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Dedico este trabalho à 

mulher da minha vida, minha 

mãe Jacira, meu exemplo! 

Saudade infinita! 
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Moço, cuidado com ela! 

Há que se ter cautela com essa gente que 
menstrua... 

Imagine uma cachoeira às avessas:  

cada ato que faz, o corpo confessa. 

Cuidado moço 
às vezes parece erva, parece era 

cuidado com essa gente que gera 

essa gente que metamorfoseia  

metade legível, metade sereia. 

Barriga cresce, explode humanidades 
e ainda volta pro mesmo lugar 
mas é outro lugar, aí é que está: 

cada palavra dita, antes de dizer,  
homem reflita... 

 
 
        Elisa Lucinda 
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RESUMO 

A violência institucional ou obstétrica é uma parte do todo complexo da violência de 
todas as ordens às quais as mulheres têm sido submetidas ao longo dos anos. Objeto 
de discussão tanto no meio acadêmico como nos demais segmentos da sociedade, 
constitui um terreno fértil para que irrompam inúmeros discursos acerca dessa prática 
por muito tempo silenciada na/pela nossa formação social, haja vista a condição de 
subalternidade e de submissão às quais esse sujeito foi relegado por tanto tempo. 
Assim, esta pesquisa, pautada nos princípios teóricos da Análise de Discurso de 
orientação francesa (AD), teve por objetivos analisar como a violência obstétrica foi 
discursivizada no discurso jornalístico, que efeitos de sentido esses discursos postos 
em circulação produzem e que memórias neles ressoam. A AD é uma teoria da 
interpretação desenvolvida na França, por Michel Pêcheux e estudada, no Brasil, por 
Eni Orlandi e por outros pesquisadores que a ela se filiam, visando compreender como 
um objeto simbólico produz sentidos, considerando as relações que se estabelecem 
entre a língua, o sujeito e a história. Do arquivo constituído, recortamos duas 
reportagens de duas revistas que circulam em território nacional: a primeira delas, 
intitulada “Parto com respeito”, circulou na Revista Época (Ed. nº 895, de 03/08/15) e a 
segunda, cujo título é “Uma em cada quatro mulheres sofre violência no parto”, circulou 
na Revista CartaCapital, na sua versão online e cuja última atualização foi em 06/06/15. 
No nosso gesto analítico, as reportagens, que constituem o lugar onde os discursos 
sobre violência obstétrica se materializam, foram compreendidas como textos que 
entrelaçam diferentes materialidades significantes, conforme Lagazzi (2009), e que 
dizem respeito ao modo como os sentidos são produzidos. De acordo com a teoria na 
qual nos inscrevemos, os discursos verbais e não-verbais funcionam de modo análogo, 
já que, assim como todo dito é o resultado de um já-dito antes, em outras circunstâncias 
de enunciação, também a imagem constitui um já-visto em outro lugar e que significa 
pelo funcionamento da memória discursiva. As análises empreendidas atestam como a 
violência obstétrica é uma questão complexa que entrecruza, em um primeiro momento, 
discursos inscritos no domínio do religioso e da ciência (medicina e biologia), duas 
forças ideológicas capazes de controlar até mesmo os modos de nascer do sujeito, 
determinando sua forma. A partir dessa determinação, o feminismo ou o discurso 
feminista, como um movimento social, se contraidentifica com aquilo que lhe é dado a 
pensar pela religião e pela medicina, apoiando-se no discurso da justiça, que faz 
circular sentidos de que toda mulher deve ter tratamento digno no momento do 
nascimento dos filhos e ao qual se alinha o discurso do Estado, que diz promover 
políticas públicas para assegurá-lo. Contudo, apesar desses discursos, não são raros 
os casos em que o sujeito-feminino tem seus direitos negados e é vitimizado no 
momento do parto, momento que para muitos deles, é considerado um dos mais 
importantes de suas vidas. 
 
Palavras-chave: Discurso; sentido; violência obstétrica. 
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RÉSUMÉ  

La violence institutionnelle ou obstétricale est une partie du complexe ensemble de la 
violence de tous ordres auxquels les femmes ont été soumises à au fil des ans. Sujet de 
discussion à la fois dans les universités et dans d'autres segments de la société, il s’agit 
d’un terrain fertile pour éclater de nombreux discours sur cette pratique à long temps 
abasourdi dans/grâce à notre formation sociale, en raison de la condition de 
subordination et la soumission à laquelle ce sujet il a été relégué depuis si longtemps. 
Ainsi, cette recherche, basée sur les principes théoriques de l’Analyse du discours 
française (AD), vise à analyser la façon dont la violence obstétricale était discursivizada 
dans le discours journalistique, quels effets de sens ces discours mis en circulation 
produisent et quels souvenirs en eux résonnent. AD est une théorie de l'interprétation 
développée en France par Michel Pêcheux et étudié au Brésil par Eni Orlandi et d'autres 
chercheurs que à elle sont affiliés, qu’envisage comprendre comment un objet 
symbolique produit des significations, en approchant des relations établies entre la 
langue, le sujet et l'histoire. Du fichier constitué, nous avons découpé de deux 
magazines qui circulent dans notre pays: le premier, intitulé "Parto com respeito”, diffusé 
dans le magazine Época (Ed n° 895 du 08/03/15). Et le second, dont le titre est “Uma 
em cada quatro mulheres sofre violência no parto” diffusé dans le magazine Carta 
Capital, dans sa version en ligne et dont la dernière mise à jour était em 06/06/2015. 
Dans notre geste d'analyse, les rapports, qui sont là où le discours sur la violence 
obstétricale se matérialisent, ont été compris comme des textes qui entrelacent 
différentes matérialités importants que Lagazzi (2009) et qui se rapportent à la façon 
dont le sens se produisent. Selon la théorie dans laquelle nous nous sommes inscris, 
les discours verbal et non-verbal travaillent de façon analogue, ainsi que tous les dits 
sont le résultat d'un déjà-dit d’auparavant, dans d'autres circonstances d’énonciation 
aussi l'image est un déjà-vu ailleurs et que signifie le fonctionnement de la mémoire 
discursive. Les analyses entreprises témoignent que la violence obstétricale est une 
question complexe qui recoupe, au premier discours inscrits dans le domaine de la 
religion et de la science (médecine et la biologie), deux forces idéologiques capables de 
contrôler même la naissance des différents modes, la détermination sa forme. De cette 
détermination, le féminisme ou le discours féministe, comme un mouvement social ne 
s’identifie pas avec ce qui est donné à vous de penser par la religion et par la médecine, 
en se fondant sur la justice de la parole, qui fait circuler des sens que chaque femme 
devrait avoir un traitement digne au moment de la naissance des enfants et qui s’aligne 
au discours de l'Etat, en disant promouvoir les politiques publiques pour l'assurer. 
Cependant, malgré ces discours ne sont pas rares les cas où le sujet-féminin a ses 
droits niés et devient victime au moment de la parturition, moment est, considéré 
comme l'un des plus importants de leurs vies.  

Mots-clés: Discours; Signification; Violence obstétricale. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
Segundo registros históricos, a gravidez era significada como um dos 

mistérios que envolviam o corpo feminino, que culminava com o parto, assistido 

pelas mulheres da casa e pelas parteiras, a quem cabia trazer um novo ser ao 

mundo a partir de suas experiências empíricas. Nessa época, que remonta à Idade 

Média, compreendida entre os séculos V ao XV, tutelado pela Igreja Católica, em 

grande parte do continente europeu, as suas dores eram compreendidas como a 

pena a ser paga pelas mulheres pelo pecado original, sentido esse que não cessa 

de produzir seus efeitos até hoje (DINIZ, 2005). 

Mais tarde, com o advento da industrialização inaugurando um novo modo de 

produção, que teve início na Europa, e diante na necessidade de controlar as altas 

taxas de mortalidade entre mulheres e crianças, já que era necessário garantir o 

exército de trabalhadores para as fábricas que se multiplicavam, o parto passa a 

ser comandado pelo médico, que se torna, então, o responsável por esse evento 

tão marcante (SEIBERT et al., 2005). 

Já na primeira metade do século XIX, a Obstetrícia passa a garantir o seu 

espaço nas faculdades de medicina da Europa, com a proposta de apagar o 

sentido do parto como evento pavoroso, passando a discipliná-lo e a significá-lo 

como evento médico. Contudo, se antes ele era significado como íntimo e privado, 

com a intervenção da medicina se transforma em um evento público, realizado em 

hospitais, retirando da mulher até mesmo o direito a um acompanhante nesse 

momento tão importante da sua vida (BRASIL, 2001). 

Esse modo de significá-lo se estendeu até o século XX e, no Brasil, que 

herdou, além da língua, os traços culturais dos portugueses, não foi diferente. 

Dessa forma, esse assunto, até então exclusivo do universo feminino, passa a ser 

tutelado pela medicina e controlado pelos médicos, na maioria, homens. 

