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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

GÊNERO, SEXUALIDADES E DIREITO I

Apresentação

A presente publicação é resultado do GT: Gênero, Sexualidades e Direito I, realizado no 

XXVII Encontro do CONPEDI, em Salvador, no dia 14 de junho de 2018, na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal da Bahia - UFBa.

Foram apresentados 22 trabalhos dentro de uma variedade de temáticas e multiplicidade de 

perspectivas teóricas e que envolvem as principais questões que são objeto de atenção de 

diversas áreas, mas que tem recebido especial atenção dos juristas, engajados com a luta pelo 

fim das discriminações entre homens e mulheres. A partir de uma perspectiva de defesa da 

diversidade, da individualidade e das sexualidades, questionam-se os papeis de gênero, o 

patriarcado, heterossexismo, homofobia e transfobia, nas suas mais variadas manifestações.

Esta publicação conta com a participação de juristas experientes bem como a contribuição de 

jovens pesquisadores que, atuando especialmente na área do Direito, perceberam a 

importância da perspectiva transdisciplinar como caminho propulsor da transformação e de 

reconhecimento da diversidade humana.

Os estudos de Gênero vêm ganhando atenção mundialmente e, via de consequência, os 

juristas percebem nesses novos estudos um grande desafio para renovação do Direito, com o 

objetivo de promover o respeito à diversidade e à dignidade humana.

Assim, as discussões temáticas que integram a presente publicação propõem, no âmbito de 

cada uma das questões enfrentadas, uma atuação mais democrática dos cidadãos, cidadãs, e 

dos e das profissionais, permitindo a busca de soluções para os problemas sociais 

contemporâneos, relativos às temáticas que entrelaçam gênero, sexualidades e Direito.

Para analisar a servidão ao patriarcado, Camyla Galeão de Azevedo e Loiane Prado 

Verbicaro no artigo “A docialidade da servidão e a amargura da liberdade: uma análise do 

patriarcado sob a perspectiva da servidão voluntária”, analisam a noção de servidão 

voluntária da obra de La Boétie, como possibilidade de compreensão da opressão das 

mulheres a partir dos conceitos de inferioridade e submissão que reforçam a lógica 

hierárquica de desigualdade de gêneros.



Ao apresentar o artigo “A importância da luta dos movimentos sociais feministas no 

desenvolvimento da tipificação do feminicidio e na busca por igualdade entre os gêneros”, 

Claudine Rodembusch Rocha e Henrique Alexander Grazzi Keske fazem um breve histórico 

do que denomina de ativismo social feminino, enfatizando a luta pelos direitos de igualdade e 

sua conquista, para analisarem a lei tipificadora e/ou qualificadora do feminicídio.

Yasmin Dolores de Parijos Galende em “Controle patriarcal sobre as sexualidades e a 

reprodução desse dispositivo de poder nas instituições de ensino”, busca identificar nos 

projetos institucionais a docilização dos corpos que são padronizados para se adequarem 

silenciosamente a heteronormatividade.

Em “Democracia e movimentos sociais digitais: uma análise a partir do movimento feminista 

em redes”, Jessica Cristianetti e Amanda Netto Brum trabalham sob a perspectiva que os 

movimentos sociais evoluíram nos últimos anos e, como as comunicações em redes, através 

da internet, ganharam proporção global e viral, questionando sobre a influência destes sobre 

a Democracia.

Grazielly Alessandra Baggenstoss apresenta no artigo “Direitos fundamentais das mulheres: 

o mínimo existência diferenciado pelo gênero”, o questionamento sobre qual a configuração 

normativo-jurídica para a garantia da dignidade das mulheres e os respectivos parâmetros de 

mínimo existencial a partir da perspectiva do reconhecimento internacional dos direitos 

humanos e no âmbito constitucional brasileiro.

O artigo “A autoafirmamaçao afetivo-sexual da pessoa com deficiência: em defesa do livre 

exercício da sexualidade na diversidade funcional”, Carolina Valença Ferraz e Manuel 

Camelo Ferreira da Silva Netto analisam a postura da sociedade sobre a invisibilização dos 

componentes desse grupo social, o que acaba acarretando, diversas vezes, em uma supressão 

da autonomia desses indivíduos juntamente com a negação de suas liberdades sexuais.

Gabriela de Moraes Kyrillos e Sheila Stolz em “Sexismo na academia brasileira: estudo de 

casos desde o sul do Brasil”, fazem uma análise crítica sobre as emblemáticas denúncias de 

estudantes dos Cursos de Direito de duas Universidades Federais do sul do Brasil: UFSC e 

FURG, realizando um breve resgate histórico sobre a inclusão das mulheres no ensino formal 

e no fazer Ciência, para constatar que, atualmente, persistem os fenômenos conhecidos como 

“teto de vidro” e “labirinto de cristal” – compreendidos como violência simbólica de gênero.

No artigo “Violencia contra a mulher e desigualdade de gênero na estrutura da sociedade: da 

superação dos signos pela ótica das relações de poder”, Michelle Ângela Zanatta afirma que 



a violência contra mulher repousa sobre o capitalismo e a desigualdade de gênero está no 

centro do desequilíbrio de poder normalizado na sociedade.

Liv Lessa Lima De Holanda em “Um estudo sobre pessoa, direitos da personalidade e a 

cirurgia de redesignação de estado sexual à luz da teoria geral do direito”, aborda os direitos 

da personalidade, direito ao corpo e à integridade física, para discutir a transexualidade.

Em “ Violência obstétrica: uma grave violação aos direitos humanos das mulheres”, Roberta 

Lemos Lussac critica a problemática existente em práticas obstétricas brasileiras, rotineiras e 

naturalizadas pela medicina, que, constituem grave violação aos direitos humanos das 

mulheres.

Giselle Meira Kersten em “Nana, Neném, que a cuca vem pegar, papai foi para roça, mamãe 

foi passear”analisa os fundamentos da discriminação da mulher no mercado de trabalho, a 

partir de fatores histórico-socioculturais, biológicos e/ou legais.

“Diálogo das fontes e sistema penal: um olhar à proteção dos direitos humanos das mulheres” 

DiMarjorie Evelyn Maranhão Silva e Valdira Barros analisam a aplicação da Teoria do 

Diálogo das Fontes ao sistema penal, no que tange à proteção dos direitos das mulheres.

Sandra Suely Moreira Lurine Guimarães em “A judicialização do estupro contra mulheres: 

como o sistema criminal brasileiro aborda essa forma violência?” faz uma discussão acerca 

do estupro, com o intuito de investigar como esse delito é abordado no sistema criminal 

brasileiro.

