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Resumo: Ao longo da história, vimos a concretização de um conhecimento sobre o corpo feminino 

que toma o masculino como norma. O modelo biomédico atual de assistência ao parto segue esta 

lógica, vendo na mulher uma natureza falha, para a qual a tecnologia atua como mediadora do 

cuidado. Este modelo tecnocrático, padronizante e disciplinador, foi elaborado através de 

dispositivos de colonialidade, e hoje é questionado por uma parcela crescente de mulheres que o vê 

como um produtor de violência obstétrica, ao desprezar particularidades pessoais, questões 

emocionais e não permitir a vivência de experiências que respeitem a fisiologia do parto e seu 

caráter social e da sexualidade feminina. É no âmbito da humanização do parto e do nascimento que 

proliferam os relatos feitos em primeira pessoa, nos quais as mulheres narram suas experiências, 

além da publicação de vídeos e fotografias de partos. As redes sociais e blogs são o principal 

veículo de circulação de informações sobre parto humanizado. Vimos nestas narrativas individuais, 

além da contribuição para a diminuição da violência obstétrica, a possibilidade de multiplicidade e 

polissemia da experiência de parturição, de reposicionamento do sujeito feminino (e dos que as 

cercam), e para uma ressignificação da estética do nascimento. 

Palavras-chave: Relatos de parto. Estudos pós-coloniais. Violência obstétrica. Humanização do 

Parto. 

Introdução 

Para compreendermos a emergência da crítica realizada pela proposta de humanização do 

parto, entendemos que é preciso associá-la às bandeiras de luta do feminismo. Se opondo ao modelo 

hegemônico da biomedicina ocidental, o movimento de humanização reivindica um novo projeto de 

assistência ao parto, propondo uma reestruturação na relação medico-paciente, na medida em que 

revaloriza o protagonismo da mulher na hora de parir. 

A relação médico-paciente, dentro desse contexto de racionalidade técnica torna-se 

praticamente unilateral, onde o especialista detém todo o conhecimento e o paciente adquire um 

status apenas de expectador, tornando-se um sujeito passivo no que diz respeito aos cuidados com 

seu próprio corpo – especialmente no que se refere ao corpo feminino e à assistência ao parto. 

Essa é uma das questões que o movimento feminista ressalta, quando faz uma crítica a esse 

modelo hegemônico de assistência. Levando em consideração que o paradigma médico está 

permeado por noções patriarcais acerca do corpo (feminino), afirma-se que essa medicalização do 

                                                           
1
 Professora Doutora do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. 

Coordenadora do grupo de pesquisa Narrativas do Nascer. 
2
 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisadora do 

grupo de pesquisa Narrativas do Nascer. 



 

2 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos),Florianópolis, 2013. ISSN2179-510X 

parto é uma forma de dominação de gênero, onde se supõe que as mulheres não possuem 

conhecimento necessário do próprio corpo e cabe a ela entregar-se totalmente ao especialista. 

É diante desse contexto que os movimentos sociais iniciam uma luta em prol da 

humanização da assistência ao parto, na tentativa de retomar o protagonismo da mulher nesse 

evento, que é parte constitutiva da identidade feminina, na medida em que faz parte de sua vida 

sexual e reprodutiva. E é com esse movimento que os nascimentos estão, aos poucos, reencontrando 

o espaço domiciliar e junto com esse processo, ocorre também a revalorização da figura da parteira, 

que representa, simbolicamente, uma nova proposta de paradigma, baseado na espera, no 

fisiológico, no feminino. 

E, para isso, as redes sociais, blogs e sites relacionados ao assunto desempenham um 

importante papel na divulgação dessas propostas, criando espaços de discussão para os vários temas 

em torno da humanização do parto, através do compartilhamento de informações, evidências 

científicas e da produção de imagens – sejam elas fotos ou vídeos. Assim, acreditamos que esse 

cenário consegue contribuir para a diminuição da violência obstétrica, ao mesmo tempo que 

constrói um novo espaço semântico e visual do nascimento
3
. 

