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RESUMO  
 
Este artigo objetiva discorrer sobre os limites da assistência ao 
parto frente à autonomia feminina, tendo como base a 
discussão de gênero, sobretudo, os direitos reprodutivos. 
Problematizam-se as políticas de atenção à saúde das 
mulheres e os limites destas no processo de assistência ao 
parto, uma vez que a cultura hospitalocêntrica arraigada na 
sociedade brasileira compromete a autonomia feminina, 
mediante a despersonalização dos sujeitos e a 
descontextualização do fenômeno da gravidez como um evento 
do ciclo de vida. A metodologia utilizada foi a revisão 
bibliográfica e documental.  
 
Palavras-chave: Gênero. Maternidade e Parto. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the limits of childbirth front of female 
autonomy, based on the discussion of gender, especially 
reproductive rights. Problematize up to women's health care 
policies and the limits of these in the delivery care process, 
since the hospital-centered culture rooted in Brazilian society 
committed to women's autonomy through the depersonalization 
of the subjects and the decontextualization of pregnancy 
phenomenon as a life cycle event. The methodology used in 
this bibliographic and documentary review. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Historicamente, o ato de parir constitui-se como uma experiência humana 
vivenciada pelas mulheres, diretamente vinculada aos seus aspectos naturais, subjetivos, 
sexuais e familiares. Desse modo, a assistência ao parto era dada pelas parteiras, no 
domicílio das mulheres. No entanto, a partir do século XX, o parto foi adquirindo novos 
sentidos, sendo sua realização intensificada em unidades hospitalares, tornando-se um 
procedimento cirúrgico a ser realizado por médicos especialistas em obstetrícia, havendo 
assim, um controle do período gravídico puerperal das mulheres.  

Aos poucos, a partir da vivência de algumas mulheres, o parto foi compreendido 
como um evento traumático, que vem acompanhado pela dor da solidão e 
constrangimentos, além de alguns dos protocolos institucionais que reforçam o sentimento 
de incapacidade e impotência da parturiente sob seu próprio corpo.  

Portanto, a assistência obstétrica no Brasil vem sendo alvo de discussão, em 
especial seu modelo hospitalôcentrico, centrado na doença e tecnocratismo. No Brasil, o 
advento do movimento feminista e de mulheres nas décadas de 1960 e 1970 impulsionou 
um debate acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, sendo esses últimos relacionados “à 
igualdade e à liberdade da vida reprodutiva.” (ÁVILA, 2003). Tal fato foi um dos fatores que 
contribuíram para a construção de práticas e saberes acerca da humanização do parto. 

Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica e documental, a qual se objetiva 
discorrer criticamente acerca dos limites da humanização do parto frente à autonomia 
feminina, a partir da vivência da maternidade.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Para falar de parto, faz-se necessário falar de categorias como maternidade, 
gênero e sexualidade, tendo como foco de problematização a vida das mulheres. Há de 
saber que a construção histórica e social do feminino respalda, em muitos momentos, as 
práticas obstétricas vigentes. Segundo Cantuário (1998), as mulheres têm sofrido o peso 
das representações contidas no interior dos discursos que historicamente as subestimaram, 
atribuindo a tais, a inferioridade. (p. 48) 

A maternidade como construção social decorre das mudanças ocorridas no 
século XVIII, através do processo de urbanização e industrialização na Europa, sobretudo, 
com o surgimento do amor romântico e da família nuclear e intimista, em que cada membro 
tinha papeis sexuais definidos e necessários para o desenvolvimento e a estabilidade do 
sistema capitalista moderno. Às mulheres cabia o papel de mães e esposas, atribuindo-lhes 
as obrigações com os cuidados das crianças.   