Em “Mulheres presas em flagrante no Pará: direito e igualdade” Lizandro Rodrigues de 

Sousa e Celso Antônio Coelho Vaz através da análise da legislação correlata e da análise de 

cinco casos avaliam o procedimento atualmente adotado quando do aprisionamento de 

mulheres em flagrante no Estado do Pará (BR) e avaliam a adequação deste procedimento 

aos direitos subjetivos das mulheres encarceradas no âmbito do sistema judicial e policial.

No artigo “A questão de gênero, sexualidade e orientação sexual na atual base nacional 

comum curricular (bncc) e o movimento lgbttqis”, Paulo Roberto De Souza Junior enfoca a 

análise sobre o gênero, sexualidade e orientação sexual na BNCC – ou sua omissão - e as 

consequências ao movimento LGBTTQIs,



Andréa Santana Leone De Souza e Mônica Neves Aguiar Da Silva em “A tutela da criança 

intersex: uma análise principiológica” discutem os princípios e regras constitucionais na 

perspectiva da tutela da criança intersex em uma sociedade complexa, plural e diversa.

A avaliação da evolução jurisprudencial relativa às uniões homossexuais, desde a publicação 

da Constituição Federal, de 1988, como efetivação de Direitos Fundamentais, tais como 

liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana é feita por Cynthia Barcelos dos Santos e 

Carmen Hein De Campos em “Considerações sobre as uniões homossexuais: da evolução 

jurisprudencial à autodeterminação”.

Análise das regras sobre a definição do sexo de um indivíduo, em especial dos transexuais é 

elaborada por Clift Russo Esperandio e Ana Elizabeth Lapa Wanderley Cavalcanti levando-

se em consideração fatores que não se restringem apenas aos biológicos com o artigo 

“Direito e sexualidade na sociedade da informação: uma visão sob o aspecto dos direitos da 

personalidade”.

Ivison Sheldon Lopes Duarte em seu trabalho “Efetividade constitucional: análise das 

decisões sobre união igualitária ancorada em uma teoria da argumentação”.Discorre sobre o 

julgamento pelos Tribunais Superiores de ações relacionadas à união entre pessoas do mesmo 

sexo, o que ensejou debates sobre limites da atividade jurisdicional e sua legitimidade ao 

inovar o ordenamento jurídico.

Camila Christiane Rocha Nicolau em “O papel contramajoritário do supremo tribunal federal 

no reconhecimento da dignidade dos transgêneros” destaca a importância do papel 

contramajoritário do Supremo Tribunal Federal para a tutela dos direitos dos grupos 

minoritários através da análise da decisão proferida em na ADI 4275 que reconheceu aos 

transgêneros a possibilidade de alteração de registro civil sem mudança de sexo.

E por fim, o artigo “O papel do estado na inclusão de atletas transexuais no esporte à luz da 

teoria do reconhecimento social” de Edinilson Donisete Machado e Marco Antonio Turatti 

Junior traz uma discussão sobre o papel do Estado no tratamento de atletas transexuais no 

esporte, à luz da teoria do reconhecimento social, indicando a vulnerabilidade sofrida pelo 

grupo na questão de gênero e a necessidade de um diálogo interdisciplinar.

As contribuições ora apresentadas confirmam a emergência do tratamento das diversas 

problemáticas ora apresentadas e que convocam à transformação dos comportamentos e à 

aplicação do Direito de forma a promover a igualdade e o respeito à diversidade e à 

coexistência pacífica em uma sociedade que se propõe verdadeiramente democrática.



Maria Claudia Crespo Brauner - Universidade Federal do Rio Grande

Silvana Beline Tavares - Universidade Federal de Goiás

Loiane Prado Verbicaro - Centro Universitário do Estado do Pará

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS 
HUMANOS DAS MULHERES

OBSTETRIC VIOLENCE: A SERIOUS VIOLATION OF WOMEN'S HUMAN 
RIGHTS

Roberta Lemos Lussac

Resumo

O presente trabalho busca apresentar criticamente a problemática existente em práticas 

obstétricas brasileiras, rotineiras e naturalizadas pela medicina, mas que, na verdade, 

constituem grave violação aos direitos humanos das mulheres, pois afetam sobremaneira sua 

autonomia privada para decidir o que é melhor para elas no que diz respeito aos seus direitos 

sexuais e reprodutivos.

Palavras-chave: Violência de gênero, Violência obstétrica, Direitos sexuais e reprodutivos

Abstract/Resumen/Résumé

The present work seeks to present critically the problematic existing in Brazilian obstetric 

practices, routinized and naturalized by medicine, but which, in fact, constitute a serious 

violation of the human rights of women, since they greatly affect their private autonomy to 

decide what is best for them in the which concerns their sexual and reproductive rights.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Gender violence, Obstetric violence, Sexual and 
reproductive rights
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A Organização Mundial de Saúde reconheceu que a violência obstétrica, 

faceta cruel de uma das mais variadas formas de violência contra a mulher, configura uma 

forma de violação dos direitos humanos. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 1: 
 
 

Todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão de saúde 
atingível, incluindo o direito a uma assistência digna e 
respeitosa durante toda a gravidez e o parto, assim como o 
direito de estar livre da violência e discriminação. Os abusos, 
os maus-tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto 
equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais 
das mulheres, como descrevem as normas e princípios de 
direitos humanos adotados internacionalmente. Em especial as 
mulheres grávidas têm o direito de serem iguais em dignidade, 
de serem livres para procurar, receber e dar informações, de 
não sofrerem discriminações e de usufruírem do mais alto 
padrão de saúde física e mental, incluindo a saúde sexual e 
reprodutiva. 

 
Demonstra-se de fundamental importância, para introdução do tema, breve 

digressão a respeito das lutas feministas por reconhecimento, respeito e liberdade a partir 

da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Idade Moderna, momento 

em que ocorre a transição do feudalismo para o capitalismo e, ao mesmo tempo, período 

das grandes revoluções burguesas (Revolução Inglesa, em 1689; Revolução Americana, 

em 1776; Revolução Francesa, em 1789) é marcada pela tentativa de retirar Deus e a 

religião do centro do pensamento, com a emergência da razão individual como principal 

norteadora das reflexões inerentes às mais variadas áreas do conhecimento. 