De evento antes restrito ao âmbito familiar, pois era realizado na intimidade 

dos lares e, logo, do domínio do privado, o parto, ou nascimento, passa a constituir 

um evento externo, sendo realizado nos hospitais e assistido por pessoas 
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estranhas. Laços afetivos são apagados, dando lugar à prática tecnicista e 

despersonalizada, que transfere o protagonismo feminino para os profissionais da 

saúde. A partir disso, relatos de maus tratos passam a ser uma constante na vida 

das mulheres, que atravessadas pelo discurso religioso, acreditavam que deveriam 

sofrer caladas as humilhações das quais eram (e têm sido) vítimas nesse momento. 

No Brasil, mais recentemente, a fim de controlar essa prática que fere a 

dignidade do sujeito-feminino, o Ministério da Saúde, a exemplo da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), bem como de ONGs (Organizações Não 

Governamentais), passaram a formular propostas de mudanças no atendimento às 

parturientes. As propostas incluem o respeito à individualidade e o respeito às 

diferenças, sejam elas culturais, sociais, de crenças ou outras, de modo a valorizar 

o protagonismo das mulheres no momento do parto ou nascimento. 

Em virtude dessas mobilizações, passa-se a discutir sobre o evento do 

nascimento e das formas de nascer. Tais discussões resultaram na circulação de 

inúmeros discursos provenientes de vários campos do conhecimento, entre eles,  

os campos religioso, da medicina, dos movimentos sociais feministas e o 

governamental. 

Esses discursos nos chamaram a atenção, pois já vinham nos causando 

inquietação há algum tempo. Aqui, peço a licença do leitor para me colocar no texto 

e relatar sobre como se deu a escolha do objeto de estudo: A primeira vez que 

entrei em contato com o tema da violência obstétrica ou violência sofrida por 

mulheres no momento do parto ou nascimento foi durante a fala de uma Professora 

do curso de História, da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, ao 

curso de Serviço Social, no ano de 2012, do qual era aluna. 

O enfoque geral da fala da Professora foi a violência contra as mulheres, 

tema bastante atual e muito debatido no meio acadêmico, bem como nos mais 

diversos segmentos da sociedade. Dentre os muitos tipos de violência das quais as 

mulheres têm sido vítimas, uma, em particular, me chamou a atenção, porque eu já 

havia vivido situação semelhante, mas até então desconhecia que se tratava de 

violência. 

Confesso que a fala da Professora me tocou profundamente e, depois de ler 
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e refletir sobre o assunto, percebi que a violência obstétrica tem sido uma prática 

recorrente dentro das instituições que prestam assistência às mulheres no 

momento do parto ou nascimento. No entanto, esse é um assunto que foi por muito 

silenciando na nossa formação social, e que somente recentemente passou a ter 

visibilidade na mídia, passando a ser amplamente discutido. Percebi, também, que 

eu, enquanto mulher e mãe que sou, também havia sofrido esse tipo de violência, 

no entanto, nunca havia me ocorrido ter sido dela vítima, pois acreditava, 

ingenuamente, que as práticas às quais fui submetida no passado eram normais. 

Algum tempo mais tarde, ao ingressar no Programa de Pós Graduação em 

Letras da UNICENTRO, ao definir o meu objeto de pesquisa, escolhi (ou fui por ele 

escolhida!) trabalhar com os discursos sobre a violência obstétrica, buscando 

compreender como ela é discursivizada no discurso jornalístico, bem como que 

memórias ressoam nesses discursos. 

Na ocasião, circulavam na mídia, mais especificamente em revistas, 

inúmeros discursos acerca da violência obstétrica, mas a escolha pelas revistasse 

deu pelo fato de que elas abrangem uma parcela significativa da população e 

circulam nas mais diversas classes sociais, desde as mais altas, que as adquirem 

através de assinaturas ou em bancas especializadas, até as classes menos 

favorecidas economicamente, que apesar de não constituírem um público assíduo, 

as acessam em bibliotecas públicas, escolas, sebos, consultórios médicos e 

odontológicos. 

Deparamo-nos também com revistas que circulam em meio digital e que, 

apesar de não tão acessíveis a todas as camadas da população, não se distanciam 

das impressas no que se refere ao seu objetivo, que é o de manter os sujeitos 

informados sobre questões importantes para a sua formação social, contribuindo, 

assim, para disseminar valores e ideologias. 

Durante a constituição do arquivo foram coletadas diferentes materialidades 

que circulam em diversos meios de comunicação de massa, impressos ou online e 

cujo tema era a violência obstétrica. Desse arquivo constituído, recortamos duas 

reportagens veiculadas em duas revistas de significativa circulação no território 

nacional. A primeira delas, intitulada “Parto com respeito”, circulou em 03 de agosto 
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de 2015, na Revista Época (Ed. Nº 895), um dos produtos do Grupo de 

Comunicação Globo, um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, já que é 

o maior da América Latina e também do Brasil. 

A outra reportagem selecionada para análise, intitulada “Uma em cada quatro 

mulheres sofre violência no parto”, teve como suporte a Revista CartaCapital, na 

sua versão online, cuja última atualização foi em 06 de junho de 2015. A revista 

CartaCapital também é uma revista de informações de periodicidade semanal, 

publicada no Brasil pela Editora Confiança, desde 1994, e teria sido criada para 

concorrer com as revistas Veja e IstoÉ, que dominavam o mercado na época. 

Como não foi possível superá-las, em termos de fatia de mercado, a revista 

assumiu, ao longo do tempo, uma postura de análise crítica e tem procurado se 

distanciar das demais, fornecendo uma interpretação diferente dos acontecimentos 

da semana apresentados pelos demais semanários e jornais. 

Conforme Fernandes (2010, p. 13), alguns veículos de comunicação de 

massa, tais como a televisão, o rádio, a internet e o jornal, possuem um público-

alvo heterogêneo, embora mais recentemente, os jornais, por exemplo, venham 

tentando direcionar suas matérias para determinados públicos-alvo, por meio de 

suplementos diferenciados. Contudo, ainda assim, é necessário adquirir o jornal 

inteiro para ter acesso a essas matérias específicas. 

Nas revistas, porém, a segmentação por assunto e por tipo de público é parte 

constitutiva da sua essência, ou seja, a identificação do sujeito-leitor/consumidor 

com a revista que lê é muito grande, pois ele somente compra as revistas que 

tratam de assuntos de seu interesse. Nesse sentido, há revistas direcionadas a 

sujeitos das mais variadas faixas etárias, sexo e classes sociais, que se 

especializam em tratar de problemas relacionados ao universo adolescente, à 

moda, à saúde, ao esporte, a publicar notícias sobre celebridades, à economia, à 

criação dos filhos, entre outras. Ou seja, há revistas para todos os gostos e bolsos, 

mas elas somente são lidas ou apenas folheadas quando o sujeito-leitor se 

identifica com elas e com os discursos que nelas circulam (FERNANDES, 2010). 

Essa pesquisa está ancorada nos pressupostos teóricos da Análise de 

Discurso, tal como proposta por Michel Pêcheux, na França, e por Eni Orlandi e 
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pelo grupo de pesquisadores que a ela se ligam, no Brasil, e que visa compreender 

como um texto produz sentidos, levando em conta as relações que se estabelecem 

entre a língua, o sujeito e a história. Por esse viés, todo objeto simbólico constitui 

um texto – manifestação concreta de um tipo de discurso elaborado em condições 

de produção bem específicas – que se abre para diferentes possibilidades de 

leitura. 

Neste trabalho, as reportagens são consideradas textos, dos quais irrompem 

discursos verbais e não-verbais. Para analisar o verbal, dividimos os enunciados 

em Sequências Discursivas (SDs), nos termos de Courtine (2009, p. 55), que as 

entende como “[...] sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase”. Por 

essa perspectiva, uma sequência discursiva não pode ser delimitada por sinais de 

pontuação, tendo em vista que a tomamos não como uma unidade de sentido 

completo, mas como enunciados significativos que se sucedem, colaborando para 

a produção dos efeitos de sentido. 

O não-verbal será considerado como constitutivo do discurso jornalístico e 

não pode ser apartado do verbal, pois tanto imagens como enunciados verbais se 

(entre)laçam no processo de produção de sentidos, conforme afirma Lagazzi (2009; 

2011). 

Para dar conta dos objetivos propostos, dividimos nossa pesquisa em três 

capítulos. No primeiro deles, intitulado “Processos de produção dos discursos”, 

apresentamos alguns dos pressupostos da teoria que sustenta este trabalho, que 

como se sabe, constituem uma teoria do texto, fundada por Michel Pêcheux e 

estudada, no Brasil, por Eni Orlandi e pelo grupo de pesquisadores que a ela se 

ligam, promovendo importantes avanços teóricos. Debruçamo-nos, mais 

demoradamente, em 1.1, nos “momentos” (ORLANDI, 2012a) que constituem o 

funcionamento do discurso – lugar pelo qual o sujeito se mostra ou se esconde – e 

que se materializa por meio de textos, que abrem espaço para diferentes 

possibilidades de leitura, os processos discursivos. 

Em 1.2, salientamos a importância do discurso jornalístico na/para a 

sociedade contemporânea, já que ele promove a sedimentação e a cristalização 

dos sentidos ou apaga sentidos já estabelecidos, inauguram novas formas de o 
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sujeito se significar e de significar o mundo, e pensamos como um acontecimento 

da ordem da realidade se transforma em acontecimento jornalístico e, por esse 

viés, em acontecimento discursivo, segundo Pêcheux (2015); bem como nos 

processos de identificação, contraidenticação ou desidentificação do sujeito com 

alguns dizeres que circulam sobre a violência obstétrica, na nossa formação social. 

