 

parto de protagonismo feminino, colocando-o como indispensável para promover o 

“empoderamento da mulher”, este só se dá através de um aprendizado que depende de 

uma nova rede de necessidades, que por sua vez subjuga a mulher ao novo saber-poder, 

ou seja, um poder dado e não conquistado. Seguem abaixo algumas considerações de 

Tornquist (2002) sobre o que seria esse “empoderamento” da mulher, apontando uma 

possível contradição:  

 

[...] O empoderamento das mulheres passaria pelo resgate dos poderes e 
saberes femininos que o processo civilizatório teria eliminado ou submetido. 
Esses poderes estariam centrados na condição natural, biológica e instintiva da 
mulher, ou seja, a sua sexualidade, sua capacidade reprodutiva, seu instinto 
maternal. No entanto, há um reconhecimento de que é preciso aprender a 
resgatar esses saberes ancestrais, de onde a necessidade da didática do parir e 
do maternar. Esse paradoxo está presente nos manuais de preparação para o 
parto e amamentação, que circulam no universo do movimento, nos quais se 
propugna a necessidade de aprender a recuperar instintos supostamente 
perdidos através de técnicas e exercícios específicos (TORNQUIST, 2002, p. 
489). 

 

É preciso notar que há um grande risco em criar soluções alternativas para o 

quadro de mulheres com experiências insatisfatórias de partos altamente medicalizados e 

passar por uma normalização moderadora dentro dessas outras alternativas, pois ao 

mesmo tempo que se reivindica maior participação e protagonismo das mulheres, cria-se 

uma nova rede de necessidades para o preparo da gestante para esse modelo de parto 

consciente, participativo. Edson Passeti (2007) descreve como essas soluções alternativas 

aconteceram no campo da psiquiatria e da justiça penal:  

 

[...] Foi assim no âmbito do controle da loucura como doença mental: 
abandonou-se, gradativamente, o manicômio em função da medicação em 
unidades de atendimento ambulatorial descentralizadas. Inaugurou-se, para o 
crime e para loucura, a era das soluções alternativas, redesenhando e 
normalizando as contestações radicais advindas dos movimentos libertários 
antipsiquiátricos e pelo fim das prisões, dos quais, inclusive, emergiu o 
abolicionismo penal. O refluxo conservador dos anos 1980 em diante levou 
não só a uma desconstrução desses movimentos contestadores como também 
à captura de grande parte das suas lideranças, renomeando-os como luta anti-
manicomial e por uma justiça penal alternativa, incluindo a todos na utopia do 
fim das impunidades. A normalização moderadora mostrou sua força, 
readequando os contestadores, capturando suas energias políticas e reiterando 
que a relação doença social-cura (da pessoa, dos grupos e da sociedade) 
depende das ciências médicas, das ciências humanas com seus diagnósticos, 
relatórios e prognósticos, da reforma moral pelo trabalho e religião, e também 
de dispositivos eletrônicos de controle, que Kropotkin sequer imaginou 
(PASSETI, 2007, p. 15-16) 
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A didática do parto e da maternidade surge do reconhecimento e do resgate 

de saberes ancestrais. A pedagogia do parto e a didática da gestação sugerida pelos 

manuais seria uma socialização consciente e necessária para recuperar instintos perdidos 

e aprender a treinar técnicas corporais que foram desaprendidas na medida em que o parto 

deixou de ser assunto de mulheres e passou para o campo do saber médico (TORNQUIST, 

2002).  

Marcel Mauss (1974) também aponta para as formas de aprendizado dos usos 

do corpo feitas em dois sentidos: um espontâneo e outro induzido. Segundo Tornquist 

(2004), de forma muito similar acontece ao que se observa no parto: algumas mulheres 

não precisam aprender os usos culturais do corpo para o parto, pois já os interiorizaram 

em seu processo de socialização primária; outras, no entanto, precisam de uma 

intervenção orientada. A colocação da autora é bastante relevante ao pensarmos que hoje 

há uma tentativa de resgatar através das Doulas a “ritualização” do parto através de 

relações verticais – pois se trata de contratar ou receber pessoas de fora do ciclo comum 

do cotidiano – regulamentadas por novas instituições. Anteriormente, a “ritualização” 

acontecia através do apoio de relações horizontais, pois se tratava de pessoas que estavam 

inseridas no cotidiano e não só por motivo do parto ou de uma rede de conhecimentos 

tradicionais.   

Essas afirmações podem nos guiar em uma análise das pedagogias e didáticas 

que concernem ao parto e à gestação no contemporâneo. Atualmente, tem sido comum 

encontrarmos futuras mães fazendo estudos detalhados sobre a fisiologia e anatomia do 

parto – todo o processo físico, emocional e espiritual pelo qual a parturiente 

experimentará. Entretanto, essas mulheres se “armam” de conhecimento e informações 

sobre um parto e acabam encontrando nas maternidades um outro domínio de saber-poder 

– protocolos, burocracia, institucionalização do parto, poder médico – fazendo crer que 

esse debate sobre o novo modelo de parto não alcança as maternidades. 

Como forma de aproximar o leitor do que vem sendo chamado de pedagogia 

do parto, ilustro um dia de encontro em um grupo de gestantes em que mais claramente 

se podem visualizar essas formas de ensinar a gestar e a parir, tão comuns desde que se 

iniciaram os movimentos pela humanização do parto. 

Tinha apenas uma semana que descobrira que estava grávida. Era a primeira 

vez, tudo novo e uma caminhada inteira de novos aprendizados pela frente. Passado o 

susto inicial, começou, devagarinho, a contar a novidades aos amigos mais próximos: 
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— Amiga, veja só, tenho uma novidade pra contar... Estou grávida!  

— Nossa! Que grande novidade! Como você está? Ficou feliz?  

— Estou um pouco impactada ainda, mas estou feliz, sim. 

— E agora é se cuidar, planejar e se preparar para seu parto direitinho, 

arrumar o enxoval... É tudo tão gostoso! Você vai tentar parto normal? Vai ter uma 

Doula? É tão legal!!  

— Ainda não decidi sobre isso. É tudo tão novo, não é? Não sei o que pensar... 

— Então, acho que seria ótimo você começar a frequentar um grupo de 

gestantes para pegar as dicas, conhecer umas Doulas e ver se você se agrada com a 

proposta do parto humanizado. Eu conheço um grupo bem legal. Quer que te indique? 

E assim a amiga passou os contatos da equipe de Doulas que dirigiam o grupo 

de gestantes aonde a grávida foi buscar referências sobre gestação, parto e maternidade, 

três assuntos completamente desconhecidos para ela. 