Ao contrário da realidade na Antiguidade, na qual as pessoas são naturalmente desiguais, 

como os escravos e as mulheres, na transição da Modernidade para a 

Contemporaneidade, surge o Estado capitalista e, com ele, a necessidade de que as 

pessoas sejam iguais para que igualmente participem dos negócios. 

Esta necessidade posiciona o sujeito de direito, aquele que tem consciência, 

liberdade de escolha e autonomia, em um lugar valorizado no contexto da estrutura 

jurídico-social. Ocorre que os reflexos das revoluções burguesas, a despeito de se 

espalharem pelo Ocidente e encontrarem ressonância no Brasil, não incluem as  

mulheres, nem lá nem cá2.  

 
 
 

1 D i s p o n í v e l e m : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/ 
WHO_RHR_14.23_por.pdf?sequence=3. Acesso em: 09 de março de 2018. 
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Rousseau, por exemplo, afirmou que a submissão e a exclusão das mulheres 

são desejáveis3. Como lembra Lynn Hunt4 

 
(…) muitos revolucionários franceses assumiriam posições 
públicas e vociferantes em favor de direitos dos protestantes, 
judeus, negros livres e até escravos, ao mesmo tempo em que 
se oporiam ativamente a conceder direitos às mulheres. 

 
O não-reconhecimento de direitos às mulheres faz surgir o prelúdio do 

movimento feminista, “um movimento emancipatório e de conscientização que luta por 

justiça e se torna uma teoria crítica que ressalta as tensões e contradições, politizando 

tudo que toca.”5 

Historicamente, pode-se identificar três ondas do movimento feminista. As pri- 

meiras reivindicações feministas podem ser identificadas em meados do século XIX. O 

movimento feminista de primeira onda caracterizou-se pelo ataque às diferenças 

discriminatórias entre homens e mulheres como, por exemplo, a proibição de trabalho e de 

participação política às mulheres, evidenciando a preocupação com direitos políticos, 

sociais e econômicos. 

Conceição Nogueira6 explica 

A emancipação das mulheres de um estatuto civil dependente 
e subordinado, e a reivindicação pela sua incorporação no 
estado moderno industrializado como cidadãs nos mesmos 
termos que os homens foram as preocupações centrais deste 
período da história do feminismo. Podem-se considerar como 
principais causas ( históricas, polít icas e sociais) 
desencadeadoras do feminismo, a Revolução Industrial, num 
primeiro momento, e as duas grandes guerras num segundo 
momento. As principais reivindicações desta vaga foram 
essencialmente pelo direito ao voto, pelo qual o movimento 
sufragista se caracterizou, e pelo acesso ao estatuto jurídico de 
„sujeito de direito‟. 

 

2 FARIA, Nalu. Entre a autonomia e a criminalização: a realidade do aborto no Brasil. In: VENTURI, 
Gustavo; GODINHO, Tatau (Orgs.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e 
privado: uma década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: 
Edições SESC SP, 2013. 

3 ROUSSEAU apud WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos das mulheres. São 
Paulo: Edipro, 2015, p. 49. 

4 HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009, p. 67. 

5 FALEIROS, Juliana Leme. Mulheres na posse de seus corpos. Disponível em: http:// 
periodicos.ufpb.br/index.php/ged/article/viewFile/25944/14462. Acesso: 10 de março de 2018. 

6 NOGUEIRA, Conceição. Feminismo e discurso de gênero na psicologia social. Disponível     
e m h t t p : / / r  e p o s i t o r i u m . s d u m . u m i n h o . p t / b i t s t r e a m / 1 8 2 2 / 4 1 1 7 / 1 /  
feminismo%20e%20discurso%20do%20género%20na%20psicologia%20social.pdf.  Acesso  em 
03 de fevereiro de 2018. 
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A segunda onda, por seu turno, localiza-se na final dos anos 60, na cadência 

dos movimentos políticos que agitaram o ano de 1968. Enquanto a primeira onda 

mantinha sua atenção em questões relacionadas à igualdade, a segunda onda mantém o 

foco nas questões femininas privadas e no corpo das mulheres, isto é, naquilo que 

verdadeiramente as diferencia dos homens. Um dos bordões mais importantes deste 

momento histórico consistia na seguinte afirmação: o privado é político. Isso significava 

que, a despeito de se falar muito em democracia política e na inclusão da mulher na 

tomada de decisões e no mercado de trabalho, o que acontecia no interior das casas e no 

âmbito da família mantinha-se fora do interesse da esfera pública, ainda que se tratasse 

de violência contra a mulher. Desta forma, as feministas queriam trazer ao debate público 

questões como violência sexual e familiar contra a mulher, aborto, liberdade sexual, 

maternidade compulsória, direitos sexuais e reprodutivos e tantos outros temas que, a 

despeito de se encontrarem no âmbito da intimidade de cada mulher, a tornam 

extremamente vulneráveis dentro da família e da sociedade, dependendo, portanto, de 

proteção estatal. 

Como esclareceu Camilla Siqueira7 

 

Estavam estabelecidas, portanto, as bases para o 
questionamento dos papéis de gênero. Os comportamentos 
típicos da mulher feminina, suave, mãe, esposa e dona de casa 
foram contestados em nome da liberdade feminina de se 
realizar pessoalmente da forma que bem desejasse, tendo 
inclusive a liberdade de não casar e não ter filhos. A segunda 
onda corresponde, justamente, ao período em que o conceito 
de gênero foi elaborado, de forma a servir como ferramenta 
para a teorização de tais questões. 
 

Finalmente, a terceira onda tem por objetivo desconstruir a categoria 

“mulher” como um sujeito coletivo uniforme que vive as mesmas histórias e sofre as 

mesmas opressões. Trata-se de reivindicar a diferença dentro da diferença. As mulheres 

não só não são iguais aos homens - devendo receber tratamento diferenciado em 

determinadas situações, de forma a se manter em uma posição isonômica em relação a 

eles - como também não são iguais entre elas. Neste momento, certos grupos dentro do 

movimento feminista, como os de mulheres negras e lésbicas, ganham destaque e 

passam a gozar de maior autonomia. 

 
 

7 SIQUEIRA, Camilla Karla Barbosa. As três ondas do movimento feminista e suas 
repercussões no direito brasileiro. Disponível em: https://www.conpedi.org.br/publicacoes/ 
66fsl345/w8299187/ARu8H4M8AmpZnw1Z.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2018. 
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Relevante destacar que o período entre as duas grandes guerras foi de 

pouca expressividade para o feminismo, em razão de todas as dificuldades existentes. No 

entanto, logo depois do fim da Segunda Grande Guerra, em 1949, Simone de Beauvoir8 

lança a obra O Segundo Sexo, na qual defende que "o homem é a medida de todas as 

coisas" e que “é na categoria do Outro que a mulher é incluída.” 