A crítica pós-colonial e feminista sobre a assistência obstétrica 

Podemos dizer que o desenvolvimento da obstetrícia enquanto modelo de assistência oficial 

se deu, em muitos países, incluindo o Brasil, através de dispositivos de colonialidade. Seguindo a 

linha argumentativa de vários estudiosos da pós-colonialidade, afirma-se que a construção e a 

legitimação do conhecimento se dão de forma assimétrica, social e geograficamente, 

proporcionando o que vem sendo chamado de colonialidade do ser, do saber e do poder (Quijano, 

2005; Lander, 2005; Said, 2007). 

[…] a Modernidade surgiu estruturada como uma maneira de arranjar o poder, o saber e o 

ser de modo que uma hierarquia entre centro e periferia, instalados em uma perspectiva 

colonial, organize nossa maneira de lidar com a política, com as ciências e – esse é o ponto 

principal que o trabalho sustentará – com a própria vida. (Nascimento e Garrafa, 2011: 1) 

Assim, podemos caracterizar a medicina moderna, e mais especificamente para este trabalho 

a obstetrícia, como um tipo de prática e conhecimento colonial, na medida em que obedece a uma 

racionalidade especificamente Moderna e Ocidental, mas se reproduz enquanto conhecimento 

universal e produtor de verdade. Dessa forma, caracteriza-se uma relação de subjulgo de outros 
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saberes e práticas não relacionadas com o centro produtor do conhecimento lógico-racional. Se 

antes possuíamos uma assistência baseada na empiria e na intimidade, o modelo hegemônico da 

atualidade caracteriza-se pela impessoalidade, e muitas vezes pela violência física, verbal e mesmo 

simbólica. 

Dessa forma, reconhecemos a colonialidade do saber na opressão (e até mesmo proibição) 

dos saberes ligados à cultura popular, representados na figura da parteira tradicional. Também 

podemos relacionar essa perspectiva com a noção de conhecimento autoritativo, caracterizado pela 

forma hierarquizada com que se estrutura Jordan, 1993).  

O mecanismo do poder pode ser compreendido na hospitalização do parto – e a consequente 

cirurgificação deste –, como um instrumento biopolítico de controle Estatal. Neste contexto “há o 

surgimento de uma administração dos corpos, até então inédita (...) que [vai] constituir um 

biopoder, ancorado tanto numa anátomo-política do corpo quanto numa biopolítica de controle 

populacional” (Souza, 2005: 24).  

E, finalmente, a colonialidade do ser se reconhece através da sujeição da parturiente em 

relação à figura do obstetra e aos rituas imobilizadores da rotina hospitalar.Martin explicita bem a 

questão da dominação de gênero por parte do conhecimento médico quando afirma “(...)my notion 

of the power exercised over women is a fairly uncomplicated one. In a domain where doctors are 

cutting women open and pulling their babies out (...) I gained quite an understanding of raw and 

brutal forms of power” (Martin, 2001: xxiv). Aqui, a noção de sujeito subjacente a esse modelo 

hegemônico é de um indivíduo disciplinado pelas instituições médicas e pelo saber normativo e 

autoritário destas. 

Ainda sob a ótica dos estudos pós-coloniais, podemos afirmar que existe espaço para a 

valorização da produção de conhecimento realizada pelo mundo “subalterno” (Spivak, 2010), 

quando, por exemplo, afirma-se a necessidade de se revalorizar o parto, não apenas no seu âmbito 

fisiológico, mas também cultural e psicossocial. Dessa forma, a humanização sugere a formação de 

equipes multidisciplinares e incorpora, na sua forma de prestar atendimento, práticas de cuidado 

pertencentes a outras racionalidades médicas (Luz, 2005), principalmente no que se refere a formas 

não-farmacológicas de alívio da dor. 

Por isso, compreendemos que a proposta de humanização, através da crítica ao modelo 

médico/técnico/racional de assistência ao parto e nascimento, aliada às perspectivas críticas dos 

estudos pós-colonial e feministas, possibilita a diminuição das diferenças de gênero através do 

empoderamento feminino (e aqui chamamos a atenção que não é apenas o empoderamento da 
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mulher-mãe, mas também das profissionais que assistem o parto, sejam essas enfermeiras, obstetras 

ou parteiras), reforçando as redes de conhecimento femininas, assim como enuncia prováveis 

mudanças na concepção de sujeito. 