O grupo de apoio era ofertado numa casa de cuidados integrais com a saúde 

em sua cidade e era ministrado por duas mulheres ativistas do parto humanizado, 

professoras de yoga e Doulas. O ambiente era cuidadosamente arrumado com elementos 

naturais, místicos, aromaterápicos: incensos, cristais, imagens espiritualistas relacionadas 

ao feminino, à maternidade, à grande mãe, a Mãe Terra, músicas que falavam da natureza, 

de coisas sagradas. As gestantes eram convidadas a sentarem-se em roda no chão, 

apresentem-se, tirarem uma carta do baralho de tarô que estava no centro da roda e ler em 

voz alta para o grupo. Logo depois as grávidas eram convidadas a fazer uma ciranda e 

cantar alguns cânticos, lembro-me bem de um que falava assim:  

 
Abre as pernas, que o mundo quer sair 
Rodar peão na praça com Rudá 
Riscar na rua giz de colorir 
Furar dedo no bolo de fubá 
 
Faz força, minha filha, ele quer vir 
Aperta bem a folha de taiá 
Pus cebola cortada no seu chá 
 
Depois tem banho com bacupari 
Sete dedo... A bardana desinflama 
Chora, pode chorar, é bom sinal 
Mais de mil já nasceu da minha mão 
 
Dez dedo, vai coroar, chama ele, chama... 
Sai liso que nem peixe na minha mão 
Vem plantar a placenta no quintal19 

                                                 
19 Do livro Parteiras Caiçaras, de Lucas Puntel Carrasco. 
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— Bom dia, sejam bem-vindas! Esse é o primeiro encontro do nosso grupo 

de gestantes, mas ele também é da família, do papai, da vovó, de todos os que estão 

envolvidos com a gestação, afinal, somos um todo enlaçados nessa espera e na recepção 

de mais um ser entre nós. Há pouco estávamos cantando uma música que é um poema 

tradicional das parteiras do Rio Grande do Norte, nós o escolhemos propositalmente para 

que possamos voltar a conectar com esse espírito que regia os partos de uma forma tão 

íntima e familiar, onde todos estavam envolvidos nesse evento e podiam participar dele 

também. Hoje em dia, falando de uma forma conceitual, temos três modelos de parto: o 

tecnocrata, o humanista e o holístico, ressaltando que o primeiro é o dominante, 

infelizmente. O modelo tecnocrata é o que trata o homem como tendo corpo e mente 

separados, tratando o corpo como uma máquina e o corpo da mulher como uma máquina 

deficiente em sua essência, por isso tantas pacientes são deixadas alienadas de seu 

processo de cura e fazem intervenções tecnológicas muitas vezes desnecessárias em seu 

corpo. O preparo para o parto que queremos dar a vocês aqui consiste em informá-las e 

empoderá-las de todos os seus direitos e capacidades físicas para que não se dobrem a 

esse modelo. 

A outra Doula, então, tomou a palavra:  

— Nosso grupo busca se orientar pelos modelos humanistas e holísticos. O 

modelo humanista é o que entende o parto como um fenômeno que integra aspectos 

físicos, emocionais, psicológicos, sociais e espirituais, ampliando a noção limitante do 

biologicismo. Já o modelo holístico, por sua vez, compreende o parto como sendo 

perpassado por relações de energia, de forma que as intervenções terapêuticas se dão mais 

a nível energético e emocional do que no veículo físico, diminuindo assim os efeitos 

indesejáveis das intervenções mecânicas ou de drogas sobre o organismo.  Mas, para além 

desses modelos de intervenção, o objetivo do nosso grupo é também manter um contato 

constante para dividir experiências, aprender os significados do parto, do nascimento e 

também da gestação para a mulher, o bebê e toda a família. Nós ensinaremos, através da 

respiração, meditação, entoação de cânticos, yoga, massagens e exercícios físicos, como 

nos manter em contato com o próprio corpo e com o bebê que cresce aí dentro de cada 

uma de vocês. 

— Tem também uma outra parte que é muito importante para uma gestante 

que quer chegar na hora do parto afiada para enfrentar o sistema: se manter informada 

sobre todos os avanços nos direitos da gestante, os argumentos a favor da cesárea que 
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estão defasados e os procedimentos que não são indicados como boa prática de atenção 

ao parto, enfim... Vivenciar e discutir aqui junto com vocês todo um processo de 

significação: informações e aprendizagens sobre a gestação e o parto, planejando o 

nascimento com muito cuidado e amor, para que não sejamos mais um a colocar um filho 

no mundo do jeito que o sistema impõe sem saber dos nossos sonhos. 

 — Agora, gostaria muito que vocês compartilhassem as impressões que estão 

tendo sobre as nossas propostas, se têm alguma dúvida, se propõe algo. Fiquem a vontade! 

Uma das gestantes, já com uma barriguinha evidente e lustrosa de óleos 

contra estrias, trança no cabelo longo e sempre acariciando a barriga-bebê, levanta a mão 

e se coloca a falar: 

— Eu estou grávida pela primeira vez, então, não tenho nenhuma experiência 

sobre o assunto. Busquei o grupo porque gostaria de ter orientações, compartilhar 

dúvidas, e me manter atualizada. Meu sonho é que meu bebê venha ao mundo da forma 

mais natural possível, e tenho visto por aí que esse tipo de nascimento precisa ser muito 

batalhado porque os médicos não têm vontade, e muitas vezes não sabem fazer um parto 

natural. Então, eu quero muito estar preparada para lidar com isso na hora do meu parto 

e não ceder a argumentos mentirosos para fazerem uma cesárea em mim, como já 

aconteceu comigo no último obstetra que fui, agora já estou com outro, claro. E aí também 

eu acho que vou precisar de uma Doula para me acompanhar e soube que vocês são 

ótimas! 

— Ah, obrigada, querida. Estaremos unidas para que você se prepare e realize 

seu sonho. Nós temos todas as armas para que você dê a luz ao seu bebê da forma mais 

natural possível. 

Então, resolvo colocar minhas impressões: 

— Oi, pessoal, meu nome é Ana Cecília. Estou também na minha primeira 

gravidez e mesmo com pouco tempo de grávida, já ouvi tanta coisa, tanta recomendação, 

são tantas escolhas, estou bastante impactada. Estou gostando muito de estar aqui junto 

às pessoas que também estão vivenciando a gravidez e pessoas que estão disponíveis a 

nos orientar, mas, ao ouvir vocês falarem, tenho a impressão que a mulher precisa entrar 

num universo paralelo à realidade com a qual se defrontará na assistência ao parto para 

se armar de todas as defesas possíveis contra acontecimentos indesejados e 

desnecessários no decorrer do parto que tinha escolhido, e de preferência, leve consigo 

uma boa “advogada” para te defender, que seria a Doula. Todas essas recomendações me 

deixam ao mesmo tempo curiosa, pois muitas coisas são bastante novas para mim, e 



68 
 

 
 

também, amedrontada, pois tanto preparo, tanta prescrição, tantas coisas a serem 

apreendidas, parecem me apontar para um momento bastante difícil e desafiador. Eu estou 

bastante mexida com esse tanto de informações. Será que darei conta de tantas novas 

aprendizagens? Ou acabaria sendo mais uma mãe que teve seu parto planejado pelo 

obstetra? Não me sentia confortável em ser enquadrada no grupo de mães que não lutou 

pelo seu parto, que preferiu não dar à luz ao seu filho com seu suor, pois como diz a 

música: “mãe que é mãe no parto sente dor”. Essas identidades me incomodam muito! 

Mas enfim, acho que não tenho escolha, vou lutar pelo meu parto. 

— Seja bem vinda, Ana Cecília. Compreendo muito o que você diz, mas 

gostaria de te falar também que não foi à toa que nós nos encontramos. Sinta-se guiada 

por uma mão invisível na direção das mulheres unidas em busca do poder de escolher o 

seu parto e estar ativa no ato de gerar e fazer nascer o nosso bebê.  

Uma outra gestante, essa já na reta final da gestação, com um barrigão 

enorme, mas super bem disposta, tomou a palavra: 

— Tenho frequentado o grupo desde o início da minha gestação. Essa é a 

minha segunda gravidez, a primeira eu não tive acompanhamento, tive parto normal, mas 

no hospital fizeram várias coisas desnecessárias e incômodas, as quais não quero mais 

passar, como tomar soro, anestesia e episiotomia. Por isso, passei a reconhecer a 

necessidade de seguir as recomendações apontadas pelo grupo e assim me tornei uma 

quase militante, estudiosa dos assuntos ligados à maternidade, gestação, parto, tudo! 