Discutimos os conceitos de interdiscurso em 1.3, compreendida por Pêcheux 

(2014) como “algo que fala antes e em outro lugar”, e de memória discursiva 

(ORLANDI, 2013), estabelecendo a diferença entre esses dois conceitos, com base 

em Indursky (2011), que compreende o primeiro como da ordem “daquilo que todos 

dizem/sabem” e o segundo, como de ordem ideológica, já que se refere somente 

aos saberes inscritos nas formações discursivas, conceito esse abordado na última 

seção (1.4) desse capítulo e compreendida como aquilo que determina o que 

pode/deve ser dito e também apagado/silenciado, a partir do lugar ocupado pelo 

sujeito na formação social na qual se insere. É a inscrição do dizer nessa “matriz 

dos sentidos”, que permite compreender a íntima relação que se estabelece entre a 

língua, o sujeito e a história. 

No segundo capítulo, intitulado “Os Sentidos acerca do Corpo Feminino e a 

Institucionalização Do Parto”, em 2.1, tratamos das condições de produção dos 

discursos jornalísticos sobre a violência obstétrica e que dizem respeito às 

circunstâncias da enunciação e ao contexto sócio-histórico-ideológico em que eles 

foram formulados. Empreendemos um breve percurso histórico sobre os sentidos 

do corpo feminino e sobre a história da institucionalização do parto ao longo dos 

tempos em 2.2, por entendermos que os sentidos que retornam pela memória, no 

eixo da formulação, se inscrevem na história, compreendida não como uma 

sucessão de acontecimentos históricos linearmente situados no tempo, mas como 

o modo pelo qual os sentidos são produzidos em dadas condições de produção. 

Em 2.3, abordamos a violência como algo que sempre acompanhou o ser 

humano, como forma de poder e de dominação entre iguais ou diferentes. Nos 

detivemos um pouco mais naquelas que atentam contra a integridade física e moral 

das mulheres e que, no momento do nascimento, vêm sido designadas de violência 

institucional e/ou obstétrica, pontuando que, apesar das lutas dos movimentos 
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sociais e das políticas públicas implantadas pelo Estado, ainda hoje permanecem 

invisíveis até mesmo aos olhos de algumas de suas vítimas, em razão de sua 

naturalização. 

Em 2.4, abordamos as políticas públicas de atendimento às parturientes 

adotadas pelo Estado, que vem desenvolvendo leis específicas de combate à 

violência obstétrica e/ou institucional, além da criação de mecanismos de proteção 

contra essa prática que limita os direitos das mulheres e continua destinando a elas 

o lugar de submissas, apesar de todos os avanços. 

Por fim, no último capítulo, apresentamos os sentidos em funcionamento, 

dividindo os textos que compõem o corpus dessa pesquisa em sequências 

discursivas (SD) tal como propõe Courtine (2009), a fim de atender aos objetivos 

propostos para esse trabalho. A análise das imagens serão  efetuadas conforme os 

pressupostos teóricos desenvolvidos para essa materialidade significante, por 

Pêcheux (2007), Davallon (2007), Orlandi (2001, 1995), Lagazzi (2009, 2011a; 

2011b). 
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CAPÍTULO 1 

 
 
 
 

O MOVIMENTO DOS SUJEITOS E DOS SENTIDOS NO DISCURSO 

JORNALÍSTICO 

 
 

Na pós-modernidade, os meios de comunicação invadiram as 

vidas públicas e privadas de diversas maneiras e com várias 

materialidades, quais sejam, revistas, jornais, propagandas, 

slogans, programas televisivos, portais e sites eletrônicos, 

revistas informativas, científicas e culturais, cartazes, filmes. 

Neles, sustenta-se um imaginário em que pesem as pretensas 

objetividade e imparcialidade, a necessidade de informação 

segura e rápida, o relato e a versão como retrato fiel da 

realidade, a credibilidade absoluta de uma só voz, enfim, 

estamos diante de um lugar de poder e autoridade que legitima 

e certifica um efeito ilusório de estabilidade e exatidão aos 

fatos instáveis da realidade caótica. 

(MIOTELLO; ORLANDINI, 2008) 
 
 
 

Neste capítulo, apresentamos alguns dos pressupostos da teoria fundada 

por Michel Pêcheux que sustentam este trabalho e que, como o próprio nome 

indica, centra seus estudos no discurso, inaugurando uma teoria de interpretação 

cujo objetivo é compreender como a ideologia adquire uma “forma encarnada” 

(ORLANDI, 2013) no discurso, que por sua vez, se materializa na língua. Em 1.1, 

respaldando-nos em Orlandi (2012a) e abordamos os “momentos” que constituem 

os processos discursivos. Orlandi (2012a), os compreende como igualmente 

relevantes e, nesse trabalho, dizem respeito ao modo sobre como a violência 

obstétrica foi discursivizada pelo discurso jornalístico, considerando o lugar 

material em que eles, os discursos, foram produzidos e circularam.  

Em 1.2, com base em Pêcheux (2015), salientamos a importância do 

discurso jornalístico na/para a sociedade contemporânea, dada a necessidade de o 



 
18 

sujeito produzir conhecimento e de estar sempre a par do que acontece no mundo. 

Destacamos como um acontecimento histórico dá origem a um acontecimento 

discursivo, bem como a interpelação do sujeito-jornalista pela ideologia e pela linha 

editorial do veículo de comunicação para o qual ele trabalha. 

Em 1.3, discutimos o modo como o discurso jornalístico é produzido, 

mobilizando os conceitos de interdiscurso (PÊCHEUX, 2014) e de memória 

discursiva (ORLANDI, 2013), estabelecendo a diferença entre esses dois 

conceitos, com base em Indursky (2011), que compreende o primeiro como da 

“ordem do memorável”, isto é, da ordem “daquilo que todos dizem/sabem” e o 

segundo, como da ordem do ideológico, já que se refere somente aos saberes 

inscritos nas formações discursivas com as quais o sujeito se identifica, 

sustentando os discursos e permitindo que eles retornem atualizados no eixo da 

formulação. 

Em 1.4, abordamos a inscrição do dizer no interior das formações 

discursivas, e que no discurso representam as formações ideológicas, 

compreendidas como o “conjunto complexo de atitudes e representações que não 

são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos 

diretamente a posições de classes em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX, 

1997b, p. 166, grifos do autor), atestando a relação que não pode ser apagada 

entre o discurso e a ideologia, uma das forças materiais que constituem os 

indivíduos em sujeitos. 

 

1.1 Processos de produção dos discursos 
 

Para dar conta do principal objetivo dessa pesquisa, que é analisar como a 

violência obstétrica é discursivizada no discurso jornalístico, que efeitos de sentido 

esse discurso produz e que memórias nele ressoam, torna-se imprescindível 

abordarmos os três momentos dos processos discursivos. De acordo com Orlandi, 

(2012a p.9), a constituição tem relação com a memória do dizer, porque faz intervir 

o contexto histórico e ideológico mais amplo em que os discursos são produzidos; a 

formulação diz respeito às circunstâncias específicas de enunciação e a circulação 

engloba a movimentação dos discursos em certa conjuntura e de acordo com 
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certas condições de produção. 

Para a autora, “é pela formulação que a linguagem ganha vida, que a 

memória se atualiza, que os sentidos se decidem, que o sujeito se mostra (e se 

esconde)” (ORLANDI, 2012a p. 9). Conforme ela, a formulação corresponde ao 

momento em que o sujeito, afetado pelos esquecimentos que lhes são 

constitutivos, articula a materialidade da língua e a materialidade da história para se 

significar e significar o mundo. Isso ocorre porque “o corpo do sujeito e o corpo da 

linguagem” não são transparentes, mas atravessados de discursividade, que 

resulta do confronto entre o simbólico com o político, em processos de memória 

que tem sua forma específica e funcionam pela ideologia. De acordo com ela: 

 

Não há corpo que não esteja investido de sentidos e que não seja o corpo 

de um sujeito que se constitui por processos de subjetivação nos quais as 

instituições e suas práticas são fundamentais, assim como pelo modo pelo 

qual, ideologicamente, somos interpelados em sujeito. Dessa forma é que 

pensamos que o corpo do sujeito é um corpo ligado ao corpo social e isto 

também não lhe é transparente (ORLANDI, 2012a, p.10). 

 

É nesse ponto de encontro entre o eixo da constituição e o da formulação 

que os dizeres inscritos na memória discursiva retornam no fio do discurso, 

atualizados. Há, então, um imbricamento entre o já-produzido e o que se está 

sendo dito e que é o mesmo que se observa entre o interdiscurso e o intradiscurso. 

Citando Courtine (1984), a autora ressalta que a diferença entre um e outro 

pode ser explicitada quando pensamos nos processos de constituição 

(interdiscurso) e de formulação dos sentidos (intradiscurso), e que podem ser 

representados, respectivamente, por um eixo vertical, no qual se encontram todos 

os dizeres possíveis, bem como aqueles que já foram esquecidos, em oposição a 

uma linha horizontal, que representa aquilo que está sendo proferido no momento 

presente, sob determinadas condições de produção (ORLANDI, 2013, p. 32-33). 