Todo esse debate está relacionado à categoria gênero. A emergência dos 
estudos de gênero, em nível internacional, sobretudo, na década de 1980, está diretamente 
relacionada às pesquisas feministas. As produções acadêmicas, nessa área, foram 
influenciadas por um contexto de efervescência das lutas sociais, nos anos 1960, em que se 
destaca o feminismo. (PEIXOTO, 2010) 

Nesse sentido, conforme Scott (1989), gênero é um elemento constitutivo das 
relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, assim rejeita 
justificativas biológicas. É também uma forma de significar as relações de poder.  



 
 
 

                  

A autora ressalta quatro elementos constitutivos nos quais são alicerçadas as 
relações de gênero. Dentre eles, destacam-se: os símbolos culturalmente disponíveis, que 
evocam as representações múltiplas, e os conceitos normativos expressos nas doutrinas 
religiosas, educativas, científicas, políticas ou jurídicas, a partir da oposição binária entre o 
masculino e o feminino. Um terceiro elemento remete-se à dimensão organizacional que 
aprofundam as desigualdades de gênero e, por fim, a identidade subjetiva, ou seja, a 
maneira de construção das identidades de gênero.  

No tocante ao parto, muitas vezes, a submissão ao controle médico-hospitalar 
na hora de parir é parte de um construto histórico que relega as mulheres a sujeito sem 
empoderamento, tirando-se inclusive o poder sobre seus corpos e suas decisões. A mulher 
foi criada para obedecer aos pais, depois ao marido, a fim de manter a aparência de 
harmonia, capaz de tudo suportar, objetivando desenvolver da melhor forma possível seu 
papel de filha-esposa-mãe, dentro do universo privado. (CANTUÀRIO, 1998; p. 48) 

A especialidade obstetrícia surge no início do Século XIX nas faculdades 
europeias, já no final desse mesmo século, os obstetras dão inicio a campanhas para 
transformar o que Maia (2010) vai chamar de um parto em um evento controlado por eles e 
circunscrito as maternidades. (p. 30)  

 

Ao deixar de ser uma experiência humana das mulheres e suas famílias, o parto 
passa a ser um evento dominado pelo poder biomédico, embora a maioria dos partos e das 
parturientes não necessitem de intervenções para a realização de um fenômeno fisiológico. 

 

Somos atraídos por uma visão biologizante, que transforma as mulheres em entes biológicos, idênticas entre si, 
nas suas funcionalidades hormonais, químicas e anatômicas. Entretanto mulheres são muito mais do que 
máquinas revestidas de pele; são seres de linguagem. Humanas, fêmeas falantes, [...] o que as transforma em 
seres únicos, com uma dimensão infinita de subjetividades. (JONES,2010, P. 182) 

 

A tentativa de “humanizar” o parto teve várias versões. Primeiramente, a Igreja 
Católica colocava o sofrimento na hora do parto como sendo um desígnio divino, uma pena 
atrelada ao pecado original, sendo impedido todo e qualquer apoio que aliviasse os riscos e 
as dores do parto, como se as mulheres tivesse que sentir dor na hora do parto para 
livrarem se do pecado que gerou o concepto. Daí a pena pelo pecado da carne recai apenas 
sobre a mulher. Dentre as diversas violações que algumas mulheres sofrem durante o 
processo de parturição estão os constrangimentos, as quais podem se configurar em 
ofensas relacionadas ao exercício da sexualidade  na hora da concepção. 

Sendo essa mais uma das “entrelinhas” da denominada violência obstétrica no 
campo institucional, pois o parto também é um evento que se remete ao sexo, portanto algo 
que pode ser repreendido quando se trata da mulher, em determinados contextos. 