(risos) Mas será que realmente me tornei autônoma? Eu me pergunto isso porque me sinto 

sendo guiada e, inclusive, irei precisar de uma guia no meu parto: acho indispensável 

contratar uma Doula para me acompanhar na maternidade, porque na hora que a gente 

está lá com as dores, dilatada, não tem cabeça nem coração para dar uma negativa quando 

um médico vem com um procedimento inadequado e violento. Então, é a hora da Doula 

estar lá pra defender a nossa vontade. 

— Não pense, isso, querida! O fato de você estar sendo acompanhada pela 

Doula não te faz uma mulher menos autônoma. A autonomia você adquiriu com todas as 

informações e estudos que você buscou para orientar o que você quer para o nascimento 

do seu filho. Qualquer mulher precisa de um reforço nessa hora, de uma mão amiga, de 

uma palavra de força e de alguém que reforce sua vontade junto à equipe. É para isso que 

nós, Doulas, estamos trabalhando, para ajudar vocês e facilitar o processo corporal que 

acontece no parto. 
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 Meninas, vamos precisar encerrar por hoje. É sempre bom refletirmos juntas, 

dividirmos nossas angústias. É assim que nos fortaleceremos. No próximo encontro 

iremos começar as práticas de yoga, respiração e leremos juntas alguns textos que 

discutem as falácias da obstetrícia, ou seja, os argumentos falsos para realizar uma 

cesárea. Um grande abraço em todas, fiquem na luz com seus bebes! Vamos encerrar 

cantando um mantra em louvor à grande mãe.  

Assim se passaram duas horas de conversas, envoltas numa atmosfera 

mística, feminina e de militância no grupo de preparação para gestantes e familiares.  
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5 O ESTADO E A MODELAÇÃO DE CONDUTAS NOS DISCURSOS SOBRE O 

PARTO 

 

Há uma presença forte da racionalidade denominada neoliberal nos discursos 

que se referem a uma boa preparação da mulher para o parto. A descrição de uma gestante 

que está no caminho do empoderamento, as prescrições, as informações e todo o 

aperfeiçoamento que deve haver na sua forma de viver e de cuidar da sua saúde e do bebê, 

se aproximam bastante do sujeito autônomo produzido pela racionalidade neoliberal. 

Dagmar Meyer (2003) faz uma discussão sobre como os programas de saúde, enquanto 

instâncias pedagógicas, que atuam dando significados e veiculando modos de conhecer, 

viver e valorar a maternidade:  

 
Este indivíduo [da racionalidade neoliberal] é concebido como um sujeito 
autônomo, capaz de se autogovernar mais e melhor na medida em que se 
capacita (ou é capacitado) para fazer escolhas e responsabilizar-se por elas. E 
tais escolhas estão, hoje, conectadas ao acesso e ao domínio de um amplo leque 
de informações, "desdobráveis" em conjuntos cada vez mais complexos, 
abrangentes e diversos de necessidades e possibilidades de viver de forma 
competente e saudável. Ou seja, o pressuposto de que o indivíduo pode e deve 
aperfeiçoar cada vez mais sua forma de viver, seu corpo ou sua saúde implica, 
também, em colocar, na esfera da pessoa, a responsabilidade pela alocação dos 
meios e recursos necessários para a consecução desse "projeto" de vida e saúde 
(MEYER, 2003, p. 36). 
 

Mesmo entre os que consideram a dimensão ritualística e, portanto, social do 

parto, encontram-se imagens que sugerem a noção de universalidade do comportamento 

humano e da natureza feminina. Os discursos de profissionais engajados no movimento 

pela “humanização” referem-se às mulheres que enfrentam um parto normal como 

capazes de conectar-se com sua “habilidade instintiva de parir”. Quanto menos 

intervenções médicas um parto tiver, mais forte é considerada a mulher e assim percebo 

alguns contornos modeladores que passam despercebidos no discurso das políticas que 

tem promovido esse tipo de valorização, pois propõe uma naturalização do papel de 

mulher, mãe, gestante, dessa vez atrelada à “capacidade instintiva de parir” que se coloca 

independente do arsenal técnico da obstetrícia e apoiada na defesa do protagonismo 

feminino no parto.   

Percebe-se um risco de serem criados assujeitamentos nos discursos que 

procuram engendrar um movimento por um parto de protagonismo feminino, pois acaba 

classificando indivíduos de acordo com sua escolha, ou “falta de escolha” e criando 

identidades a partir de leis de verdade – a gestante empoderada, informada, ativa ou a 
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gestante que se submete, ou deixa-se submeter, a uma cesariana, por exemplo. Retomo 

Foucault (2001) para descrever como o poder se exerce através da transformação de 

indivíduos em sujeitos:  

 

Esta forma de poder exerce-se sobre a vida quotidiana imediata, que classifica 
os indivíduos em categorias, os designa pela sua individualidade própria, liga-
os à sua identidade, impõe-lhes uma lei de verdade que é necessário reconhecer 
e que os outros devem reconhecer neles. É uma forma de poder que transforma 
os indivíduos em sujeitos. Há dois sentidos para a palavra “sujeito”: sujeito 
submetido a outro pelo controle e a dependência e sujeito ligado à sua própria 
identidade pela consciência ou pelo conhecimento de si. Nos dois casos a 
palavra sugere uma forma de poder que subjuga e submete (FOUCAULT, 
2001, pg. 308). 
 

Se de um lado é colocada a positividade no corpo feminino e sua experiência 

em dar à luz – contrapondo-se à tradição ocidental da obstetrícia –, de outro se aponta 

para um instinto e uma natureza das mulheres, sugerindo uma essência feminina 

universal, traçando uma equivalência entre feminilidade e maternidade, acabando por 

compor uma estética do parto que pode gerar desdobramentos bastante normalizadores. 

Um desses desdobramentos é observável nos efeitos dos discursos em torno do parto 

como a produção dessas identidades mãe e mulher, associadas a verdades e efeitos de 

poder. Essa característica torna semelhante ambos os discursos que têm sido mais comuns 

em torno do parto: medicalizado e natural/normal. Há uma indução das condutas e essas 

definem uma identidade para as gestantes, gerando efeitos de poder. César Candiotto 

(2011) traz essa discussão sobre os efeitos de poder que emergem da criação de 

identidades: 

 

Cuidar de si é desprender-se do conhecimento de nós mesmos atrelado às 
identidades que a sociedade da administração e do empreendedorismo leva-
nos a aceitar, a torná-las quase algo natural. As verdades associadas a tais 
identidades geralmente trazem embutidos efeitos de poder em função dos quais 
somos classificados e objetivados de responsáveis ou irresponsáveis, 
empreendedores ou fracassados, competitivos ou inadaptados. Quando 
Foucault afirma que é preciso desprender-se do eu, ele se refere a esse eu 
mimético que individualizamos de maneira modulada. Paradoxalmente, o 
cuidado de si, como princípio de inquietude, implica num descuidar-se do eu 
livre, porém, administrado, da biopolítica neoliberal (CANDIOTTO, 2011, p. 
488). 