Isso significa que, para que as palavras façam sentido, é necessário que elas 

já tenham significado antes, em outra circunstância de enunciação. Dizendo de 

outro modo, um discurso significa porque já foi proferido por outro sujeito em 

determinado momento, e ainda que esquecido no eixo da constituição, é atualizado 

quando irrompe no eixo da formulação: 
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A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se 

nos colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo 

dizer, na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da 

memória (constituição) e o da atualidade (formulação). E é desse jogo que 

tiram seus sentidos (ORLANDI, 2013, p.33). 

 

O discurso seria, então, o fruto do entrecruzamento entre discursos 

marcados pelas mesmas regularidades e que, quando retornam no fio do discurso, 

passam a fazer sentido por meio da memória e da história, podendo ser tanto 

mantidos, como transformados (ORLANDI, 2013, p. 80). 

Os discursos sobre a violência obstétrica no corpus recortado para análise só 

significam porque já foram formulados antes e, pelo funcionamento da memória 

discursiva, retornam atualizados no fio do discurso. Assim, o que é dito/visto só 

significa por que já foi dito/visto antes, em outro lugar. 

A circulação também está relacionada à formulação e diz respeito ao “lugar 

material” em que os discursos atualizados fazem seus trajetos, produzindo seus 

efeitos. Convém lembrar que, assim como os discursos, esses “lugares” nos quais 

os discursos circulam também não são neutros, pois os mass media funcionam 

como importantes aparelhos ideológicos, na medida em que impõem aos sujeitos o 

que pensar e o que dizer acerca de um acontecimento da ordem da realidade, que 

se transforma em acontecimento discursivo, pelo imbricamento entre a memória e a 

atualidade. 

Neste trabalho, os discursos sobre a violência obstétrica circularam em duas 

revistas que constituem um dos veículos de comunicação de massa mais 

importantes da atualidade e, assim como os demais, se caracterizam pela 

segmentação do mercado, já que “[...] de modo inverso aos outros mass media, 

não se dirige a um público heterogêneo de leitores, mas aposta na conquista de um 

público-leitor cada vez mais específico, com os quais estabelece vínculos afetivos” 

(FERNANDES, 2010, p. 110). 

Acrescentamos que essa segmentação é também de ordem ideológica, pois 

há revistas voltadas essencialmente para o público feminino, masculino, 

homoafetivo, adolescente, para aqueles que se interessam pelo mundo dos 
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negócios, do esporte, da política, da moda, do paisagismo/jardinagem, da 

decoração, da culinária, entre outros. Na ilusão dessa segmentação, a revista 

impõe aos sujeitos o que pensar e o que dizer. Ainda, nas classes populares, não há 

opção de escolha, pois o sujeito só tem acesso àquilo que já não é novo e que nem 

sempre produz sentido para ele, embora não deixe de sofrer as determinações 

ideológicas daquilo que lhe é dado a ler/ver. 

Com relação ainda à circulação das revistas, podemos dizer que as 

impressas podem ser adquiridas em bancas ou recebidas semanal ou 

mensalmente, em casa, para maior conforto de uma pequena parcela da 

população. Contudo, nas classes menos abastadas, elas são dadas a ver em 

escolas, bibliotecas públicas, sebos, ou ainda em consultórios médicos e 

odontológicos e, nesse sentido, tornam os fatos atemporais. 

As revistas que circulam no espaço digital também têm suas características 

próprias, que coincidem com o lugar em que circulam. Com a expansão da internet, 

as editoras passaram a investir nesse segmento, seja para agradar aos leitores que 

se inscrevem na FD do desenvolvimento sustentável e, por isso, defendem a 

economia da matéria-prima na fabricação de jornais ou revistas impressas, sejam 

aqueles que, na correria do cotidiano, não têm tempo para manusear material 

impresso e preferem saber o que acontece no mundo via notebooks, tablets e 

celulares, já que estar em/na rede produz nesse sujeito não apenas o efeito de 

mundo globalizado e de unidade, mas também de economia de tempo, além de 

saturamento dos sentidos, pois o que está dito ali, pode ser interpretado como verdade 

e não pode ser contestado. 

Neste trabalho, tomamos as revistas, sejam elas impressas ou digitais, como 

um dos lugares em que o discurso jornalístico produz efeitos de objetividade e de 

neutralidade, modificando o processo de produção de sentidos e, com isso, o modo 

de o sujeito se significar e de significar o mundo. Assim, na próxima seção, 

discutimos como se dá a formulação do discurso jornalístico, que, como se sabe, 

sofre determinações, pois a maioria dos veículos de comunicação de massa se 

alinha a interesses de grupos privilegiados socialmente ou inscreve seu dizer no 

campo de partidos políticos, atestando, assim, seu funcionamento de ordem 
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ideológico. 

 

1.2 O Discurso Jornalístico como Acontecimento Discursivo 
 

Conforme adiantamos na introdução desse trabalho, nosso objetivo é 

investigar como duas revistas de grande circulação nacional, uma impressa e outra 

que circula no espaço digital, discursivizam a violência obstétrica, quais efeitos de 

sentido foram produzidos e que memórias ressoam nesses discursos, pautando-

nos na teoria da interpretação fundada por Michel Pêcheux, que, em 1969, negou a 

concepção de linguagem como instrumento de comunicação proposta por 

Jakobson e segundo a qual um emissor envia uma mensagem a um receptor por 

meio de um código, que é então por ele decifrado. 

Para Pêcheux (1997, p. 82), não se trata de pensar na linguagem como 

transmissão de informação e na linearização do processo comunicativo, pois o que 

há, conforme ele, são “efeitos de sentido” entre sujeitos que colocam o discurso em 

movimento por meio da sua materialidade específica, que é língua, também não 

mais compreendida como um sistema fechado de signos, mas como a condição 

necessária para que ele (o discurso) se materialize (ORLANDI, 2013, p. 22). Daí a 

escolha do discurso como objeto de estudo, que pela via etimológica, significa 

“percurso”, “correr por”, ou seja, colocar a linguagem em movimento (ORLANDI, 

2013, p. 15). É pelo discurso que a língua faz sentido, uma vez que ela possui a 

capacidade de intervir junto ao homem e sua realidade social, em prol da 

possibilidade de transformação dessa realidade e, não raro, também da sua 

manutenção. 

Por essa perspectiva, os discursos e os sujeitos estão sempre se 

movimentando e não se findam em uma determinada situação, pois sempre se 

abrem para novos dizeres que os sucederam ou que ainda serão formulados. 

Dessa forma, podemos dizer que o discurso é uma parte do todo que compõe as 

relações sócio-histórico-ideológicas (ORLANDI, 2012, p. 14). 

Neste trabalho, olhamos para os discursos formulados sobre a violência 

obstétrica nas revistas Época e CartaCapital, examinado que efeitos de sentido 

eles produzem e que memórias convocam. Para dar conta desses objetivos, faz-se 
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necessário, entretanto, compreender o funcionamento do discurso jornalístico, 

considerando a sua heterogeneidade, uma vez que a notícia é discursivizada de 

acordo com o olhar de sujeitos afetados pela ideologia e pelo inconsciente e que 

ocupam lugares/instituições diferentes no processo de produção de sentidos, 

dentre eles, ode redator, de repórter, de entrevistador e que, por sua vez, devem 

alinhar-se aos princípios editoriais do veículo de comunicação para o qual 

trabalham. 

Para Marques (2008, p. 1), o discurso jornalístico é considerado 

indispensável às sociedades modernas, tanto por seu caráter mediador entre os 

vários grupos sociais que as compõem quanto por se revestir de sentidos que 

exercem influência no dia-a-dia da população, pois produzem conhecimentos e 

abordam e transformam em notícia situações cotidianas que, por força das 

circunstâncias, se tornam de interesse público. 

Para o autor, quando essas situações cotidianas ganham relevância ou nível 

de importância acentuado - considerando-se os critérios de noticiosidade do veículo 

de comunicação -  são elevadas ao status de acontecimentos passíveis de debates, 

dado o seu caráter social, e se tornam objeto do discurso jornalístico. Nesse 

movimento de passagem de situação cotidiana para acontecimento discursivo, a 

empresa de comunicação e o jornalista, pautados na linha editorial que os regula, 

formula uma versão para os fatos, que varia de acordo com os efeitos de sentido 

que pretende produzir. Nesse sentido, o jornalista torna-se o mediador entre a 

veracidade absoluta do acontecimento e a veracidade relativa por ele atribuída 

(MARQUES, 2008, p. 5). 

A noção de acontecimento é bastante produtiva para a teoria na qual nos 

inscrevemos e, em especial, para compreender como um acontecimento histórico, 

da ordem do real, se transforma em acontecimento jornalístico e, por esse viés, em 

acontecimento discursivo. Para Pêcheux (2015, p. 17), o acontecimento discursivo 

se dá “[...] no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”, ou seja,  

compreende os processos de constituição e de formulação dos sentidos, uma vez 

que já-ditos retornam atualizados, no fio do discurso. Para o autor, essa  

atualização de sentidos consiste em “fazer trabalhar o acontecimento (o fato novo, 



 
24 

as cifras, as primeiras declarações) em seu contexto de atualidade e no espaço de 

memória que ele convoca e já começa a reorganizar” (PÊCHEUX, 2015, p. 19). 