 
Esta percepção de Beauvoir a respeito do papel reservado à mulher na 

sociedade e no Estado diz muito sobre a constância da luta da mulher por autonomia. Até 

os dias atuais, as mulheres precisam reivindicar direitos humanos básicos, como direitos 

referentes ao próprio corpo e direitos sexuais e reprodutivos, e continuamente ainda 

sofrem profunda violação a estes direitos, em clara demonstração de como o corpo da 

mulher tem sido domesticado e dominado pelo patriarcado, naturalizando-se 

continuamente a “posse dos corpos das mulheres por aqueles que tomam decisões 

políticas”9. 

Não há dúvida em se afirmar que a dignidade humana é um conceito 

multifacetado, encontrando-se presente na religião, na filosofia, na política e no direito e, 

ainda que não esteja expressa nas Constituições dos Estados, há um razoável consenso 

de que ela constitui um valor fundamental inerente à qualquer democracia 

constitucional10. 

              A autonomia é o elemento ético da dignidade humana, é o fundamento do 

livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite fazer escolhas particulares sobre como viver 

sua própria vida, em pleno exercício de sua autodeterminação. A autonomia pessoal 

significa o livre exercício da vontade por cada pessoa dotada de razão, que aja com 

independência e faz suas próprias escolhas diante das alternativas que lhe são 

apresentadas, tomando por base sua própria concepção de bem, sem influências 

externas indevidas11. 

   A autonomia integra um rol de direitos fundamentais associados com o 

constitucionalismo democrático, e inclui as liberdades básicas (autonomia privada) e o 

direito à participação política (autonomia pública). No presente trabalho, o foco de 

interesse recai sobre a autonomia privada, que é o conceito chave por trás das liberdades 

 

8 BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Lisboa: Quetzal, 2009, p. 124. 

9FALEIROS, Juliana Leme. Mulheres na posse de seus corpos. Disponível em: http:// 
periodicos.ufpb.br/index.php/ged/article/viewFile/25944/14462. Acesso: 10 de março de 2018. 

10 BARROSO, Luis Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: a dignidade humana no direito 
contemporâneo e no discurso transnacional. Revista dos Tribunais. Ano 101, vol. 919. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 153. 
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individuais, que tem como uma de suas formas de expressão os direitos sexuais e 

reprodutivos12. 

No plano internacional, o Brasil é signatário de diversos instrumentos 

convencionais de proteção dos direitos das mulheres. A Convenção sobre a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) dispõe, em seu artigo 12, 

que: 

 
1. Os Estados-parte adotarão todas as medidas apropriadas 
para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos 
cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços 
médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar. 
2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1o, os Estados-parte 
garantirão à mulher assistência apropriada em relação à 
gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, 
proporcionando assistência gratuita quando assim for 
necessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante 
a gravidez e a lactância.“(…) os Estados-Partes garantirão à 
mulher assistência apropriada em relação à gravidez, ao parto 
e ao período posterior ao parto, proporcionando assistência 
gratuita quando assim for necessário, e lhe assegurarão uma 
nutrição adequada durante a gravidez e a lactância.” 

 

O Brasil promulgou a CEDAW por meio do Decreto no 4377, de 13 de setembro de 2002. 

Cabe esclarecer que a assistência apropriada em relação ao parto nada mais é do que a 

assistência que respeita os princípios da igualdade e da autonomia da mulher, em 

preservação à dignidade da pessoa humana, constituindo, portanto, um direito humano. A 

despeito do reconhecimento de que compromissos internacionais geram obrigações ao 

Estado signatário, muitas destas obrigações não estão sendo satisfeitas no Brasil. 

Para ilustrar a gravidade da violação a direitos humanos das mulheres sobre 

a qual se debruça o presente trabalho, seguem três casos recentes de violência obstétrica, 

divulgados em jornais de grande circulação. 

Em fevereiro de 2016, o Estado de São Paulo publica o relato de uma 

estudante de medicina após assistir a um parto violento realizado por uma professora. Na 

descrição dos acontecimentos, a estudante, cuja identidade é mantida em sigilo pelo 

jornal, conta que uma jovem de 16 anos, grávida pela primeira vez, chegou à 

maternidade, com contrações ritmadas e sete centímetros de dilatação. 

 

 

11 Ibidem, p. 167-168. 

12 Ibidem, p. 169. 
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De repente, a médica plantonista prescreveu ocitocina13 diretamente no soro, sem uso de 

bomba de infusão, a correr, sem um controle preciso do número de gotas, apesar de a 

paciente e a mãe dela terem dito que não queriam. Apesar de a cabeça do bebê descer, a 

obstetra, impaciente, gritou para uma residente realizar manobra de Kristeller14. Ela se 

negou e a médica brigou com a equipe, xingou todo mundo e mandou a enfermeira subir 

na escadinha e fazer. A enfermeira quase montou na paciente, que berrava para que 

parassem. A menina dizia que doía muito e que não conseguia respirar. Não satisfeita, a 

obstetra se enfureceu, e fez episiotomia15. Para finalizar, a médica pediu para a 

enfermeira trazer o fórceps. Quando ela colocou, a paciente berrou de dor. E o corte, já 

enorme e feito contra a vontade de paciente, aumentou ainda mais, como um rasgo.16 

 

Em novembro de 2016, Lucielma Cardoso Teixeira, mãe de Bruna, de quatro 

meses, disse que não pretende mais ter filhos por causa do trauma que sofreu durante o 

parto da filha. Ela procurou o Ministério Público Federal em São Paulo para fazer uma 

denúncia contra a maternidade onde a menina nasceu. Lucielma contou que na hora de 

dar à luz a médica subiu em sua barriga com os dois braços e ficou apertando. A recém- 

nascida fraturou o braço e a clavícula esquerda. "Ela dizia que minha filha tinha que 

descer, que a minha filha tinha que nascer. Eu não sabia se eu respirava ou se eu fazia 

força pra minha filha nascer, com medo de acontecer alguma coisa com ela", disse a mãe. 

"Não pretendo ter outro filho, fiquei muito assustada, muito traumatizada."17 

 

 

13 Hormônio usado para estimular as contrações. 

14 Manobra proibida, por ser perigosa para mãe e bebê, que consiste na aplicação de pressão na 
parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do bebê. 