As mulheres acabaram cedendo a um modelo que segundo Rodrigues (1994) 
apud Cantuário (1998) diz: subjulgadas fisicamente, reprimidas mentalmente, dominadas 
ideologicamente, as mulheres foram, ao longo dos séculos, rendidas a um conjunto de 
normas e valores religiosos, éticos, morais e científicos que as modelaram de acordo com 
os preceitos de cada época. Os sistemas de conhecimento através de suas instituições 
representativas levaram tanto homens quanto mulheres a acreditarem na superioridade 
masculina e em contrapartida na inferioridade feminina. (p. 48) 

Outra ação importante para reforçar o parto nas maternidades foi os processos 
de desqualificação das parteiras. Como consequência Maia (2010) nos diz que, o banimento 
(das parteiras) também fizeram desaparecer um conjunto significativo de conhecimentos das 
próprias mulheres sobre seus corpos, suas dinâmicas e seu produto. (p. 31) 

 



 
 
 

                  

O parto contemporâneo é tecnológico e técnico, frio, controlado por cirurgiões, mediado por aparatos eletrônicos 
e drogas, e ocorre em hospitais de atenção terciária. Quando pensamos em “parto”, nos chega a mente um 
modelo sólido e monolítico. Mas por que continuamos a enxergar o nascimento dessa maneira? (JONES, 2012, 
P. 182) 

 

 Para a construção desse novo ideário foi preciso minar cotidianamente o 
parto natural e propagandear a nova assistência às parturientes como sendo a salvadora 
das dores das mulheres, garantindo-lhes uma parturição sem dor, através da realização de 
cesáreas. A verdade é que se criou a ideia de um parto problemático e mortal para que se 
justificasse a intervenção médica e drogal sobre o corpo da mulher [...] (JONES, 2012, P. 
117).  

 

Agora a mulher é descrita não mais como culpada que deve expiar, mas como vítima da sua natureza, sendo 
papel do obstetra antecipar e combater os muitos perigos do “desfiladeiro transpelvino”. Segundo DeLee, para a 
mãe o parto equivaleria a cair com as pernas abertas sobre um forcado (a passagem do bebê pela vulva), e para 
o bebê, a ter sua cabeça esmagada por uma porta (a passagem pela pélvis óssea). Através da pelvimetria, “base 
da ciência obstétrica”, a pélvis feminina é esquadrinhada com base na física e na matemática, com o 
desenvolvimento dos pelvímetros, compassos, ângulos e cálculos. Nesse período disseminam-se os itens do 
armamentário cirúrgico-obstétrico, uma variedade de fórceps, craniótomos, basiótribos, embriótomos, 
sinfisiótomos, instrumentos hoje consideradas meras curiosidades arqueológicas e de que nos vexamos ao 
lembrá-las. (Cunha, 1989).  

 

Sabe-se que em contextos específicos, de comorbidades e situações de riscos 
que comprometam a vida das mulheres e/ou de seus filhos, é necessária a intervenção 
cirúrgica. No entanto, alguns profissionais orientam a assistência que prestam às mulheres, 
a partir da ideia de que elas precisam ser “salva” do parto, tornando o parto medicalizado e 
hospitalar como sinônimos de modernidade e de segurança para o binômio mãe-bebê. 
Desse modo, passam a propagandear o mito que se sustentam numa prática da assistência 
ao parto normal não ancorado em evidências científicas.  

No entanto, muitas dessas ações funcionam como mecanismos de controle 
sobre as mulheres e suas decisões, sendo em algumas situações, ineficientes e 
dificultadoras do processo de parto, mas que refletem dispositivos de dominação e exercício 
de poder sobre o corpo feminino.  

Diniz e Duarte (2004) apud Maia (2010) relata que: 

 

Com a mulher deitada na cama, com as pernas para cima abertas, fica claro que o sujeito do parto é o médico, e 
não a mulher. Além disso, a litotomia dificulta o trabalho de parto, o que acaba por justificar o uso indiscriminado 
de ocitocina (soro que acelera as contrações). A posição deitada e a ocitocina prendem a mulher ao leito e 
impedem que ela se movimente livremente, o que, por sua vez, aumenta as dores, justificando a anestesia. A 
posição deitada e a anestesia a impedem de participar ativamente do parto, obrigado o médico a realizar a 
manobra de Kristeller (empurrar a barriga da gestante com o braço e o corpo, manobra banida dos livros de 
obstetrícia por se considerada arriscada, mas ainda largamente utilizada). Por fim, a posição deitada não facilita 
o relaxamento do músculo do períneo, obrigando o médico a realizar a episiotomia

4
 em todos os partos varginais. 