Se dentro do paradigma biomédico o paciente é visto como um sujeito passivo justamente 

porque não compartilha do conhecimento especializado, o movimento pela humanização do parto, 

propondo uma nova forma de assistência, baseada na transmissão horizontal do conhecimento 

(Jordan, 1993), também propõe um novo sujeito, altamente marcado pela auto-reflexividade. 

Tal sujeito é parte integrante do projeto de modernidade que Anthony Giddens, Ulrich Beck 

e Scott Lash desenvolveram
4
. Para esses autores o conceito de reflexividade é central para 

entendermos a sociedade atual, onde o rápido avanço da tecnologia nos leva, ao mesmo tempo, para 

uma relação de risco e confiança nos sistemas peritos.Giddens afirma que a reflexividade, em tempo 

de modernidade radicalizada, se forma através do conflito entre visões tradicionais e novas formas 

de organização e explicação da realidade social, ou ainda, pelo constante embate entre 

conhecimentos peritos e o “conhecimento aplicado em ações leigas” (Giddens, 1991: 51). Neste 

sentido, o reexaminar constante, característico dessa modernidade tardia, faz emergir novas 

formulações acerca dos eventos (Giddens, 1995). 

Assim, o movimento de humanização do parto e do nascimento, alinhado com as bandeiras 

de luta feministas, começaram a criticar este elemento de sujeitção do ser feminino característico do 

paradigma biomédico. Dessa forma, ressalta-se a condição desigual das mulheres dentro da 

produção do conhecimento na área de saúde, que é centrada no masculino e patologiza o feminino. 

Neste cenário, as redes sociais, blogs, sites e grupos de apoio a casais grávidos se configuram tanto 

como possiblidades de resistência frente ao modelo hegemônico de assistência obstétrica, como 

espaço para novas significações da experiência vivida.  

O protagonismo feminino e possíveis reformulações através das narrativas de parto 

A devolução do protagonismo no parto para as mulheres tem sido uma das principais 

bandeiras do movimento pela humanização do parto e do nascimento, que questiona o atendimento 

em série do parto típico brasileiro (Diniz, 2001), repleto de intervenções. Neste sentido, pode-se 

dizer que informação é poder, e tem sido através da disseminação de informações, notadamente de 
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evidências científicas sobre as práticas usuais da Obstetrícia, que as mulheres têm podido questionar 

o modelo de atendimento hegemônico e buscar alternativas seguras. 

A primeira recomendação de conduta útil e que deve ser encorajada para o parto seguro, 

segundo a OMS, é a realização de um “plano pessoal que determine onde e por quem será assistido 

o nascimento”. O plano de parto é um texto escrito pela mulher, expressando suas preferências 

quanto o local, profissionais, acompanhantes, intervenções, etc. no atendimento que irá receber. 

Este texto pode ter os mais diferentes tons, dos mais pragmáticos aos mais poéticos, dos mais 

sucintos aos mais detalhados. Antes de um contrato de trabalho, o plano de parto é uma 

“oportunidade comunicacional” (Diniz, 2001) que posiciona a mulher de forma diferenciada diante 

de sua experiência. Na perspectiva do movimento pela humanização do parto e do nascimento, 

defende-se a mulher como protagonista diante de sua experiência de parturição. Isto quer dizer que 

um parto humanizado não se refere tanto a um tipo de parto, mas a postura de todos os envolvidos 

para que a mulher seja a principal protagonista, podendo fazer escolhas sobre o local, 

acompanhantes, profissionais, intervenções, movimentação, ingestão de alimentos, formas de lidar 

com a dor, etc. 

A escrita do plano de parto exige da mulher o exercício da tomada de decisões – a 

necessidade de contato com informações para embasar escolhas e o planejamento antecipado para a 

concretização destas preferências. Em geral, é no acompanhamento da mulher por uma doula ou na 

participação de grupos de apoio ao parto humanizado, que se fala e se estimula a escrita do plano de 

parto. É neste círculo, e notadamente pela internet, que circulam exemplos de planos, a lista de 

condutas recomendadas e não recomendadas pela OMS, além de um intenso diálogo entre as 

mulheres, que trocam ideias sobre suas experiências e compartilham textos e imagens de seus 

partos. 