Isso significa que o discurso jornalístico, ao se apoiar em um fato novo, 

instaura um novo processo discursivo, ou seja, inaugura um novo modo de dizer, 

estabelecendo uma relação entre esse dizer e outros que já circularam antes, 

possibilitando que uma nova rede de sentidos possíveis se estabeleça. No corpus 

recortado para análise, do nosso ponto de vista, o discurso jornalístico instaura um 

acontecimento discursivo, porque atualiza dizeres sobre a violência obstétrica que 

se encontram inscritos no eixo da constituição, abrindo espaço para que uma nova 

rede de sentidos possa irromper. 

Ainda do nosso ponto de vista, não há um real a ser contado/noticiado, pois o 

que circula são versões sobre esse real imaginário, produzido pelos efeitos da 

ideologia, que age de forma a naturalizar os sentidos. Assim, cada um diz/vê o que 

diz/vê porque a ideologia delimita “o que é e o que deve ser”, “fornecendo as 

evidências que fazem com que uma palavra ou enunciado queiram dizer o que 

realmente dizem”, conforme Pêcheux (2014, p. 159-160). 

Schneider e Soares (2009, p. 1709) enfatizam que, para analisar o discurso 

jornalístico, é necessário considerar que aquele que formula o discurso interpreta 

e/ou produz os acontecimentos históricos com base nas suas leituras de mundo. 

Portanto, faz-se necessário voltar um olhar apurado/crítico para esse tipo de 

discurso, o que significa estar atento aos sentidos postos em circulação, uma vez 

que eles podem manipular/direcionar o público, a fim de atender a interesses 

pessoais ou coletivos. 

Para os autores, o discurso jornalístico se funda na relação que se 

estabelece entre os órgãos de comunicação e a sociedade de um modo geral, 

tendo em vista que esses órgãos são os responsáveis por trazer fatos e/ou 

acontecimentos considerados de interesse coletivo, sendo compreendidos pela 

sociedade, apesar das críticas, como aqueles que buscam informar a todos a partir 

de regras que regem o funcionamento do discurso jornalístico e que o revestem de 

verdade, pelo simples ato de supor a verdade contida nos próprios fatos e/ou 

acontecimentos (SCHNEIDER; SOARES, 2009, p. 1708). 
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Desse modo, no imaginário dos leitores, segundo Schneider e Soares (2009, 

p. 1708), o discurso jornalístico reproduz algo que realmente ocorreu ou que irá 

acontecer, reforçando os efeitos de sentido de que os órgãos de comunicação 

noticiam somente a verdade dos fatos e/ou acontecimentos. Contudo, os mesmos 

autores afirmam que é impossível conceber discursos neutros, uma vez que 

aqueles que os produzem, encontram-se inseridos em dadas realidades e possuem 

visões de mundo diferenciadas. 

Do nosso ponto de vista, não existe neutralidade nem objetividade do 

discurso jornalístico, uma vez que aqueles que o produzem ocupam lugares 

diferentes na sua formação social e são afetados por um conjunto de “atitudes e 

representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’, mas se relacionam 

diretamente a posições de classes em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX, 

1997b, p. 166, grifos do autor). O que há, então, são versões sobre o mesmo 

acontecimento histórico, produzidas pelas diferentes formas de cada sujeito olhar 

para ele. 

Além disso, não é qualquer acontecimento da ordem da realidade que 

adquire o status de acontecimento discursivo, pois os órgãos de comunicação 

selecionam, dentro de uma gama de inúmeros assuntos/temas, aqueles que 

deverão ganhar visibilidade, observando, em primeiro lugar, a sua relevância para o 

público ao qual se dirigem e, na sequência, os detalhes que produzirão o efeito de 

veracidade/realidade. Por fim, apagam/silenciam aquilo que é considerado menos 

importante ou inoportuno, a fim de não comprometer a relevância da notícia 

(SCHNEIDER; SOARES, 2009, p. 1709). 

Recentemente, a questão da violência obstétrica ganhou bastante 

visibilidade na mídia e, embora ela nunca tenha deixado de existir, os discursos 

sobre ela foram atualizados quando acontecimentos da ordem da realidade 

transformaram o acontecimento histórico em acontecimento discursivo. 

Para Schneider e Soares (2009, p. 1708), para produzir o efeito de realidade, 

ou seja, de que a notícia corresponde à verdade e de que os dizeres retratam com 

fidelidade os fatos e/ou acontecimentos, o discurso jornalístico se utiliza de 

mecanismos como fotos, discursos relatados, infográficos, entre outros, que 
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produzem no sujeito-leitor a ilusão de que o que está sendo dito não pode ser 

contestado. Isso significa que o discurso jornalístico costuma se utilizar de 

mecanismos que interpelam o sujeito a acreditar que os discursos que circulam 

reproduzem fielmente a realidade, por meio de diferentes materialidades 

significantes (LAGAZZI, 2009). Conforme Lagazzi (2009; 2011), o entrecruzamento 

dessas diferentes materialidades significantes, no intradiscurso, permite 

compreender o modo como o discurso se formula e estabelece entre elas uma 

relação de complementaridade, uma vez que não é possível dissociá-las, porque 

funcionam juntas no processo de produção de sentidos. 

Nos textos recortados para análise, o verbal e o não-verbal se articulam no 

processo de produção de sentidos, e a CartaCapital, por exemplo, para sustentar o 

verbal, utiliza um infográfico, que dada a velocidade do espaço digital, permite ao 

sujeito saber sobre o que o texto trata com um simples olhar. Já a Revista Época 

usa as fotos das vítimas da violência obstétrica para produzir o efeito de verdade e 

de que existem provas materiais de que esse tipo de violência existe. As fotos de 

mulheres vítimas da violência obstétrica ocupam páginas inteiras e são colocadas 

junto aos seus depoimentos, apontando para a impossibilidade de questionar ou 

duvidar daquilo que ali é dito. 

Ainda segundo Schneider e Soares (2009, p. 1709), os órgãos de 

comunicação, em grande parte, não são comprometidos com a verdade e os 

discursos por eles produzidos não condizem com a realidade, já que, na maioria 

das vezes, estão relacionados às questões impostas direta ou indiretamente pelos 

anunciantes que, ao satisfazer o público, atingem um número elevado de vendas, 

atendendo à ideologia político-partidária à qual essas organizações estão filiadas 

(SCHNEIDER; SOARES, 2009, p. 1709). 

Romão (2005, p. 234) lembra que, desde o final do século passado, e com 

muita rapidez, disseminaram-se pelo mundo todo dados e informações de todas as 

ordens, por meio de programas de TV (pagas ou gratuitas), publicações impressas 

ou eletrônicas que atendem a todos os gostos, etnias, religiões etc., e que a  

velocidade com que essas informações circulam produz nos sujeitos a ilusão de 

que aquilo que está sendo dito é novo. 
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Nesse sentido, afirma que o cidadão comum também acaba por sentir  

necessidade de consumir o maior número possível de notícias sobre os fatos 

ocorridos tanto em território nacional como internacional, sobre assuntos que vão 

desde política até catástrofes naturais. Essa necessidade se torna uma espécie de 

vício, sem o qual os sujeitos não conseguem viver e a limitação e/ou falta de 

acesso aos meios de comunicação de massa faz com que eles se sintam à 

margem de uma sociedade dita informada e condenados à exclusão e à ignorância 

(ROMÃO, 2005, p. 235). 

Na sede por se manterem informados, conectados e ligados em/nas redes, os 

sujeitos tornam-se reféns desse comércio, fazendo com que os setores de 

comunicação e entretenimento cresçam enormemente e se tornem alvo de altos 

investimentos. Essas empresas, portanto, vendem uma suposta realidade tal qual 

uma mercadoria e podem controlar os sentidos que circulam sobre ela (ROMÃO, 

2005, p. 236). 

A autora salienta ainda que as empresas que abrangem os setores de 

comunicação e de entretenimento são constituídas por grupos familiares fechados 

que detêm as concessões de rádio e televisão, jornais e revistas e, portanto, são 

responsáveis por grande parte das informações que circulam nos meios de 

comunicação de massa do país. Essa configuração – parte dominante no sistema 

de produção – torna-se solo fértil para que o discurso jornalístico produza ou 

silencie dizeres, de acordo com a linha ideológica na qual se inscreve, controlando, 

filtrando, fazendo recortes e atentando para que um único sentido circule, 

relegando os demais ao silenciamento (ROMÃO, 2005, p. 236-237). 

Para a autora, para compreender o discurso jornalístico, é necessário levar 

em conta que o campo de produção de notícias está sempre em plena atividade, 

pois elas circulam nos mais diversos meios de comunicação e abundam em 

número, se assemelhando a uma linha de produção, na qual os discursos são 

produzidos por sujeitos que ocupam lugares diferentes nos grupos de comunicação 

para os quais prestam serviços. 