15 Episiotomia é uma cirurgia realizada na vulva, cortando a entrada da vagina com uma tesoura 
ou bisturi, algumas vezes sem anestesia. Afeta diversas estruturas do períneo, como músculos, 
vasos sanguíneos e tendões, que são responsáveis pela sustentação de alguns órgãos, pela 
continência urinária e fecal e ainda têm ligações importantes com o clitóris. Disponível em: 
https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf. Acesso 
em 24 de fevereiro de 2018. 

16 LISAUKAS, Rita. Estudante de medicina escreve desabafo depois de assistir a parto violento 
feito por professora: “Chorei de raiva e frustração no quarto dos internos”. Disponível em 
http://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/estudante-de-medicina-escreve-desabafo- depois-de-
assistir-a-parto-violento-feito-por-professora-chorei-de-raiva-e-frustracao-no-quarto- dos-internos/. 
Acesso em 05 de março de 2018. 

17 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/11/nao-pretendo-ter-outro-filho-diz-mae-
apos-bebe-sofrer-fratura-no-parto.html. Acesso em 05 de março de 2018. 
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Em agosto de 2017, Paula de Oliveira Pereira, de 28 anos foi presa por ter 

levado uma arma para o parto de seu quarto filho por temer sofrer violência obstétrica e 

cogitar se matar. A moça destaca que ficou “fora de si” durante a gestação porque, na 

gravidez anterior, foi submetida a maus tratos no hospital. Em 2015, em trabalho de parto 

do terceiro filho, ela disse ter ficado sozinha no ambulatório de um hospital da rede 

pública sentindo dores e sem acompanhamento. Ela contou ter caído da maca com a 

barriga para o chão. Durante o parto, uma enfermeira debruçou sobre sua barriga para 

pressionar a saída do bebê — procedimento conhecido como manobra de Kristeller e 

desaconselhado pelo Ministério da Saúde. A criança nasceu de parto normal e sem 

sequelas. Mas a mãe ficou semanas sem conseguir levantar da cama18. 

Estes breves relatos demonstram a urgência em se discutir, no Brasil, 

assunto tão caro à preservação dos direitos humanos das mulheres. Não custa lembrar 

que direitos humanos são direitos morais, universais, fundamentais, abstratos e que têm 

prioridade sobre todas as outras normas. Ocorre que os direitos humanos, como direitos 

morais, pertencem exclusivamente à dimensão moral do direito e apenas a sua 

positivação, ou seja, sua transformação em direitos fundamentais, viabiliza a conexão do 

ideal com o real19. 

A pesquisa Nascer no Brasil20 revelou que as reclamações das mulheres no 

que concerne ao tratamento recebido no trabalho de parto, no parto e no pós-parto eram 

acertadas. Além de constatar que o número de cesáreas no Brasil alcança 52% no setor 

público, podendo chegar a 88% no setor privado, contrariando as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde que giram em torno de 10% a 15%21, a pesquisa também 

revela números assustadores quanto à qualidade de atendimento às mulheres no trabalho 

de parto e no parto, a saber: por um lado, em se tratando de boas práticas, apenas 26,6% 

dos bebês tem contato pele a pele com mãe logo após o parto, apenas 14,7% das mães 

 

18 ARREGUY, Juliana; BLOWER, Ana Paula. Drama de mulher presa na saída da maternidade 
reacende debate sobre violência obstétrica. Disponível em: https://oglobo.globo.com/ 
sociedade/drama-de-mulher-presa-na-saida-da-maternidade-reacende-debate-sobre-violencia- 
obstetrica-21693568. Acesso em 05 de março de 2018. 

19 ALEXY, Robert. Teoria Discursiva do Direito. São Paulo: Grupo Gen, 2015, p. 317-318.  

20 Disponível em:http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/arquivos/anexos/ nascerweb.pdf. 

Acesso em 04 de março de 2018. 

21 Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas. Disponível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/3/WHO_RHR_15.02_por.pdf?u. Acesso em: 05 de 
março de 2018. 
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ofereceram o seio para o bebê na sala de parto e apenas 40,9% dos recém-nascidos 

efetivamente mamaram na primeira hora de vida; por outro lado, em se tratando de 

intervenções durante o parto, 36,1% das mulheres foram submetidas à manobra de 

Kristeler e 53,5% das mulheres sofreram episiotomia. 

A despeito de os direitos sexuais e reprodutivos serem considerados direitos 

humanos das mulheres, percebe-se que a prática no Brasil revela que, muitas vezes, 

estes direitos são considerados normas programáticas, e não de aplicabilidade imediata, 

havendo uma margem de discricionariedade entre a previsão e a efetivação dos mesmos. 

Ao contrário, estes direitos, como o acesso ao parto humanizado, são direitos subjetivos 

que geram obrigações concretas e específicas, sendo seu descumprimento caracterizador 

de grave violação a compromissos juridicamente relevantes.22 

No Brasil, a humanização do parto passou a ser debatida com mais 

intensidade na década de 1970, como reflexo do debate presente em diversos países. No 

entanto, foi na década de 1990, com a criação da Rede de Humanização do Parto e do 

Nascimento (Rehuna) que alguns aspectos importantes para entender o parto 

humanizado vêm à tona. 

Em 1993, é fundada a Rede pela Humanização do Parto e do 
Nascimento (Rehuna), que atualmente congrega centenas de 
participantes, entre indivíduos e instituições. A Carta de 
Campinas, documento fundador da Rehuna, denuncia as 
circunstâncias de violência e constrangimento em que se dá a 
assistência, especial- mente as condições pouco humanas a 
que são submetidas mulheres e crianças no momento do 
nascimento (Rehuna, 1993). Considera que, no parto vaginal a 
violência da imposição de rotinas, da posição de parto e das 
interferências obstétricas desnecessárias perturbam e inibem o 
desencadeamento natural dos mecanismos fisiológicos do 
parto, que passa a ser sinônimo de patologia e de intervenção 
médica, transformando-se em uma experiência de terror, 
impotência, alienação e dor. Desta forma, não surpreende que 
as mulheres introjetem a cesárea como melhor forma de dar à 
luz, sem medo, sem risco e sem dor23. 

 
 
 

 

 

 

22 PAES, Fabiana Dal‟Mas Rocha. Respeito dos direitos humanos exige acesso ao parto 

humanizado. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-mar-14/mp-debate-respeito-aos- 
direitos-humanos-exige-acesso-parto-humanizado. Acesso em: 04 de março de 2018. 