 

Essa naturalização da “boa maneira de parir” é muitas vezes contrariada pelo 

desempenho do papel mulheres que, por serem múltiplos, diversos e similares, 

experimentam o nascimento de formas diferentes da que se coloca como modelo. Destaco 

o diálogo entre uma Doula e uma gestante em trabalho de parto, caminhando pelos 
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corredores do Centro de Parto Normal20. A Doula diz “Caminhar é bom”, a gestante, por 

sua vez, “Ah, mas nessas horas a gente não quer saber de caminhar, não...”, e a Doula 

retruca “Mas se ficar deitada demora mais”21. 

Havia naquela gestante uma inadequação àquela forma de estar em trabalho 

de parto. Ela poderia optar por uma analgesia como a enfermeira obstetra esclareceu: 

“você pode tomar analgesia se você achar que não vai dar conta” 22. E no decorrer do 

processo ela realmente optou por isso. Ouvindo esse discurso, algo me pareceu estranho, 

pois “fortalecer a credibilidade da mulher em sua própria capacidade de parir”23 como um 

interesse de uma política de saúde, especificamente do SUS, parece um discurso fora de 

seu lugar, deslocado, mas está ali posto como um traço da governamentalização do 

Estado, característico por se propagar de uma forma que vai além dos espaços 

relacionados ao governo, se fazendo presente no cotidiano, nas escolhas e nas 

experiências do sujeito, sendo orientados por ela.  Assim descreve Giceli Batista (2010, 

p. 60): “O processo de governamentalização do Estado refere-se a produção de inúmeros 

dispositivos biopolíticos que funcionam como mecanismos de controle, os quais 

produzem modos de subjetivação diversos”. 

Em outra cena do vídeo “Hospital Sofia Feldman: experiências do SUS que 

dão certo”, aparece um grupo de puérperas conversando sobre suas experiências de parto, 

todas satisfeitas apesar do esforço e da dor do parto. Elas estavam muito agradecidas pelo 

tratamento recebido da equipe de assistência. Entretanto, muitas mulheres realmente não 

acham vantagem ter um parto normal, pois o medo da dor é muito intenso, a dor muitas 

vezes é de fato muito forte. Destaco o depoimento de uma delas: “Quando eu dizia que ia 

vir ganhar neném aqui o povo falava – vai pra lá não, que lá você vai sofrer demais. La 

só ganha normal, não dá anestesia, tem que ser na raça”24. Já na reta final de uma segunda 

gestação, confesso que senti medo de passar por essas dores de novo e por um momento 

vi as vantagens de um parto cirúrgico. Entretanto, a impressão de que “as mulheres têm 

um potencial inato para parir”, sem intervenções médicas, permanece e isso não deve ser 

suplantado pela praticidade momentânea de uma cirurgia. 

                                                 
20 Vídeo Experiências do SUS que dá certo: Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte – MG (PNH/SUS, 
2011). 
21 Idem 
22 Idem 
23 Idem 
24 Idem 
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No grupo de puérperas25, o discurso que girava em torno do momento do parto 

era de socorro – elas queriam e pediam anestesia, cesárea, qualquer coisa que as livrassem 

daquele tormento físico –, mesmo com todo aparato não farmacológico e apoio 

emocional. Depois que essas mulheres pariram, enxergaram a possibilidade de passar 

pelo parto sem intervenção médica ou farmacológica. É nesse instante que entra o 

discurso da psicóloga reforçando que aquelas mulheres deveriam ter o importante papel 

na comunidade de formadoras de opinião sobre o parto normal, ressaltando a capacidade 

das mulheres de parirem sozinhas e não pelas mãos de um médico.  

Para o sistema de saúde é importante que o parto tenha rapidez e eficácia, seja 

ele feito através da cirurgia cesariana, quando o quesito rapidez fica completamente 

assegurado, ou no parto vaginal. Neste último, é preciso incidir técnicas de preparo para 

o parto sobre o corpo da gestante de forma que não haja imprevisibilidades a atrapalhar a 

rapidez, a eficácia e a docilidade do parto. Essa característica se aproxima das definições 

foucaultianas de disciplina:  

 

Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, 
está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, 
não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como 
se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A 
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A 
disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 
diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência) 
(FOUCAULT, 1987, p. 164-165). 
 

A partir desses discursos levanta-se o questionamento sobre o interesse de 

uma política de saúde em resgatar “o potencial inato” das mulheres e estimula-las a não 

contarem com o aparato médico-farmacológico como forma de se descobrirem mais 

fortes neste momento de parir: “o momento mágico do parto devolve, traz essa capacidade 

dela acreditar e ver essa mulher brotando, essa mulher até então desconhecida”26. Além 

do campo da saúde, essa fala lembra-me o campo de autoconhecimento sendo cruzada 

com a questão do parto. Parece apresentar-se assim uma nova expressão de 

disciplinarização dos corpos, dessa vez, corpos-grávidos. Segundo Foucault (1996, p. 36), 

“a disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites 

pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma re-atualização permanente das 

regras”. Percebo no atual movimento pela “desmedicalização” do parto uma nova 

                                                 
25 Idem 
26 Idem 
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disciplina construída pouco a pouco, marcando identidades e fixando regras que devem 

ser seguidas pelas gestantes candidatas a um parto natural. 

Entre essas duas saliências – a obstetrícia e o novo modelo de parto – existem 

muitos discursos e políticas que podem passar despercebidos ou podem ser analisadas 

pelos modos de articulação com um mesmo regime de verdade. Segundo Foucault (1970), 

o que é apontado como uma mutação na ciência pode ser lida como consequências de 

uma descoberta ou de um novo paradigma, mas podem também ser lidas como a aparição 

de novas formas de vontade de verdade. Como, por exemplo, o regime de verdade que da 

valorização e do ressurgimento do parto natural e todo o suporte institucional e 

pedagógico que o acompanha.  

 

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apoia-se 
sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por 
todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o 
sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios de 
outrora, os laboratórios de hoje. Mas ela é também reconduzida, mais 
profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em uma 
sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” 
(FOUCAULT, 1970, p. 17). 

 

Tanto a medicalização do parto como as atuais transições pelas quais vêm 

passando as práticas de partejar em direção a uma maior “naturalização” do mesmo, 

mobilizam tantos debates e envolvem tantos atores e políticas sociais que é preciso se dar 

conta de que, no último caso, vai além de um movimento feminino que se sensibiliza com 

a causa do parto e está lutando para alcançar seus ideais, pois nele está também a marca 

do Estado e seus dispositivos de governamentalidade, mantendo todas essas questões sob 

seu controle, intervindo e manobrando as condutas que orientam estas mudanças ao seu 

favor. 

Historiadores mostram detalhadamente os debates que envolveram este 

processo de transição violenta da assistência ao parto tradicional/feminina para a 

assistência profissionalizada e médica: longos debates e experimentos e propostas 

relacionadas à embriotomia, à operação cesariana, às questões de higiene e alimentação, 

às implicações eróticas do métier27, à sexualidade, às manobras do parto, ao uso de 

substâncias terapêuticas e às posições mais adequadas. Cada aspecto do parto e da sua 

assistência foi transformando em assunto médico, e os antigos conselhos médicos foram 

se tornando verdadeiras ordens a serem seguidas. No que tange aos discursos que 

                                                 
27 Palavra francesa que significa “ter a profissão de”. 
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domesticam ou privatizam a reprodução e a sexualidade, como argumenta F. Rohden 

(apud TORNQUIST, 2004) 

 

[...] o que se percebe na intensidade das polêmicas entre os diversos atores – e 
mesmo o interesse destes diversos atores nos temas do parto e correlatos – vem 
reforçar a ideia de que a sexualidade, a reprodução, o corpo e os 
comportamentos das pessoas são assunto que interessam ao Estado, à Ciência 
e às Igrejas”. (TORNQUIST, 2004, p. 81-82). 
 