Nessa cadeia produtiva, os trabalhadores exercem funções determinadas, tais 

como editar, cortar, recortar ou acrescentar ao que é produzido pelos repórteres e 
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redatores, no sentido de atender aos propósitos editoriais da empresa de 

comunicação, em um movimento que se cruza ainda com a voz do entrevistado 

(ROMÃO, 2005, p. 240). 

Dizendo de outro modo, na produção da notícia, os sujeitos ocupam lugares 

definidos e é a partir deles que produzem sentidos, mas não são livres para dizer o 

que querem. É a linha editorial que permite delimitar os sentidos que podem/devem 

circular e aqueles que devem ser apagados ou refutados, balizando, assim, quais 

memórias podem ecoar no fio do discurso e quais devem ser esquecidas ou 

silenciadas. A autora afirma também que esse entrelaçamento de discursos ocorre 

de forma heterogênea e, ao chegar a outra ponta da linha de produção, produzem 

efeitos de objetividade, de neutralidade e de veracidade, vendidos por alguns mass 

media como um diferencial em relação aos demais. 

Mariani (1999, p. 52) também lembra que o processo de produção jornalística 

se desenvolve a partir de manuais de jornalismo, os quais determinam as normas 

de redação – que compreendem as normas gramaticais, lexicais e estilísticas – que 

devem ser conhecidas e usadas pelos profissionais da imprensa e da comunicação, 

transformando a escrita jornalística em uma espécie de mito da informação 

jornalística, uma vez que determinam o que o jornalista pode ou não dizer, para que 

o seu discurso produza efeitos de objetividade e de neutralidade. 

Ainda segundo Mariani (1999, p. 58-59), no século XIX, o discurso 

jornalístico foi influenciado pelo discurso da justiça, instituição que normatizava o 

modo como deveria ocorrer a textualização dos fatos, ou seja, aquilo que podia ou 

devia ser dito, conforme o a lei permitia. Nesse sentido, o discurso jornalístico atua 

como aquele que faz circular os sentidos permitidos pela lei, bem como colabora 

para a fixação de uma memória de ética-ocidental-cristã, em cujo interior delimita-

se o que é o mal e que não faz parte da essência humana. 

A autora assinala ainda que o discurso jurídico e sua influência política na 

construção do discurso jornalístico deve-se ao fato de que ele incorpora o que está 

dito na lei e o modifica, fazendo parecer que a instituição jornalística é isenta e que 

seu intuito é preservar a ética. Ou seja, a instituição jornalística ignora que foi 

fundada a partir do jurídico e isso produz uma falsa ilusão de que é mera 
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testemunha dos fatos, os quais são contados com total imparcialidade. 

Mariani (1999, p. 59-60) ainda aponta outro aspecto do discurso jornalístico, 

que é defender sua inocência quando lhe convém, ou seja, quando faz circular uma 

certa notícia, ele o faz em nome de um suposto compromisso com a verdade. Cabe 

dizer que esse movimento pode ser compreendido como de resistência, pois ao 

fazê-lo, mergulha na ilusão de que pode dizer ou relatar o que lhe convém, no 

entanto, e na verdade, somente circulam os sentidos que atendem aos interesses 

que lhe convém. 

Quando se fala em compromisso com a verdade, a imprensa se abstém do 

fato de também contribuir com as evidências, ainda que no sentido literal, e 

mobilizar o mecanismo ideológico que produz efeitos de clareza e não um suposto 

compromisso com a verdade. Do discurso jornalístico, portanto, fundado sob a 

memória do discurso jurídico, espera-se que seja objetivo e imparcial, como ditado 

pela ética. No entanto, pelo fato de se tratar de uma instituição e não de um 

mecanismo isolado, é necessário compreendê-lo como um todo, lugar em que os 

efeitos de evidência e a produção de sentidos convergem (MARIANI, 1999, p. 60). 

Para Romão (2005, p. 241-242), esse processo de produção do discurso 

jornalístico revela a superioridade do sujeito em relação à linguagem e sinaliza para 

o fato de que a opinião e a informação, dependendo do interesse do responsável 

pela notícia, pode ser objeto de manipulação. Por esse mesmo viés, afirma que no 

processo de produção das/do notícias/discurso, muitas vezes, alguns sentidos são 

mais enfatizados do que outros ou então silenciados para que outros se 

sobressaiam ou sejam impedidos de circular, mas que mesmo assim produzem 

seus efeitos por meio das arestas e avessos do dizer, bem como por seus silêncios 

e lacunas. 

Para Romão (2005, p. 242), quando um sentido dominante se impõe no  

discurso jornalístico, determinando uma linha editorial, também outros sentidos não 

previstos podem emergir, criando lugares marginais, de resistência e de 

significações não desejadas e não legitimadas em dada situação. Discursivamente, 

dizemos que esse sentido dominante se sobressai pela inscrição do veículo de 

comunicação em uma ou outra matriz do sentido que, no discurso, pode ser 
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atestada quando ele elege um modo de dizer em detrimento de outros possíveis. 

Segundo a autora, esse movimento tenso resulta da imposição ideológica no/sobre 

o processo de produção de sentidos e funciona como uma espécie de jogo no qual 

o veículo de comunicação se esforça para fazer crer que o que diz, escreve, noticia 

e publica, é transparente. 

É essa busca frenética pela novidade, isto é, por furos jornalísticos e por 

reportagens inéditas que nutre o discurso jornalístico, produzindo nele efeitos de 

realidade e de que há sempre algo novo a se dizer, isto é, de que sempre é 

possível formular outras versões dos fatos e, por consequência, dos discursos, 

apagando assim, o funcionamento da memória no processo discursivo que resulta, 

na verdade, dos esquecimentos que afetam os sujeitos. 

 

1.3 Funcionamento da memória no discurso jornalístico 
 

Para Romão (2005, p. 240), há um jogo que se estabelece entre produção e 

leitura de notícias. No entanto, ele não se dá de forma gratuita, mas pelo fato de os 

sujeitos estarem inseridos em uma realidade repleta de contradições sociais, o que 

torna o gesto de leitura e interpretação diferente para cada sujeito e, por 

consequência, o processo de significação dos discursos. Além disso, os dizeres 

não produzem os mesmos sentidos nos sujeitos, visto que, para cada um deles a 

memória discursiva – lugar de significação dos dizeres – é acionada de modo 

particular. 

Para a teoria da interpretação, quando o sujeito produz/interpreta um 

discurso o faz com base em um já-dito/formulado anteriormente, porque são esses 

já-ditos que sustentam todo o discurso, permitindo compreender o funcionamento 

discursivo, assim como a sua relação com os sujeitos e com a ideologia. Conforme 

Orlandi (2013, p. 32), o que o sujeito diz não é sua propriedade particular, isso 

porque as palavras não lhe pertencem e adquirem significados iguais ou diferentes 

pelo funcionamento da história e da memória, ainda que ele seja afetado pela 

ilusão de que é o dono do dizer e que os sentidos podem ser por ele controlados. 

Para a AD, a memória discursiva funciona ideologicamente nos processos de 

identificação dos sujeitos com os sentidos e se constitui por dois esquecimentos 
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“radicalmente diferentes e inerentes ao discurso” (PÊCHEUX, 2014, p. 161), que 

correspondem, na verdade, a ilusões que afetam o sujeito no processo discursivo. 

Conforme Orlandi (2013, p. 35) o esquecimento número dois, da ordem da 

enunciação, é um esquecimento semiconsciente porque, ao produzirmos um 

discurso, elegemos uma palavra/expressão em detrimento de outra, colocando em 

funcionamento processos parafrásticos. A autora exemplifica que ao falarmos “sem 

medo” poderíamos substituir por “com coragem”, mas ao optarmos pela primeira, o 

fazemos porque isso significa no nosso discurso, embora não tenhamos total 

consciência disso. Em termos discursivos, isso significa que as escolhas que 

fazemos não são aleatórias. 

O esquecimento número um é da ordem do ideológico e do inconsciente, 

pois remete ao modo como os sujeitos são marcados pela ideologia. Nessa forma 

de esquecimento, os sujeitos pressupõem que são a origem do dizer, quando, na 

verdade, somente retomam dizeres já existentes. Para melhor entender esse tipo 

de esquecimento, podemos pensar que, quando nascemos, os discursos já 

existiam e que, portanto, não somos a sua origem (ORLANDI, 2013, p. 35). 

Essa memória com a qual trabalha a AD não deve, no entanto, ser 

confundida com a memória individual ou com a memória com a qual trabalham 

historiadores como Le Goff (2003, p. 49), por exemplo, para quem a história e a 

memória possuem uma ligação intrínseca, pois assim como os fatos passados não 

são a história em si, mas seu objeto, a memória também não é história, mas um 

dos objetos que colabora para a construção histórica, tal qual os fatos passados. 