(P. 36-37) 

 

No entanto, a sociedade civil vem pressionando e algumas medidas vêm sendo 
construídas desde 1990 no âmbito estatal. Ainda nos anos 1980, o governo elaborou o 

                                                           
4
 A episiotomia consiste na incisão do períneo para ampliar o canal de 

parto, e sua prática foi historicamente introduzida no século XVIII por 
Sir Fielding Ould, obstetra irlandês, para ajudar o desprendimento 
fetal em partos difíceis. (AMORIM, 2012) Segundo essa mesma 
autora, essa prática não tem evidências científicas comprovadas e 
sua utilização ao longo da obstetrícia tem mutilado um número 
considerável de mulheres.  



 
 
 

                  

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), tendo como principal objetivo 
a assistência integral a saúde das mulheres. Esse Programa transformou-se em 2004 em 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), a qual rompe com a 
lógica das políticas de saúde que veem as mulheres para além do ciclo reprodutivo. 

No campo da humanização das práticas de cuidado em saúde, destaca-se a 
criação da Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como Humaniza 
SUS, que foi criada em 2003, pelo Ministério da Saúde e tem como base a necessidade da 
transversalidade desse aspecto em todas as ações e instâncias de gestão do SUS.  Pauta-
se, assim, em mudanças nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, 
tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde. (BRASIL, 2003) 

Outra ação pública instituída do ponto de vista da atenção à saúde materno-
infantil foi o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), nos anos 2000. 
Este programa tem como objetivos: assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da 
qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às gestantes e 
ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania (BRASIL, 2005). 

 

Em 2011, é criada a Rede Cegonha, balizada pelo Plano de Qualificação de 
Maternidades e Redes Perinatais da Amazônia Legal e Nordeste Brasileiros (PQM 2009-
2011) que foi uma ação organizada e coordenada pela Política Nacional de Humanização 
(PNH) e pelo Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (DAPES), por 
intermédio das áreas Técnicas de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e Saúde da 
Mulher, do Ministério da Saúde. Este tinha como meta de qualificar 26 maternidades e 
aprimorar as redes de cuidados perinatais em 16 estados da Amazônia legal e do Nordeste 
durantes os anos de 2009 (ano de formulação e pactuação do Plano), 2010 e 2011 (anos de 
execução). 

A Rede Cegonha se configura como estratégia do Ministério da Saúde que visa 
implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento 
reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como 
assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento 
saudáveis até dois anos de idade.  

Conforme dito acima, a Rede Cegonha segue em consonância com a Política 
Nacional de Humanização (2003), assim, um dos seus principais objetivos é o atendimento 
humanizado por intermédio da articulação de toda a equipe multiprofissional de saúde, não 
sobrepondo uma área de saber sobre as demais.  

Vale destacar que a atuação de uma equipe multiprofissional, segundo Peduzzi 
(2001), é uma modalidade de trabalho que se configura na relação recíproca entre os 
profissionais envolvendo intervenções técnicas e teóricas. A equipe multiprofissional deve 
atuar na perspectiva da construção da autonomia e do protagonismo dos sujeitos, na 
corresponsabilidade entre eles e no estabelecimento de vínculos solidários, características 
que são parte da humanização.  

Nesse sentido, o indivíduo passa a ser visto de maneira integralizada, ou seja, o 
ser humano é multidimensional e se constrói através das relações que estabelece com o 
outro. Esse processo irá influenciar diretamente no seu desenvolvimento. 