A presença do governo, ou do Estado, está mais próxima de nossas vidas do 

que muitas vezes imaginamos, pois ela está bem no meio – procurando intermediar – das 

relações que estabelecemos com as coisas de que dispomos para viver em sociedade, 

sejam elas materiais ou subjetivas. No caso das mudanças de práticas no campo da 

parturição, percebe-se uma interferência na mudança de hábitos, de formas de pensar e 

mesmo de significar o parto.  

 

No texto de La Perriére, ao contrário, a definição do governo não se refere de 
modo algum ao território. Governam−se coisas [...] Estas coisas, de que o 
governo deve se encarregar, são os homens, mas em suas relações com coisas 
que são as riquezas, os recursos, os meios de subsistência, o território em suas 
fronteiras, com suas qualidades, clima, seca, fertilidade, etc.; os homens em 
suas relações com outras coisas que são os costumes, os hábitos, as formas de 
agir ou de pensar, etc.; finalmente, os homens em suas relações com outras 
coisas ainda que podem ser os acidentes ou as desgraças como a fome, a 
epidemia, a morte, etc. (FOUCAULT, 1979, p. 166). 

 

O poder não está localizado numa figura atrelada ao Estado ou ao governo, 

não está estrito a alguma política ou classe, mas na forma como se criam efeitos a partir 

das relações de poder, efeitos que se materializam no cotidiano das pessoas, na maneira 

de ser e se colocar na sociedade. Por exemplo, não podemos afirmar que o poder está 

somente no médico quando ele se torna a figura central de um parto, mas está também 

nas relações de poder que se criam ao ser defendido qual a melhor maneira, mais saudável 

ou mais aconselhável para uma mulher parir, e essa última situação acontece tanto pelo 

discurso médico quanto pelo discurso dos ativistas do parto natural. 

 

Michel Foucault (1977) desenvolve em seu livro Vigiar e Punir uma análise 
crítica sobre estes postulados tradicionais do pensamento de esquerda. Para ele, 
esta ilusão se funda a partir de um entendimento que pensa o poder como 
“propriedade de uma classe” que o teria conquistado, como uma essência ou 
atributo e/ou como encarnado no aparelho de Estado, subordinado a um modo 
de produção. Foucault, contrapondo-se a estes postulados, vai pensar o poder 
como relação de forças imanentes materializadas em práticas, técnicas e 
disciplinas, diversas e dispersas, presentes em todo o campo social, envolvendo 
igualmente dominadores e dominados. Assim, o aspecto privilegiado pelo 
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pensador em sua análise se concentra não no poder, mas nos efeitos da relação 
saber/poder relativos ao modo individualizante de subjetivação (MONTEIRO, 
COIMBRA; MENDONÇA FILHO, 2006, p. 10) 

 

5.1 DETERMINISMOS, NORMATIVIDADE E IDENTIDADE MULHER NO PARTO 

“NATURAL”  

 

O discurso sobre humanizar o parto parece muitas vezes se confundir com 

uma supervalorização do parto normal ou natural, como sendo a melhor maneira e a mais 

saudável de parir e, portanto, institui-se como a norma que toda mulher consciente e 

informada deve seguir. Há dúvidas sobre suposto “resgate da natureza” que há no evento 

do parto, ofuscado pelas técnicas cirúrgicas ou a colocação de uma nova normatividade e 

técnica de parto disseminada entre uma determinada classe de mulheres e profissionais.  

Sempre haverá normas e um processo de julgamento que apontarão para seus 

enquadramentos, dando-lhes qualidades. Só que as normas variam bastante e essa 

qualificação dependerá muito de quem as instituir. Existe uma normatividade para os 

profissionais que acreditam que o melhor parto para uma gestante e seu bebê é o 

cesariano, e uma outra para os que defendem o parto natural. Canguilhem (1995) retoma 

o conceito de normativo:  

 

Em filosofia entende-se por normativo qualquer julgamento que aprecie ou 
qualifique um fato em relação a uma norma, mas essa forma de julgamento 
está subordinada, no fundo, àquele que institui as normas. No pleno sentido da 
palavra, normativo é o que institui as normas (CANGUILHEM, 1995, p. 96). 

 

Para cada mãe há uma significação diferente para parto cirúrgico ou normal. 

Encontramos mães que dizem que prefeririam ter um parto cesariano porque parece mais 

seguro, não quiseram encarar o trabalho de parto, tinham medo da dor, quereriam planejar 

a data do nascimento etc., e suas vontades devem ser legítimas.  Não existem só as mães 

que passaram por uma cesariana forçadas pelo argumento do médico, não existem só as 

mães que acreditam que formas “naturais” de nascer são as melhores, as mais saudáveis, 

as que poupam mais o bebê de possíveis traumas. Talvez para essas mães o parto 

cesariano não seja tão complexo como retrata o filme O renascimento do parto 

(CHAUVET, 2013). Certa vez ouvi uma mãe falar que ficou surpresa quando soube que 

o procedimento de subir na barriga da parturiente, empurrando-a para baixo, no intuito de 

ajudar a expulsar o bebê, conhecida como “Manobra de Valsalva”, era considerada 

violência obstétrica: “Fiquei surpresa quando eu soube que aquilo era considerado 
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violência, porque na hora me ajudou tanto quando a enfermeira empurrou minha barriga” 

(informação verbal)28. Dessa maneira pode-se afirmar que a violência se produz pela 

significação que daremos à experiência.  

Uma das ideias centrais de Canguilhem (1995) é a inclusão da percepção do 

“doente” ou do “paciente” sobre o que ele considera ser o seu “normal”. Muitas vezes 

encontramos a definição do normal estabelecida pela instituição médica, sendo que cada 

organismo tem sua singularidade e estabelece de maneira específica o seu estado de 

normalidade. Nesse sentido, observo que para algumas mulheres é legitimamente normal 

dar à luz a um filho por via abdominal, enquanto para outras isso é absolutamente 

anormal. É preciso considerar a normalidade de cada modo de existência e buscar 

alcança-la. 

 
É certo que, em medicina, o estado normal do corpo humano é o estado que se 
deseja restabelecer. Mas será que se deve considerá-lo normal porque é visado 
como fim a ser atingido pela terapêutica, ou, pelo contrário, será que a 
terapêutica o visa justamente porque ele é considerado como normal pelo 
interessado, isto é, pelo doente? Afirmamos que a segunda relação é a 
verdadeira (CANGUILHEM, 1995, p. 96). 

 

Nesse sentido, dependendo da forma que uma mãe signifique o parto, poderia 

acontecer de o parto normal ser uma experiência violenta, pois a mesma não estaria 

disposta a passar por essa forma de parir. É preciso deixa-las decidir, desejar, planejar, e 

isso não tem acontecido. A falta decisão pode também acontecer no sentido inverso que 

o filme O renascimento do parto (CHAUVET, 2013) propõe: são os casos de mulheres 

que chegam a maternidades públicas, geralmente, em condições desfavoráveis e 

despreparadas para ter um parto normal e são forçadas a isso por indisponibilidade 

institucional de ser realizada uma cesárea necessária.  