Nas redes sociais e listas de e-mails, as mulheres que compartilham questões de sua gestação 

e trocam informações e expectativas sobre seus partos, preparam-se de certa forma para contarem o 

que aconteceu, e como aconteceu, no nascimento de seus filhos. Não raro, as mulheres criam 

expectativas a respeito do relato da experiência da outra – e neste sentido, podemos nos perguntar 

sobre a espontaneidade destes relatos, quando comparados às tantas falas ordinárias sobre suas 

vivências de parto que as mulheres irão contar em suas vidas.  

Da conversa privada entre mulheres de outros momentos, a este movimento social em torno 

do parto na contemporaneidade, podemos dizer que houve alguns redirecionamentos discursivos em 

torno do assunto nas últimas décadas. Uma das narrativas mais primárias de nosso curso da vida são 
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as falas de nossas mães sobre o nosso nascimento e, possivelmente, este é o tipo de história que as 

mulheres compartilham desde os tempos mais remotos. Não é fácil identificar um momento em que 

estas narrativas se tornam relatos de parto, representando um gênero textual, mas é certo que hoje o 

podemos identificar em canais diversos e com uma estrutura textual comum ao gênero. De maneira 

diversa das falas espontâneas, guardadas dentro das casas e famílias, ou entre mulheres (comadres, 

parentes...) o relato de parto parte de experiências altamente individualizadas, carregadas de 

emoção, na maioria das vezes, e acaba por ter também um caráter político, na medida em que 

contribui para a construção de um ideário sobre parto e nascimento.  

Entre as narrativas mais comuns, estão as de partos fisiológicos, nos quais a mulher se 

mantém concentrada e vivenciando profundamente a experiência. É daqui que surge a expressão 

“Partolândia”, alusão ao estado semelhante ao transe vivenciado pela mulher durante o trabalho de 

parto ativo. Estar na Partolândia seria como se desligar, momentaneamente e de maneira mais ou 

menos integral, do contexto e das pessoas ao seu redor, estando centrada apenas nas sensações 

proporcionadas pelo trabalho de parto. Embora os relatos costumem seguir a ordem cronológica dos 

acontecimentos, é comum a referência a uma perda da noção de tempo – como alguns minutos que 

pareceram uma eternidade, ou várias horas que passaram muito rápido – e um desligamento das 

ações das pessoas ao redor. Não raro a ênfase destas narrativas não recai sobre a dor, muitas vezes 

não mais relacionada a um estado de sofrimento, mas ressignificada como algo importante neste 

ritual. Estes relatos são compartilhados, aparentemente, como forma de “contar a boa nova”, ou, 

para aludir ao subtítulo do filme “Parto orgásmico”, para falar do “segredo mais bem guardado”. 

Há também os relatos de partos não vivenciados da maneira como a mulher esperava, 

notadamente com a realização de intervenções não desejadas, ou da cesariana. Percebemos que aqui 

não se trata apenas, ou principalmente, da intervenção por conta de intercorrência, exigindo uma 

ação imediata do profissional. Em geral, são as condutas desnecessárias e desrespeitosas que são 

enfaticamente caracterizadas como violência obstétrica e/ou institucional. Os relatos de parto se 

mostram, aqui, como documentos denunciando o atendimento agressivo recebido por muitas 

mulheres, além de, de certa forma, contribuírem para a superação, ou pelo menos para a reflexão da 

mulher sobre experiências negativas, dando suporte para mudanças de posturas para garantir outras 

experiências mais satisfatórias no futuro. Não raro, este tipo de relato é compartilhado com a 

mensagem “não façam o que eu fiz” ou “espero que não aconteça com vocês o que aconteceu 

comigo”. 
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Embora saiba-se que a indução do trabalho de parto com hormônios sintéticos, a analgesia 

ou até mesmo a cesariana podem ser necessárias e indicadas sem prejuízo deste protagonismo 

feminino – estes são temas comuns em grupos e listas de discussão sobre o parto humanizado – o 

parto natural passa a representar, neste contexto, o tipo de parto em que o protagonismo da mulher 

poderá ser exercido de maneira ideal. Passa também a ser emblemático de uma estética própria do 

parto. Se pensarmos que até poucos anos os vídeos de parto existentes eram para uso didático, em 

escolas ou faculdades, é impressionante a quantidade de imagens que hoje são disponibilizadas 

publicamente pelas mulheres
5
. Estes vídeos de partos, em geral, são editados, tem trilha sonora (não 

necessariamente o som ambiente, podendo também mesclar diálogos e músicas) e usam recursos 

textuais como legendas, informações adicionais por escrito, além da abertura e do encerramento 

com os créditos. São como que documentários familiares, sejam caseiros e amadores ou realizados 

por profissionais contratados ou amigos
6
. 