De acordo com o autor, a memória social/coletiva constitui instrumento 

indispensável para problematizar tempo e história, sobre os quais ela ora recua, ora 

se expande (Le Goff, 2003, p. 422), e do seu ponto de vista, ela é fundamental para 

o desenvolvimento das sociedades, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX, pois, ao mesmo tempo em que essa memória se constitui por meio de 

arquivos históricos, também se insere nas discussões das sociedades que se 

encontram em processo de desenvolvimento, no tocante às lutas de classes que 

envolvem disputa por poder e, consequentemente, por sobrevivência (LE GOFF, 

2003, p.469). 
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Portanto, a memória social/coletiva é, para o autor, uma forma de domínio, 

pois por meio dela é que as sociedades podem compreender os artifícios 

empregados para dar visibilidade às lutas de classes. Para ele, “a memória, na qual 

cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir 

ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva 

para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 2003, p. 470-471). 

Pela esteira do discurso, a memória não diz respeito à rememoração dos 

fatos do passado e nem se refere à capacidade de armazenamento de dados no 

cérebro, mas é compreendida como um movimento de atualização/recuperação de 

já-ditos que irrompem no fio do discurso, por meio da repetição e da regularidade e 

que só significam pelo movimento da história, que não diz respeito à cronologia de 

acontecimentos passados, mas à forma como os sentidos se cristalizam ou se 

deslocam em uma dada conjuntura sócio-histórica. 

Conforme Pêcheux (1999, p. 52), a memória corresponde aos “implícitos”, 

isto é, aos pré-construídos, aos elementos citados e relatados e aos discursos- 

transversos, que “estão ausentes por sua presença”, isto é, que ficam 

armazenados/arquivados na memória discursiva assim como objetos “esquecidos” 

no fundo de uma gaveta e que irrompem no eixo da formulação sob a forma de 

remissões, retomadas e de efeitos parafrásticos. Conforme ele: 

 

[...] a memória discursiva seria aquilo que face a um texto que surge como 
acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer mais 
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos 
transversos etc. (de que sua leitura necessita: a condição do legível em 
relação ao próprio legível (PÊCHEUX,1999, p. 52, grifo do autor). 

 

Contudo, Pêcheux (1999, p. 52) assinala que essa “regularidade” discursiva 

pode vir a se desfazer diante de um novo acontecimento discursivo, provocando, 

assim, uma “perturbação na memória” e, logo, a interrupção da regularidade, 

inaugurando outra série. Afirma ainda que esse tipo de memória não pode ser 

considerada homogênea e que possui “arestas”. Conforme o autor: 

 

[...] a memória não pode ser concebida como uma esfera plena, cujas 
bordas seriam transcendentais históricos e  cujo conteúdo seria um sentido 
homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamente 
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um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 
retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de desdobramentos, 
réplicas, polêmicas e contra-discursos (PÊCHEUX, 1999, p. 56). 

 

Orlandi (2013, p. 57) compreende a memória discursiva com o interdiscurso, 

como o “[...] saber discursivo que torna possível todo o dizer e que retorna sob a 

forma do pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra”. Nas palavras da autora, o interdiscurso é um já-dito em outra 

ocasião, com outras palavras, que é atualizado pelo funcionamento da memória 

discursiva. Nesse sentido, é por meio do interdiscurso que o sujeito produz sentidos 

que determinam como ele se significa frente a uma determinada e/ou nova situação 

discursiva (ORLANDI, 2013, p. 31), 

Para Indursky (2011, p. 71), é o regime de repetibilidade que torna possível 

afirmar que os saberes existem anteriormente ao discurso do sujeito e que, quando 

ele os atualiza, o faz na ilusão de que aquilo que diz nunca foi dito antes, isto é, 

“[...] de que foram formulados em outro lugar e por outro sujeito, e que ele os 

retoma, sem disso ter consciência” (INDURSKY, 2011, p. 71). Esse regime da 

repetibilidade atesta o funcionamento da memória discursiva, entendida por ela não 

como interdiscurso, mas como a “existência histórica do enunciado no seio de 

práticas discursivas, reguladas pelos aparelhos ideológicos” (COURTINE, 1981, p. 

53 apud INDURSKY, 2011, p. 72). 

De acordo com a autora, tanto o interdiscurso como a memória discursiva 

dizem respeito à memória social, mas o interdiscurso é da ordem do memorável, 

isto é, compreende uma memória ampla e saturada, que abarca todos os dizeres 

possíveis do complexo das formações discursivas. Já a memória discursiva é de 

ordem ideológica e diz respeito somente aos sentidos autorizados pela forma-

sujeito 1 de uma uma FD, incluindo, também, aqueles que são refutados ou 

apagados em razão de determinações históricas (INDURSKY, 2011, p. 87). 

Segundo ela, “o interdiscurso abarca a memória discursiva referente ao complexo 

de todas as FDs” (INDURSKY, 2011, p. 88, grifo da autora). 

Para a AD, a produção de qualquer discurso depende do funcionamento da 

                                                
1
 Forma pela qual o sujeito do discurso se identifica com a formação discursiva que o constitui. Também chamada de 

sujeito universal ou sujeito do saber de uma FD (PÊCHEUX, 2014, p. 154). 
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memória discursiva, pois é por meio dela que os sentidos constituídos 

historicamente retornam atualizados no fio do discurso, sob novas formulações, isto 

é, ao formular o dizer, o sujeito mobiliza discursos que se encontram 

deslinearizados no interdiscurso e, mais especificamente, no interior das formações 

discursivas nas quais se inscreve, embora seja afetado pela ilusão de que é a 

origem deles. Dizendo de outro modo, o processo de significação está relacionado 

com a memória discursiva e logo, com a inscrição dos dizeres nas formações 

discursivas com as quais o sujeito se identifica imaginária e inconscientemente. 

 

1.4 Formações Discursivas: a matriz dos sentidos 
 

A noção de formação discursiva é, então, essencial na AD, uma vez que 

propicia a compreensão de como se processa a produção de sentidos pelo 

mapeamento da relação intrínseca entre discurso e ideologia. É ela que estabelece, 

dentro de uma formação ideológica dada e inserida em um momento sócio-histórico 

específico, o que pode e o que deve ser dito e também aquilo que deve ser 

silenciado/apagado. 

Isso acontece porque o discurso se reveste de sentidos de acordo com o 

lugar ocupado por aquele que enuncia, ou seja, conforme a formação discursiva na 

qual o sujeito se inscreve e que possibilita que aquilo que ele diz adquira um 

sentido e não outro, reafirmando a tese pecheutiana de que as palavras não 

adquirem sentido por elas mesmas, mas “mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 2014, p. 146-147), ou 

seja, as palavras adquirem sentido em relação às formações ideológicas que 

sustentam essas posições. 

Desse modo, no processo discursivo, as formações discursivas representam 

as formações ideológicas, pois todo dizer produzido pelo sujeito possui um vestígio 

ideológico em relação a outros vestígios ideológicos, e isso não está contido na 

essência das palavras, mas na discursividade, no funcionamento do discurso, por 

meio do qual a ideologia se manifesta, produz sentidos e se materializa. De acordo 

com Pêcheux (2014, p. 147, grifos do autor), a formação discursiva é “[...] aquilo 

que em uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 
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conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode 

e deve ser dito”. 

As formações discursivas – matrizes dos sentidos – podem ser consideradas, 

então, como “regionalizações” do interdiscurso, uma vez que inscreve os dizeres 

em determinados sítios de significação. Dessa forma, os sentidos não são 

determinados por dispositivos da língua, mas dependem das relações que se 

constituem nas/pelas formações discursivas em relação umas com as outras e que 

são articuladas pelo interdiscurso. 

No entanto, as formações discursivas não devem ser pensadas como uma 

reunião de discursos que estão harmoniosamente ligados e que se auto-operam 

entre si. Pelo contrário, elas são heterogêneas e seus limites porosos, isto é, elas 

se constituem pela contradição e pela diferença, se configuram e reconfiguram ao 

sabor das suas relações (ORLANDI, 2013, p. 44). Dessa forma, palavras idênticas 

podem adquirir diferentes significados ao se inscreverem em formações discursivas 

distintas, porque, do ponto de vista discursivo, elas são mobilizadas por diferentes 

sujeitos, que ocupam diferentes lugares e as enunciam em diferentes condições de 

produção, conforme já destacamos. Desse modo, para compreender o sentido de 

um discurso, é necessário considerar as suas condições de produção e o 

funcionamento da memória discursiva, pois, para ter sentido, há que já ter feito 

sentido. Isso significa que existem formulações já feitas e latentes que constituem 

nosso dizer. 

Podemos afirmar, então, que os sujeitos e os sentidos se constituem como 

tal devido a sua inscrição em uma ou outra formação discursiva. No entanto, ele 

pode, também, se distanciar, duvidar, questionar, contestar ou se revoltar contra 

esses saberes e mesmo assim permanecer dentro dela ou deixá-la por completo. 

Esse movimento entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal aponta 

para a questão do efeito do complexo das formações discursivas na forma-sujeito 

de uma FD e corresponde àquilo que Pêcheux (2014, p.199) designa de 

“modalidades da tomada de posição do sujeito”. A primeira modalidade de tomada 

de posição do sujeito consiste na superposição/recobrimento entre o sujeito da 

enunciação e o sujeito universal de tal forma que o sujeito do discurso sofre 
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cegamente a determinação da formação discursiva na qual se inscreve, 

identificando-se plenamente com os dizeres inscritos no seu interior. 