Deparo-me com a contundência com que atuam os movimentos de defesa do 

parto natural ou com as imposições médicas sobre a “melhor” decisão por um parto 

cesariano e percebo a presença da modulação das ações agenciadas pelo Estado em uma 

ou em outra vertente sobre o parto. A diferença é que o movimento que apoia e estimula 

o parto natural diz ser contra o sistema vigente, e assim, fica mais camuflada a presença 

do Estado nele. Segundo César Candiotto (2011), a biopolítica neoliberal atua também 

intervindo e delimitando o campo de possibilidades de ações:  

 

                                                 
28 Depoimento de uma mãe em seminário de qualificação de mestrado, UFS.  
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Se nas disciplinas atuava-se diretamente na normalização do indivíduo pela 
otimização de seu corpo e o enfraquecimento de sua vontade, na biopolítica, 
desde a segunda metade do século XVIII, há uma atuação direta e constante na 
regulação do território e, indiretamente, na constituição de uma população. No 
caso da biopolítica neoliberal, opera-se também sobre a vida, porém de modo 
indireto. Não se trata somente de normalizar o indivíduo ou de regular seus 
processos vitais como parte de uma população, mas principalmente de modular 
condições, possibilidades e efeitos de suas ações pela intervenção e 
delimitação recorrente no seu campo de possibilidades (CANDIOTTO, 2011, 
pg. 486). 

 

 Receio o risco de demonizarmos a cesárea como um procedimento universalmente 

negativo, assim como o risco de sermos deterministas nas colocações de consequências 

da cesárea para a integridade física e emocional da mãe e do bebê na medida em que se 

evidencia uma relação entre a forma de nascimento, a conexão com a natureza -

espiritualidade e a cura do planeta, criando um determinismo entre o modo de nascimento 

e o futuro do ser. Recorro à discussão desenvolvida por Tornquist (2002) para confirmar 

a relação entre a proposição de um modelo ideal de parir e seus desdobramentos 

normativos:  

Observa-se nos eventos, publicações e referências que circulam no movimento 
um amplo uso de imagens em que reponta a figura da mulher associada à 
espiritualidade, aos elementos da natureza, ao Planeta Terra. Cartazes e painéis 
contendo fotos de mulheres parindo são muito utilizados, familiarizando o 
público com esse momento considerado central na biografia da mulher e 
decisivo na vida daquele que nasce. Sugere fortes vínculos, por vezes de forma 
determinista, entre a forma de nascer e o comportamento ulterior das pessoas 
(humanizar o nascimento é garantir o Futuro do Planeta), o que reforça e 
imprime ares de normatividade a um modelo ideal de parir e seus 
desdobramentos sociais mais amplos (TORNQUIST, 2002, p. 490). 

 

Um dos obstetras orientados pelo novo paradigma sobre parto e nascimentos 

durante um de seus depoimentos no mesmo filme questiona: “O que será dessa geração 

de pessoas nascidas de cirurgias cesarianas?”. Coloco-me a pensar sobre as mães que 

acabaram por ter seus filhos por via cirúrgica e fico atenta à indelicadeza e ao radicalismo 

do comentário. Não pretendo com isso defender que a cesárea continue sendo utilizada 

arbitrariamente, mas pretendo manter a cautela com a colocação de absolutismos. Nós 

vivemos em uma sociedade que cerca nossos corpos de intervenções médicas e 

farmacológicas por todos os lados, principalmente se não fizermos nenhum 

questionamento, portanto, poderíamos livrar nossos filhos dessa experiência “antinatural” 

do parto, mas conseguiríamos livrá-los por toda a vida na sociedade em que vivemos. É 

assustadora a forma determinista como a gestação e o parto têm sido caracterizados como 

um momento diferencial para toda formação do indivíduo, quando há pouco tempo só se 
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ouvia falar dessa importância a partir da primeira infância. Dagmar Meyer (2003) já se 

refere às colocações de discursos e representações que remetem a relação mãe-filho 

‘normais’ ou ‘naturais’ que são determinantes para todo o desenvolvimento físico e 

emocional da criança como redes de disciplinamento e normatividade da maternidade:  

 

Ao delimitar efeitos dos discursos e processos nas representações de 
maternidade produzidas e/ou veiculadas nas políticas públicas, percebe-se uma 
ampliação e complexificação no leque de condutas, modos de cuidar e modos 
de sentir que remetem a uma relação mãe-filho dita “normal” e “natural”, 
apresentadas como sendo indispensáveis ao processo de desenvolvimento 
físico e emocional de crianças que devem se tornar adultos produtivos, 
equilibrados e “saudáveis (MEYER, 2003, p. 37).  
 

Figura 7 - “Eu nasci de uma (cesárea) desnecessária”. A forma de nascer tem sido 
significada e adjetivada de forma a construir valores a partir dessa experiência.  

 

 

 

 

 

 

O problema é colocado muitas vezes na cirurgia cesárea, mas o que realmente 

é prejudicial é alguns de seus usos para facilitar as horas de trabalho do obstetra e a agenda 

da maternidade, pois não se deve esquecer que a cesárea ainda pode acontecer por 

necessidade e ela também deve ser um processo humanizado, respeitoso. Entretanto, o 

objetivo da cesárea deixou de ser a necessidade da mãe e do bebê, e se transformou na 

praticidade do obstetra, chegando ao ponto de não respeitar a escolha e o desejo da 

gestante, sendo muitas vezes chamado de “a máfia da cesárea”. Tendo a intenção de ser 

um parto rápido, prático, ela não preza pelo bem estar e pelo cuidado com os integrantes 

do processo, mas com os custos, a duração, o sucesso do profissional, enfim. No filme O 

renascimento do parto (CHAUVET, 2013), são exibidos vários partos cesarianos feitos 

às pressas, sem ver o bebê como um ser que acaba de ter seu primeiro contato com o 

mundo, mas como o primeiro ou o quinto bebê daquela manhã que nasce em série. Muitos 

procedimentos propostos como agressivos, invasivos, inapropriados para o momento. É 
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um conflito entre a questão da prática ritualizada e de idealização romântica do parto 

versus a questão da racionalização e desencantamento do parto.  

Percebo que a debate atual sobre o parto não pode girar em torno somente de 

que parir normal é a melhor escolha, é a que caracteriza uma mulher conectada com sua 

força instintiva feminina, engajada com as ideias propostas por movimentos como o 

ecológico e o feminista, por exemplo. É preciso refletir mais profundamente sobre como 

esses discursos e essas práticas que procuram estimular com veemência a ‘naturalização’ 

do parto, assim também como os movimentos sociais e as pedagogias que vem sendo 

construídas a partir desse tema podem estar produzindo efeitos de normatividade e 

fixando identidades a partir das experiências de parto, atuando dessa forma como relações 

de poder. Além disso, é preciso estar alerta aos modos como esses novos modelos de 

instrução sobre o parto podem estar refletindo uma nova prática de controle e modulação 

das condutas do biopoder sobre os nascimentos. 

 
5.2 ECOLOGIA DO PARTO  

 

Há uma semelhança, ou um caminhar juntos, entre esse movimento de 

estímulo ao parto natural e outros movimentos que buscam promover formas de vida que 

produzam um corte contra o sistema, por exemplo, os ecologistas, os 

vegetarianos/veganos, os movimentos de mobilidade urbana etc. Por isso, a importância 

de romper com os ditames médicos e priorizar outras vias de cuidado com a saúde, com 

a gestação e o parto, principalmente, procurando devolver à mulher o domínio da 

experiência corporal do parto. 