A Rede Cegonha tem por finalidade estruturar e organizar a atenção à saúde 
materno-infantil no País e está sendo implantada, gradativamente, em todo o território 
nacional, com foco na redução das taxas de iniciando sua implantação respeitando o critério 
epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade 
populacional. (BRASIL, 2015) 

A pesquisa Nascer no Brasil, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca realizada em 2012, revela resultados sobre a forma como são realizados os partos 
maternidades públicas e privadas do Brasil, e confirma que a assistência ao parto vaginal no 



 
 
 

                  

Brasil é de má qualidade, evidenciando que a opção por parto cesariano, que deveria ser 
uma intervenção utilizada apenas para beneficiar mulheres e crianças em situação de risco, 
é o meio mais utilizado na hora do parto, sendo acompanhado pela assistência de baixa 
qualidade e pelo excesso de intervenções.  

“O parto no Brasil está fora dos padrões recomendados pelas evidências 
científicas: é intervencionista, extremamente doloroso e baseado em práticas já superadas e 
não atualizadas”, afirma a médica epidemiologista da Ensp, Maria do Carmo Leal, 
coordenadora da pesquisa.  

A proposta da Rede Cegonha, do Governo Federal, está sendo vista de forma 
positiva por alguns segmentos de atenção ao parto, mas o processo de mudança 
provalvemente será longo, pois requer transformações do ponto de vista cultural e histórico, 
sobretudo no tocante  a atuação da equipe multiprofissional na atenção ao parto e 
nascimento. 

 

3. CONCLUSÃO 

  

Acredita-se que outras formas de assistir ao nascimento são possíveis e devem 
ser oferecidas a toda a sociedade. Uma atenção ao parto com respeito, e a escolha 
informada, mediante responsabilidade compartilhada entre profissionais de saúde e 
pacientes, baseada em evidências é o algo que deve ser ofertado às mulheres.  

A superação da violência obstétrica é um dos caminhos para a redução das 
desigualdades de gênero. A dominação a qual as mulheres se veem subjugadas durante o 
seu processo de parir nada mais é do que a reprodução do que cotidianamente muitas 
mulheres vivenciam no nosso país.  

Em muitos contextos, parir deixa de ser um evento natural, referente a um ciclo 
de vida, caracterizado por diversas crenças e valores socioculturais, para ser atrelada a dor, 
a atos de julgamento, a intervenções invasivas e desnecessárias. 

Acredita-se que a humanização da atenção ao parto configura-se como um 
grande desafio na contemporaneidade. O parto humanizado contribui ainda para a redução 
das taxas da morbimortalidade materna e infantil, uma vez que esta tem sido um dos 
principais objetivos da estratégia da Rede Cegonha no Brasil. 

Faz-se necessário desconstruir o modelo de parto que está presente no 
imaginário social o que não é tarefa fácil. A mudança, porém, já está em curso quando se 
percebe o aumento da participação das mulheres na luta pelo parto humanizado, 
movimentos entre os profissionais de saúde, no setor público e privado, na busca por uma 
mudança no modelo de atenção obstétrica. 

Sabe-se ainda da existência de inúmeras legislações no campo da atenção ao 
parto e ao nascimento, a implementação de algumas experiências inovadoras no tocante a 
esse novo modelo de atenção à saúde estão em curso. No entanto, é necessário o 
desenvolvimento de políticas públicas efetivas de atenção à saúde das mulheres. 

Diante do exposto, entende-se que mudar o acesso e a qualidade de assistência 
ao parto no Brasil, através de um redesenho das práticas de cuidado de natureza ampliada, 
envolve esforços de gestores, profissionais, usuários e sociedade civil, sobretudo, diante do 
fenômeno da morbimortalidade materna e infantil.  

As mulheres devem ser as protagonistas desse momento, para tanto precisam 
estar informadas, orientadas, ter disponível serviço que irão aceitar suas opções e respeitá-
las a fim de desenvolverem escolhas que garantam um parto seguro e humanizado e que 
seus direitos sejam viabilizados em sua completude. 
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