23 DINIZ, Carmen Simone Grilo. Humanização da Assistência ao Parto no Brasil: os muitos 
sentidos de um movimento. Disponível em: http:/ /www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S1413-81232005000300019. Acesso em: 05 de março de 2018. 
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. 

O século XVIII testemunha a emergência da Medicina como área de saber 

técnico-científico, de domínio masculino que, desde então, se vê cada vez mais 

entrelaçada aos interesses de controle populacional, disciplinarização da força de trabalho 

e higienização dos espaços e das relações sociais24 e, no caso de sociedades marcada- 

mente patriarcais, como as brasileiras, de controle do corpo feminino. Diante disso, pode-

se afirmar que a biopolítica é uma das maiores características da contemporaneidade, 

uma vez que constitui a “matriz epistêmica e política que delineou todo o processo de 

medicalização do ocidente, confundindo-se mesmo com a modernização deste, iniciada 

na virada do século XVIII para o século XIX.” 25 

 

Heloisa Helena26 esclarece: 
 

(…) o poder passa a gerir a vida, de forma positiva, para que 
cresça e se multiplique, sob controles precisos e regulações de 
conjunto. O poder encontra no saber o instrumento para esse 
gerenciamento: o “saber” sobre a natureza implica a assunção 
de “poder” sobre a natureza dos homens. 

 

Parte-se da premissa que, por ser o corpo biológico o suporte dos processos 

de nascimento e morte, da saúde e da duração da vida, com todas as variáveis que sobre 

eles podem incidir, uma gama de intervenções e “controles reguladores” sobre esses 

processos são necessários: “uma biopolítica da população”. Assim, a organização do 

poder sobre a vida se desenvolve sobre dois pólos: as disciplinas do corpo e as 

regulações da população, instaurando-se o que Foucault chama de “a era do biopoder”27. 

 

Heloiza Helena28 explica: 
 

 

24 COSTA, Tonia; STOTZ, Eduardo Navarro; GRYNSZPAN, Danielle; SOUZA, Maria do Carmo  

Borges de. Naturalização e medicalização do corpo feminino: o controle social por meio da       
r e p r o d u ç ã o . D i s p o n í v e l e m : h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? 
script=sci_arttext&pid=S1414-32832006000200007. Acesso em: 03 de março de 2018. 

25 BIRMAN, Joel. Arquivo da biopolítica. in: LOYOLA, Maria Andréa (org.). Bioética, reprodução e 
gênero na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Associação brasileira de estudos 
populacionais (Abep). Brasília: Letras Livres, 2005, p. 30. 

26 BARBOZA, Heloisa Helena. A pessoa na era da biopolítica: autonomia, corpo e subjetividade. 
D i s p o n í v e l e m : h t t p : / /www. ihu.un is inos .br / images /s tor ies / cader  nos / ide ias/  
194cadernosihuideias.pdf. Acesso em: 03 de março de 2018. 

27 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: a vontade de saber. 17. ed. Traduzido por  
Maria Tereza da Costa Albuquerque e J. A. Guillon Albuquerque, 2006, p. 151-152. 

28 BARBOZA, Heloisa Helena. A pessoa na era da biopolítica: autonomia, corpo e subjetividade. 
D i s p o n í v e l e m : h t t p : / /www. ihu.un is inos .br / images /s tor ies / cader  nos / ide ias/  
194cadernosihuideias.pdf.Acesso em: 03 de março de 2018.  
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A biopolítica e o biopoder são as técnicas de poder que, a partir 

do século XIX, estão presentes em todos os níveis do corpo 

social, individual e coletivo. Desde então, a articulação do 

poder-saber torna-se um agente da transformação da vida 

humana, que se potencializa exponencialmente no século XX 

com o desenvolvimento, sem precedentes, da tecnologia, que 

igualmente tem boa parte voltada para a vida: uma 

biotecnologia. 

 
 

Com a emergência da era do biopoder, surge a possibilidade de se interferir 

em processos até então considerados absolutamente “naturais”. A “desconstrução do 

natural”, a “alteração” da “ordem natural das coisas”, que parecia intangível e imutável, 

vem gerando interferências sobre o corpo humano e, consequentemente, gerando 

importantes repercussões sociojurídicas que merecem ser objeto de reflexão29. 

 

Uma das repercussões resultantes do biopoder reside no seguinte 

questionamento: “de quem é o corpo? da pessoa interessada, de sua família, de deus, da 

natureza, da sociedade que dele se apropriou, de um médico ou de um juiz que lhe 

estabelecem o destino? mas de qual corpo estamos falando?”30 

 

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil 

considera a dignidade da pessoa humana fundamento do Estado Democrático de Direito, 

é possível afirmar que o direito brasileiro está totalmente dedicado à proteção da 

dignidade da pessoa humana. Por óbvio, tendo em vista a importância do corpo, como 

elemento existencial identificador e diferenciador da pessoa humana, expressão material 

da personalidade, torna-se imperativo perquirir os questionamentos apresentados acima, 

a fim de garantir a proteção constitucionalmente assegurada à pessoa humana. 

 

Muito mais desafiadoras as questões ora postas se tornam quando: i) o 

corpo de quem se fala pertence a uma mulher e ii) a circunstância que envolve o direito  

ao próprio corpo da mulher disser respeito aos seus direitos sexuais e reprodutivos. Por 

esta razão, questão de enorme importância para a proteção da autonomia das mulheres 

 
 

29 BARBOZA, Heloisa Helena. A pessoa na era da biopolítica: autonomia, corpo e subjetividade. 
D i s p o n í v e l e m : h t t p : / /www. ihu.un is inos .br / images /s tor ies / cader  nos / ide ias/  
194cadernosihuideias.pdf. Acesso em: 03 de março de 2018. 

30 RODOTÀ, Stefano. La vita e le regole: tra diritto e non diritto. Milano: Giangiacomo Feltrinelli, 
2006, p. 73 apud BARBOZA, Heloisa Helena. A pessoa na era da biopolítica: autonomia, corpo 
e subjetividade. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/ 

126

http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/


 

sobre seu próprio corpo e, consequentemente, da sua dignidade, e que ainda carece de 

regulamentação específica no Brasil refere-se à violência obstétrica. 