Para considerações finais 

As narrativas em primeira pessoa dos planos, relatos e vídeos de parto, compartilhados pela 

internet pelas mulheres, exercem importante papel o contexto do atendimento obstétrico brasileiro. 

Elas trazem a perspectiva “da nativa”, de quem “esteve lá” e vivenciou o parto, e que se posiciona 

de maneira ativa diante desta experiência, ainda que a posteriore. Neste sentido, os relatos dos 

atendimentos violentos e desrespeitosos talvez sejam o principal indicativo de que dispomos sobre o 

que temos chamado de violência obstétrica ou institucional.  

Os relatos, trazendo as emoções de suas narradoras, nos levam a pensar sobre as marcas que 

as intervenções feitas desnecessariamente e de forma agressiva podem deixar nas mulheres. Uma 

pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2011) aponta que 25% das mulheres relatam ter 

percebido alguma forma de agressão durante o atendimento ao parto. Esta porcentagem poderia ser 

muito maior, caso muitas das intervenções relatadas como tendo desrespeitado a integridade física 

e/ou emocional da mulher, não fossem hoje profundamente arraigadas e tidas como o “normal” e 

esperado no atendimento hegemônico ao parto.  
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É quando é colocada diante do relato de experiências diversas das suas que muitas mulheres 

têm a oportunidade de questionar a assistência padronizada e padronizante que receberam
7
, e, 

certamente, este é um dos motivos pelos quais os relatos de parto são compartilhados. 

Mas o papel dos relatos e outras formas de narrativas em primeira pessoa vão além disto. 

Eles têm um papel nos processos de construção de identidades, no sentido atribuído por Giddens 

(2002) quando fala das “narrativas do eu”. Para o autor, o crescente papel da (re)organização 

reflexiva das narrativas biográficas atuam na construção das identidades subjetivas ou auto-

identidades. Acreditamos que a troca de novas narrativas e discursos sobre o parto, além de 

reposicionarem os sujeitos e ressignificarem experiências também sejam formas ritualizadas de 

construção de novas identidades (neste sentido, todo nascimento traz em si o potencial de 

representar também uma morte e um renascimento de um adulto). É neste ritual de contar o parto, 

de se informar sobre ele, fazer escolhas conscientes que pessoas bastante diferentes em renda, 

profissão, idade, passam, momentaneamente a compartilhar também um pouco de quem são. 
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Partolândia reports: the first person narratives and possible directions for childbirth 

Abstract: Throughout history, we have seenthe implementationof a specific kind of knowledge 

about female’s bodythat takes themaleas norm. Following this path, thecurrentbiomedical 

modelofchildbirth care sees woman’s biology as full of flaws in which technologyacts to improve 

it.Thistechnocratic model, standardizing anddisciplinarian, was developedthroughcoloniality 

process. However, this same model is being questioned byan increasing proportionof women 

whosee it asa producer ofobstetricviolence, in which do not consider individualparticularities and 

emotional issues. Furthermore, the biomedical assistance disregards the physiology labor and thus, 

limits the possibility of experience it as part of social life and female sexuality.It iswithin 

thehumanization oflabor and birththat proliferatethe narrativesin the first person, in which 

womentell theirexperiences through letters,videosand photographsof births. Social 

networksandblogsarethe main vehicle forthe dissemination of informationabouthumanized birth. 

We sawtheseindividual narratives, beyond the opportunity to decreaseobstetricviolence, the 

possibility ofmultiply the experience ofchildbirth, rethinking the notion of female subject(and those 

around them), andto a redefinitionof aestheticsbirth. 

Keywords: Childbirth narratives. Post-colonial studies. Obstetric violence. Humanization of 

childbirth. 