A pedagogia do parto se coloca como uma tarefa da mulher moderna, que 
escolhe dar à luz, que é dona de seu corpo e de sua sexualidade: há um 
feminismo em todas essas imagens das mulheres cuja singularidade (um corpo 
capaz de gestar e parir) é valorizada como um espaço de poder e saber. As 
mulheres são vistas como capazes de ter seus filhos com a mediação e apoio 
de outras mulheres, não lapidadas pela formação médica intervencionista 
(TORNQUIST, 2002, p. 490). 

 

A presença de elementos do discursos ecológico e sua importância dentro do 

ideário da humanização é notória, expressa em referências explícitas que apontam para 

as categorias natural/natureza, animal/selvagem, fisiologia e instintos, ou através de 

imagens que associam a questão do parto a elementos da natureza (flores, frutas, animais, 

paisagens, planeta Terra), como podemos ver, sobretudo, em material impresso, em 

vídeos e imagens de divulgação de cursos preparatórios para gestantes adeptas do parto 
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natural. Em 2002, referências relacionando parto humanizado à ecologia são cada vez 

mais comuns, por exemplo, no título da Conferência Internacional, no Rio de Janeiro e, 

logo a seguir, em Florianópolis: Ecologia do Parto e do Nascimento; o livro de M. Odent 

chama-se A gênese do homem ecológico (1976) e é referencial teórico para muitos 

trabalhos sintonizados com a rede de humanização dos nascimentos. 

É comum encontrarmos como levante de movimentos populares ou de 

políticas sociais o interesse em preservar o planeta, proteger a natureza e estimular a 

formação de indivíduos mais sintonizados com esses princípios. Essas características 

parecem apontar para uma nova direção política, de uma biopolítica centrada na espécie, 

na população, para uma ecopolítica centrada no corpo planetário, para uma boa ocupação 

do planeta Terra. Edson Passeti (2000) descreve esse novo momento da biopolítica, 

nomeando-o como ecopolítica: 

 

A participação contínua dá sentido ao controle contínuo. Todos precisamos ser 
democráticos, uma democracia de antecipação por meio de sondagens. Não se 
abdica do castigo ou da disciplina, mas agora se investe de outra maneira: o 
alvo é a rede Estado para o corpo são, outro redimensionamento da biopolítica. 
Mas o Estado também não é mais somente investimento sobre o território ou 
população, é principalmente investimento no planeta, no espaço celestial. A 
biopolítica da população cede lugar, então, a uma ecopolítica planetária. Não 
há mais corpo no interior do corpo planeta, mas corpo planeta no espaço 
sideral: fazer a vida para a ocupação  do espaço sideral. Não há lugares como 
investimento produtivo, mas fluxos. Não há mais o produtivo especialista 
disciplinar e disciplinado, mas o polivalente atuante, transparente. Não mais 
corpo-máquina, corpo-espécie, mas corpo-planeta (PASSETI, 2000, p. 10-11). 

 

Alguns dos argumentos que são utilizados pelos movimentos de incentivo ao 

parto natural estão baseados na preservação e afinação com a natureza, assim também 

como a intenção de, fazendo-se dar a luz de forma mais natural, proporcionar nascimentos 

de seres mais saudáveis para o planeta, física e emocionalmente.  

As biopolíticas de Estado, como sublinhava Foucault, próprias da sociedade 
disciplinar interessada em produzir o corpo saudável e obediente para o 
trabalho, deixam de preponderar. A sociedade se interessa pela vida do planeta, 
a saúde ambiental e da pessoa saudável e produtiva em seu interior, nos 
agrupamentos e nos povos arquivados em mapotecas eletrônicas precavidas 
dos cartógrafos e de suas liberdades para lidar com mapas, articulando 
perigosas linhas de fuga”. (PASSETI, 2007, p. 31-32) 
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Figura 8 - Frase célebre do movimento de humanização e naturalização do parto 
remonta a um determinismo entre o nascimento e a saúde e o desenvolvimento tanto 
da criança como do futuro do planeta Terra.  

 

 

É, sem dúvida, importante fazer a crítica ao excesso de tecnologia em todas 

as esferas da vida, a produção e ao consumo que degrada a natureza, o afastamento do 

homem de suas origens naturais, enfim, os diversos argumentos que a ecologia levanta 

em sua luta.  

[...] o movimento antinuclear e ecológico coloca, por sua vez, aprofundando-
o, o problema da crise do modo de vida, que já havia sido revelado pelo abalo 
da família tradicional, a luta das mulheres e a rebelião da juventude. É através 
dessas lutas que aparece o mais claramente possível a contestação de uma certa 
maneira de viver, de um certo ritmo de vida urbana, de uma estética duvidosa, 
do gigantismo real e simbólico, das instituições sociais, econômicas e políticas, 
ao mesmo tempo em que vêem a luz do dia atividades e práticas criadoras 
(CASTORIADES, 1981, p. 08). 

 

Mais uma vez é preciso ressaltar que o resgate de saberes e valores naturais 

colocados como mais humanos, mais sábios e respeitosos em comparação com os valores 

modernos, está sendo utilizado também pelo Estado, de uma forma verticalizada e 

instituída através da produção de modos de existência sociais controlados. Portanto, 

enquanto acredita-se fazer escolhas que contestam o modo de vida atual da nossa 

sociedade, pode-se comprar o novo pacote de ofertas do Estado favoráveis ao seu novo 

modo de atuar e controlar as condutas da população.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não existe parto natural, conquistada como entendimento estabelecido ao 

longo do curso de mestrado, é essa premissa básica que se apresenta como disparador das 

considerações finais. O texto apresentado buscou retomar um percurso de pesquisa que é 

composto tanto de experiências, encontros e escutas sobre o tema do parto como de 

leituras que foram cruzando o meu caminho, dando-me encalço e direcionamento para 

enfrentar academicamente a discussão colocada. Partindo do lugar de sobreimplicação 

com o tema da pesquisa, por conta dos afetos mobilizados pelo desempenho do papel de 

parideira, é possível visualizar uma transformação através da análise das implicações do 

papel de mãe partidária do movimento pela humanização e naturalização do parto. No 

papel de pesquisadora implicada, atentei-me para as questões de saber-poder relacionadas 

com a propagação de normatividades com efeitos de captura das experiências de parir em 

nossa sociedade.  

Para exercitar o tão necessário distanciamento sobre o tema, foi preciso 

retroceder um pouco na história das práticas de assistência ao nascimento e reconhecer 

nesta uma ondulação constante tanto de práticas como de atuação de papéis sociais. Não 

há um objeto parto que é natural, mas socialmente construído e orientado pelas 

circunstâncias políticas do momento. Ao alcançar essa visão, eu não poderia acreditar em 

um parto natural, o melhor, o mais sintonizado com a força feminina e que urge ser 

resgatado, pois logo identifiquei aí uma tentativa de inscrever uma essência universal e 

atemporal de mulher e naturalizar, assim, a experiência do parto. 

A partir do séc. XVIII, a marcante mudança nas orientações da assistência ao 

parto de modo a caracterizá-la como predominantemente medicalizada está atrelada ao 

exercício de poder da biopolítica enquanto interesse do Estado de manter sob seu controle 

os assuntos referentes à população através de diversos meios cada vez mais presentes no 

cotidiano dos cidadãos. Uma das estratégias biopolíticas mais importantes é a atuação da 

medicina no controle das práticas corporais e, assim, passa a agir diretamente nas práticas 

de parto, marcando a medicalização deste evento.  Atualmente, é possível identificar 

também a presença da tecnologia de poder disciplinar sobre os corpos grávidos incitados 

ao exercício, ao preparo corporal e emocional na intenção de conquistar a rapidez, 

agilidade e eficácia do parto que se propõe “natural”.  