Em um caso paradigmático que aconteceu no Brasil no ano de 2014 e 

chocou ativistas dos direitos humanos, uma mulher foi arrancada de casa por policiais,  

em pleno trabalho de parto, por força de uma ordem judicial, levada a um hospital e 

submetida a uma cesariana contra sua vontade, em razão de um pedido feito por uma 

obstetra31. Este caso demonstra claramente como o corpo da mulher é tratado como se 

de domínio público fosse, independentemente da sua vontade e em franca violação a sua 

autonomia. 

 

Até o final do século XVIII, o parto era um ritual eminentemente feminino, 

realizado nas casas das famílias com acompanhamento de parteiras32. No final do século 

XIX, inicia-se um processo de transformação deste cenário, por meio de ações de  

controle do parto como evento natural e biológico e sua conversão em uma prática 

médica33. 

 

Como bem esclarecem Zanardo, Uribe, Nadal e Habigzang34: 
 

O parto e o nascimento, que eram vistos como um evento 
fisiológico e feminino, começam a ser encarados como um 
evento médico e masculino, incluindo a noção do risco e da 
patologia como regra, e não mais exceção. Neste modelo 
tecnocrático, a mulher deixou de ser protagonista, cabendo ao 
médico a condução do processo. 

 
 
 
 

 

31 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1434570-justica-do-rs-manda- 
gravida-fazer-cesariana-contra-sua-vontade.shtml. Acesso em 07 de março de 2018. 

32 RATTNER, Daphne. Humanização na atenção a nascimentos e partos: ponderações sobre 
políticas públicas. Interface (Botucatu),   Botucatu ,   v.  13, supl. 1, p. 759-768, 2009 .  Available 
f r o m < h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p 
script=sci_arttext&pid=S1414-32832009000500027&lng=en&nrm=iso>.  access  on 07 Mar. 
2018. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832009000500027. 

33 SANFELICE, Clara; ABBUD, Fernanda; PREGNOLATTO, Olívia; SILVA, Michelle; SHIMO, 

Antonieta. Do parto institucionalizado ao parto domiciliar. Disponível em: http:// 
www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/3170/2433. Acesso em: 07 de março de 2018. 

34 ZANARDO, Gabriela Lemos de Pinho; URIBE, Magaly Calderón; NADAL, Ana Hertzog Ramos 
de;  HABIGZANG,  Luísa  Fernanda.  Violência  obstétrica  no  Brasil:  uma  revisão  narrativa.  
D i s p o n í v e l e m : h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? 
pid=S0102-71822017000100218&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 08 de março de 2018. 
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A partir do século XX, o processo de hospitalização dos partos tornou-se 

mais acelerado35, chegando ao final do século a quase 90% dos partos sendo 

hospitalares36. Concomitantemente a este fato, a evolução biotecnológica proporciona o 

acesso a uma gama de intervenções - muitas vezes consideradas desnecessárias - 

realizadas com o objetivo de regular, monitorar, controlar este evento natural que é o 

parto37. 

 

Estas ações intervencionistas, quando desnecessárias - o que se verifica na 

maior parte das vezes -, gera uma profunda insatisfação das mulheres com seus 

processos de parto, na medida em que passam de protagonistas a coadjuvantes da 

própria experiência. 

 

Assim, com o objetivo de propor mudanças a este modelo, já no final da 

década de 80, surgiu o Movimento Social pela Humanização do Parto e do Nascimento, 

que teve como fundamento as propostas da Organização Mundial de Saúde que, em 

1985, estimulavam o parto vaginal, a amamentação logo após o parto, o alojamento 

conjunto da mãe com o recém-nascido, a presença de acompanhante durante o processo, 

além da atuação de enfermeiras obstétricas no parto normal e a inclusão de parteiras no 

sistema de saúde em regiões sem a presença de rede hospitalar38. 

 

Vale repisar que 
 

a realidade brasileira é caracterizada por um atendimento com 
abuso de intervenções cirúrgicas, muitas vezes humilhante, em 
que há falta de informação às mulheres e até a negação ao 
direito ao acompanhante, o que é considerado um desrespeito 

 
 
 
 

35 PASCHE, D.F.; VILELA, M.E. de A.; MARTINS, C.P.  Humanização da atenção ao parto e 

nascimento no Brasil: pressuposto para uma nova ética na gestão e no cuidado. Rev Tempus 

Actas Saúde Col, Brasília, 2010, v. 4, n. 4, p. 105-117. 

36 RATTNER, Daphne. Humanização na atenção a nascimentos e partos: ponderações sobre 
políticas públicas. Interface (Botucatu),   Botucatu ,   v.  13, supl. 1, p. 759-768, 2009 .  Available 
f r o m < h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p 
script=sci_arttext&pid=S1414-32832009000500027&lng=en&nrm=iso>.  access  on 07 Mar. 
2018. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832009000500027. 

37 DINIZ, C.S.G.; CHACHAM, A.S. O 'corte por cima' e o 'corte por baixo': o abuso de cesáreas 
e episiotomias em São Paulo. Questões Saúde Reprod., v.1, n.1, p.80-91, 2006. 

38 TORNQUIST, Carmen Susana. Armadilhas da nova era: natureza e maternidade no ideário da 
humanização do parto. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/ S0104-
026X2002000200016. Acesso em: 05 de março de 2018. 
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aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, além de uma 
violação dos direitos humanos.39 

 
 

 
No final do século XX, cresce também o movimento da Medicina Baseada 

em Evidências, que busca basear os procedimentos médicos em evidências científicas de 

eficácia e segurança. Segundo avaliações científicas e de acordo com reiteradas 

manifestações da Organização Mundial de Saúde, o parto deve ser encarado como um 

evento natural, sendo o nascimento via vaginal considerado o melhor modelo para 

proteção da saúde tanto da mãe quanto do recém-nascido e, portanto, o número de 

intervenções deve ser o menor possível40. 

 

O Movimento pela Humanização do Parto incorporou os achados da 

Medicina Baseada em Evidências para contribuir com sua crítica sobre a medicina 

tradicional, que se torna ultrapassada pela manutenção de procedimentos já considerados 

desnecessários na atualidade como, por exemplo, uso da tricotomia, raspagem dos pelos 

pubianos que se acreditava que evitava infecções41. Para se entender a gravidade da 

situação, Dossiê elaborado pela Rede Parto do Princípio para a Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito da Violência contra as Mulheres42 denuncia que a episiotomia43 é a 

única cirurgia realizada no Brasil, sem consentimento da paciente e sem que ela seja 

informada de sua real necessidade, riscos, benefícios ou efeitos adversos, contrariando a 

Medicina Baseada em Evidências. 

Fundamental destacar que o Movimento pela Humanização do Parto vai 

além da tentativa de resgatar o parto como um evento natural e fisiológico: ele empodera 

mulheres, reposicionando-as como donas de seus próprios corpos e de sua sexualidade, 

 

39 ZANARDO, Gabriela Lemos de Pinho; URIBE, Magaly Calderón; NADAL, Ana Hertzog Ramos 
de;  HABIGZANG,  Luísa  Fernanda.  Violência  obstétrica  no  Brasil:  uma  revisão  narrativa.  
D i s p o n í v e l e m : h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? 
pid=S0102-71822017000100218&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 08 de março de 2018. 

40 DINIZ, C.S.G.; CHACHAM, A.S. O 'corte por cima' e o 'corte por baixo': o abuso de cesáreas 
e episiotomias em São Paulo. Questões Saúde Reprod., v.1, n.1, p.80-91, 2006. 

41 ZANARDO, Gabriela Lemos de Pinho; URIBE, Magaly Calderón; NADAL, Ana Hertzog Ramos 
de;  HABIGZANG,  Luísa  Fernanda.  Violência  obstétrica  no  Brasil:  uma  revisão  narrativa.  
D i s p o n í v e l.e m :.h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? pid=S0102-
71822017000100218&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 08 de março de 2018. 

42Disponível.em:.https://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.
pdf. Acesso em 18 de fevereiro de 2018. 

43.Vide.nota.de.rodapé.11.
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fazendo-as resgatar a ideia de que possuem um corpo capaz de gestar e de parir e que 

são capazes de ter seus filhos com o apoio e mediação de outras mulheres (enfermeiras, 

obstetrizes, doulas), se assim o desejarem, reconhecendo-lhes autonomia, enfim 44. 
 

As intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e o parto são 

consideradas desnecessárias e excessivas no Brasil, haja vista os resultados da pesquisa 

Nascer no Brasil, que apontaram que apenas 5,6% das parturientes de risco habitual, 

3,2% das primíparas45 desse grupo e 5% da amostra total estudada deram à luz de forma 

natural, sem sofrer qualquer tipo de intervenção na fisiologia do trabalho de parto46. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é a imposição de um 

grau significativo de dor e sofrimento evitáveis47. Neste sentido, a violência obstétrica 

destaca-se como sendo um tipo específico de violência contra a mulher, na maior parte 

das vezes invisibilizada no Brasil, não obstante ser muito comum: a pesquisa “A mulher 

brasileira nos espaços público e privado”48 demonstrou que 25% das mulheres entrevista- 

das relataram ter sofrido algum tipo de violência nos serviços de saúde, tanto público 

quanto privado, durante a atenção ao parto, momento de profunda vulnerabilidade para a 

mulher. 

Apesar destes fatos e da importância deste tema no cenário dos direitos 

humanos, a Organização Mundial de Saúde assevera que “atualmente não há consenso 

internacional sobre como estes problemas podem ser cientificamente definidos e  

medidos. Em consequência, sua prevalência e impacto na saúde, no bem-estar e nas 

escolhas das mulheres não são conhecidas.”49 

 

44 ZANARDO, Gabriela Lemos de Pinho; URIBE, Magaly Calderón; NADAL, Ana Hertzog Ramos 
de;  HABIGZANG,  Luísa  Fernanda.  Violência  obstétrica  no  Brasil:  uma  revisão  narrativa.  
D i s p o n í v e l..e m:h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? pid=S0102-
71822017000100218&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 08 de março de 2018. 

45 Primíparas são as mulheres que tiveram seu primeiro parto ou que vão parir pela primeira vez. 

46 LEAL, Maria do Carmo et al. Obstetric interventions during labor and childbirth in Brazilian low- 
risk women. Cad. Saúde Pública [online]. 2014, vol.30, suppl.1, pp.S17-S32. ISSN 1678-4464. 
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00151513. 

47 CAMPOS, Maria Angela Mirim Rosa e; SCHOR, Neia; ANJOS, Rosana; LAURENTIZ, Jose; 

SANTOS, Debora; PERES, Fumika. Violência sexual: integração saúde e segurança pública no 
atendimento imediato à vítima. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S0104-12902005000100011. Acesso em 10 de março de 2018. 

48 D i s p o n í v e l e m : https://apublica.or g/wp-content/uploads/2013/03/ 
www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf. Acesso em 08 de março de 2018. 

49.D.i.s.p.o.n.í.v.e.l.e.m.:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23
_por.pdf?sequence=3. Acesso em 08 de março de 2018. 
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Fundamental esclarecer que a violência obstétrica está vinculada à violência 

de gênero e atinge diretamente a autonomia da mulher e sua capacidade de decidir sobre 

seu próprio destino, representando uma apropriação dos processos reprodutivos 

femininos pelos profissionais e instituições de saúde podendo, portanto, ser também 

identificada como uma violência institucional. A violência institucional contra a mulher 

existe não apenas porque a sociedade é patriarcal e machista, mas também porque o 

Direito tem gênero. 

Isto significa afirmar que o Direito mantém um compromisso com a 

dominação masculina e heterossexual que não é contingencial nem episódica, mas que 

faz parte da própria natureza do jurídico, não existindo, portanto, o sujeito de direito 

abstrato proposto pela teoria tradicional do Direito50. Como esclarece Anna Loretoni, “de 

maneira nenhuma assexuado, neutro, sem cor e pertencimento social, o indivíduo 

moderno resulta, nas sociedades ocidentais, rigidamente determinado: possui as 

características definidas pelos grupos dominantes.”51 

 

Conclui-se, diante disso, que, em uma sociedade patriarcal, machista e 

misógina como o brasileira, em um contexto de medicalização dos processos naturais e 

fisiológicos do corpo humano, estranho seria se a mulher e seu corpo não fossem alvos 

de mais uma forma de controle. No entanto, não obstante as justificativas médicas quanto 

às intervenções realizadas no processo de parto e no parto, evidências comprovam que 

estas não se sustentam quando contrapostas a evidências que, em outro sentido, 

demonstram que a mulher e seu corpo sabem muito bem realizar satisfatoriamente o 

trabalho de trazer uma nova pessoa ao mundo. 

 
 
 
 
 

 

50  RABENHORST,  Eduardo  Ramalho.  O  feminismo  como  crítica  do  direito.  Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/6141. Acesso em 09 de março de 2018. 

51 LORETONI, Anna. Estado de direito e diferença de gênero. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo. O 

Estado de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 493. 
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