É preciso dar importância à algumas reivindicações construídas pela 

“humanização” dos nascimentos, haja vista que são crescentes os casos de violência, 



84 
 

 
 

mutilação, agressões e desrespeito ao desejo e à escolha da mulher pelo seu parto dentre 

tantas práticas lamentáveis da obstetrícia encontradas atualmente no nosso país. Esse 

quadro é apontado na atuação da medicina como o processo de “objetificação” do 

paciente na medida em que a doença é valorizada e centralizada de forma que ele passa a 

ser coadjuvante da cena e restrito a um espaço em que apenas se ressalta a dimensão 

individual do risco (MOREIRA, 2005). Entretanto, esse não é um dos focos desse 

trabalho, sendo apenas necessário ressaltar a sua importância. 

Procurando opor-se a essas práticas “desumanizadas” de assistência ao parto 

e o excesso de medicalização, as mudanças propostas pelo movimento de humanização 

do parto objetivam proporcionar à gestante o protagonismo dessa experiência através da 

informação, do aprendizado de um “uso corporal” – esquecido pelos hábitos culturais da 

sociedade moderna – e do empoderamento feminino sobre seu corpo, sexualidade e 

direitos reprodutivos; uso amparado por uma rede pedagógica e de apoio que propaga o 

resgate de práticas ancestrais que reaproximam a mulher de sua ancestralidade.  

As propostas de resgate da “natureza” do parto e dos saberes tradicionais 

sobre ele, ao invés de se constituírem em um saber transferido tradicionalmente de 

geração em geração como prática comum de uma cultura, são colocadas agora de forma 

verticalizada nas redes de socialização e inspiradas pela institucionalização: corre-se o 

risco de ser apenas dividida a tutela do parto do obstetra para a uma nova instituição de 

saber que surge nesse movimento, deixando a mulher mais uma vez como coadjuvante 

de seu próprio parto. 

Um exemplo emblemático dessa discussão está posto no papel que a Doula 

vem compondo neste cenário: responsável por transferir para a gestante as práticas 

corporais que devem auxiliá-la no trabalho de parto, além de atuar como defensora das 

escolhas e desejos de cada parturiente, empoderá-las diante da equipe de saúde – ainda 

desabituada a lidar com essa forma de assistência – e apoiadora afetiva e emocional, a 

Doula se propõe substituir o papel da “comadre” das práticas tradicionais, entretanto, 

numa versão moderna em que a mesma não está inserida na rede de sociabilidade da 

gestante, a não ser para prestar esse tipo de assistência. 

É evidente que esse novo modelo de parto constrói todo o seu alicerce em 

cima da atuação das Doulas e das “pedagogias do parto”, pois é imprescindível que se 

ensine a parir através de um modo de uso dos corpos e de significação dessa vivência que 

já não está mais inscrito no hábito social, como acontecia nas práticas tradicionais de 

partejar. Questiono se dessa forma está se resgatando uma experiência de parto em que 
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havia o respeito ao protagonismo feminino, ou se cria-se um novo modo de instrução 

sobre as práticas de parto com outras redes de necessidade e de saber-poder em torno da 

“capacitação da gestante” para a experiência de parto “natural” que, de um outro modo, 

acaba gerando dependência para a gestante enlaçada nesse movimento.   

Em muitos discursos em que se propaga o modelo da “boa maneira de parir”, 

encontra-se a proposição de uma essência feminina que tem equivalência direta com a 

maternidade e sua conexão com o natural, o ancestral e o instintivo, esquecidos por essa 

geração de mulheres e que precisa ser resgatados (ou ensinados) para uma melhor 

compreensão dos significados da experiência “natural” de parir. Assim, cria-se 

disciplinamento e estereotipias em torno dos modos de parir – o parto normal, natural, de 

protagonismo feminino versus o parto medicalizado, cesariano, tecnocrático – além de 

determinismos nos efeitos e significados de cada modelo.  

Ao serem propagadas reflexões como a de um médico obstetra “humanizado” 

acerca de, repito, “O que será de uma geração de crianças nascidas de cesarianas?”, pode-

se desmembrar dela a tentativa de universalizar o significado da experiência de parir e de 

nascer de uma cirurgia cesárea como um evento negativo, violento, desrespeitoso. Para 

além de concordar com essa visão ou não, prefiro dar realce aos determinismos e fixação 

de significados para o evento do nascimento como um risco constante de exercício de 

poder e produção de identidades, acabando por contradizer a proposta de um modelo de 

parto progressista e libertador.  

Um outro ponto marcante nos discursos que se veiculam sobre o “bom parto” 

se refere a uma constante necessidade de que a gestante busque informação, preparo 

físico, autoconhecimento, entre outras coisas que remetem a uma responsabilização do 

próprio sujeito por esse processo do parto. Essa forma de prescrever o processo de 

aprimoramento para o parto aproxima-se de uma racionalidade denominada de neoliberal, 

que busca produzir sujeitos autônomos capazes de se governar mais e melhor na medida 

em que se capacitam ou são capacitados para fazer escolhas e responsabilizar-se por elas 

(MEYER, 2003). Lembro-me da fala da psicóloga apresentada no vídeo sobre a 

maternidade Sofia Feldman que diz “A mulher precisa acreditar que quem faz o parto 

dela é ela, não é a equipe de saúde quem faz o parto dela” (EXPERIÊNCIAS, 2011)29. 

Dessa forma, as políticas de Estado compartilham a responsabilização com esses sujeitos 

                                                 
29 Vídeo Experiências do SUS que dá certo: Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte – MG (PNH, SUS, 
2011). 
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autônomos, estimulando-os a serem capazes de fazer por si mesmos – atitudes que eram 

antes associadas às suas instituições.  

Essa não é a única interferência das políticas modernas contraditoriamente 

presente nos discursos de resgate de um parto de moldes naturais. Pude notar ainda a 

presença de um traço da ecopolítica enquanto preocupação com a vida do planeta e sua 

habitação por sujeitos saudáveis. Se para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a 

forma de nascer (ODENT,1976), coloca-se no evento do parto e nascimento a 

responsabilização por trazer ao planeta seres saudáveis – física e emocionalmente – 

através desse modo específico de nascer: o parto “humanizado”. Mais uma vez, não me 

arrisco a duvidar desses tipos de afirmações, apenas é preciso ressaltar as fixações e 

determinismos que são relacionados à forma de nascimento nos discursos sobre o parto e 

as aproximações que muitas vezes parecem invisíveis entre o Estado e as propostas do 

movimento pela “humanização” do parto.  

As interrogações e perspectivas até aqui apontadas pretendem trazer à tona 

novos ângulos para a discussão sobre as mudanças de práticas no parto, amplificando-a, 

ainda que reconhecendo a impossibilidade de esgotar o tema. A discussão busca alertar o 

risco de, ao pretender criar uma maneira “melhor” de fazer o parto, acabar por produzir 

um análogo ou outra manifestação de algo já presente, ou seja, cair na armadilha de 

produzir os aprisionamentos e as induções de condutas que se critica em um tipo de 

prática de parto, através de outra maneira similar, apenas vestida com outra alegoria.  
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