Essa identificação se dá sob a forma do “livremente consentido” e caracteriza 

o “discurso do ‘bom sujeito’”. (PÊCHEUX, 2014, p. 199). No discurso jornalístico, 

essa plena identificação do sujeito acontece quando o sujeito concorda totalmente 

com os saberes que essa FD faz circular, como, por exemplo, quando o veículo de 

comunicação dá visibilidade a acontecimentos da ordem da realidade sobre a 

violência obstétrica e o sujeito-leitor se identifica plenamente com os discursos 

produzidos por ele, não contestando ou colocando em dúvida aquilo que lhe é dado 

a saber. 

Na segunda modalidade de tomada de posição, o sujeito se revolta, se 

distancia, duvida ou questiona os saberes que o sujeito universal lhe “dá a pensar” 

abrindo espaço para a diferença, para a contradição, bem como para diferentes 

posições-sujeito no interior de uma mesma formação discursiva (PÊCHEUX, 2014, 

p. 200). No discurso jornalístico, essa contraidentificação ocorre quando o “mau 

sujeito”, inscrito na FD da revista, se revolta ou questiona os dizeres postos em 

circulação sobre a violência obstétrica, mas não sai dela. 

A essas duas modalidades de tomada de posição, Pêcheux (2014, p. 201) 

soma uma terceira, que funciona sob o modo da “desidentificação, isto é, de uma 

tomada de posição que “constitui um trabalho (transformação - deslocamento) da 

forma-sujeito”. Segundo Pêcheux (2014, p. 201), nessa modalidade de tomada de 

posição, o sujeito do discurso se desidentifica totalmente com os saberes de uma 

formação discursiva e com a sua forma-sujeito e passa a se identificar com outra 

formação discursiva e sua respectiva forma-sujeito (PÊCHEUX, 2014, p. 202). Essa 

desidentificação acontece, por exemplo, quando a revista põe em circulação 

dizeres sobre o modo cruel como são tratadas as mulheres no momento do parto e 

o sujeito, inscrito em uma FD religiosa, não o significa como uma forma de 

violência, mas como forma de a mulher pagar pelo pecado original. 

Para Pêcheux (2014, p. 198, grifos do autor) “todo sujeito é constitutivamente 

colocado como autor e responsável por seus atos (por suas ‘condutas’ e por suas 

‘palavras’)” em cada prática discursiva em que se inscreve, e isso ocorre pela 
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determinação do complexo de formações ideológicas e que, no discurso, 

correspondem às formações discursivas. 

As formações discursivas seriam, então, regionalizações do interdiscurso, 

compreendido por Pêcheux (2014, p. 149, grifos do autor) como “algo fala (ça parle) 

sempre ‘antes em outro lugar e independentemente’, isto é, sob a dominação do 

complexo das formações ideológicas”. Dizendo de outro modo, a interpelação dos 

indivíduos em sujeitos do seu discurso se dá por meio  

 

“[...] do complexo das formações ideológicas (e, mais especificamente, 
através do interdiscurso intrincado nesse complexo) e fornece ‘a cada 
sujeito sua realidade’, enquanto sistema de evidências e de significações 
percebidas–aceitas–experimentadas” (PÊCHEUX, 1997, p. 149). 

 

Pensar nos processos de identificação dos sujeitos significa, portanto, 

compreender a forma pela qual o sujeito produz o seu discurso, inscrevendo-o em 

uma determinada formação discursiva e negando ou apagando outras, assumindo, 

assim, sua posição-sujeito em dada formação social e política. No entanto, nesse 

processo, existem condições que orientam os processos de identificação. Assim, 

eles estão submetidos à historicidade, à falha e ao equívoco, bem como ao 

movimento e ao possível. É considerando todos esses aspectos que o analista de 

discurso pensa a identidade (ORLANDI, 2011, p. 11). 

Nesse trabalho, não pensamos o discurso jornalístico como um processo 

pronto/acabado, uma vez que a significação nele não se fecha ou encerra, porque 

os sentidos não são literais e sempre há espaço para outras possibilidades de 

sentido. Esse tipo de discurso colabora, conforme já adiantamos, para a 

sedimentação de certos sentidos e/ou apagamento de outros, porque se alinha não 

apenas aos princípios editoriais do veículo de comunicação no qual circula, mas 

também (re)produz posicionamentos ideológicos dos grupos aos quais pertencem. 

No seu modo de existir, o discurso jornalístico pode, portanto, exercer influência na 

estabilização ou apagamento dos sentidos, produzindo efeitos de completude, de 

objetividade e de neutralidade, que resultam da relação entre o sujeito-jornalista ou 

editor e as regras e leis que o normatizam, além do posicionamento ideológico do 

veículo de comunicação para o qual esse sujeito trabalha. 
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Dizer X não significa o mesmo que dizer Y e isso acontece também em 

relação aos sujeitos que produzem o discurso ou para os quais eles são dirigidos, 

pois funciona, no discurso jornalístico, todo um jogo de imagens, que resultam de 

projeções “[...] que permitem passar das situações empíricas – os lugares dos 

sujeitos – para as posições dos sujeitos nos discursos”. (ORLANDI, 2013, p. 40). 

Assim, uma palavra, um recorte de uma fala, um infográfico ou uma imagem nunca 

são usados, no discurso jornalístico, sem considerar essas regras de projeção, que 

se aplicam tanto aos sujeitos como ao objeto do discurso. 

Segundo Shwaab e Zamin (2014, p. 58-59), o discurso jornalístico, portanto, 

se configura por categorias pré-noticiosas e pelas condições de produção, que 

atuam sobre essas formações imaginárias, ideológicas e discursivas, fazendo com 

que os jornalistas procurem fatos na vida real que se encaixem nos modelos 

existentes. Dessa forma, a notícia resulta como sendo um produto cultural, nascido 

do trabalho do simbólico e do imaginário que, quando discursivizado, produz efeitos 

de sentido sobre o real. Aquilo que se noticia é, por sua vez, submetido ao gesto 

interpretativo do sujeito-leitor, que ao fazê-lo, não elimina a possibilidade de 

fechamento dos sentidos, ou ainda, de desnaturalizá-los. 

Há, então, dois lados no processo de produção de sentidos no discurso 

jornalístico: o sujeito-autor da notícia inscreve o seu dizer na formação discursiva 

que se alinha aos princípios editorais do veículo de comunicação para o qual 

trabalha. Contudo, por também ser um sujeito afetado pela ideologia e pelo 

inconsciente, por vezes, se deixa ver, rompendo com a pretensa objetividade e 

neutralidade desejada nesse tipo de discurso. 

De outro lado, está o sujeito-leitor, que levado pela avalanche de notícias que 

se multiplicam e se reinventam freneticamente, pode se identificar, contraidentificar 

ou desidentificar com os dizeres que são postos em circulação e com aquilo que 

lhes é dado a pensar pelo veículo de comunicação ao qual tem acesso. Ele pode, 

ainda, não fazer uma leitura crítica e, assim, seguir sem se dar conta de estar 

ocupando o lugar de simples “recebedor” de informações, sendo moldado aos 

interesses do Estado. 
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CAPÍTULO 2 

 
 
 
 

OS SENTIDOS ACERCA DO CORPO FEMININO E A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PARTO 

 

 
Eva, ao deixar-se tentar pela maléfica serpente, desejando 

saborear o fruto da árvore da sabedoria, foi condenada por 

Deus a submeter- se à ordem biológica: “À mulher, disse Deus: 

Multiplicarei as dores da tua gravidez, será na dor que vais 

parir os filhos. A tua avidez, há-de impelir-te para o teu marido, 

mas ele dominarte-á. 

(GÊNESIS, III, 16). 
 

 

 
Historicamente, no mundo ocidental, guardadas a devida diversidade cultural 

e temporalidades respectivas, o parto, ou nascimento, é considerado um evento 

natural e que, ao longo da existência humana, sofreu várias transformações sem, 

contudo, perder o status de um dos acontecimentos mais marcantes da vida dos 

sujeitos. 

Neste capítulo, em 2.1, tratamos das condições de produção dos discursos 

jornalísticos sobre a violência obstétrica e que dizem respeito às circunstâncias da 

enunciação e ao contexto sócio-histórico e ideológico em que eles foram 

formulados. Também faz parte das condições de produção dos dizeres a história e 

a memória. Na teoria na qual inscrevemos este trabalho, a história não se refere 

aos acontecimentos históricos linearmente situados, mas à possibilidade de 

variação dos sentidos de acordo com o contexto de sua utilização, e a memória 

permite compreender porque irromperam certos dizeres sobre a violência obstétrica 

e não outros no corpus recortado para análise. 

Pensamos que esse percurso histórico se faz necessário para 

compreendermos as transformações ocorridas nos sentidos sobre o modo de 



 
40 

compreender o corpo feminino e as formas de nascer, tendo em vista que, para a 

teoria discursiva, a história ressoa como memória no fio do discurso e permite 

desvelar parte das contradições do tempo presente. 

Assim, abordamos, em “A Memória e a História sobre o Corpo Feminino e 

sobre a institucionalização do Parto” (2.2), o modo como o corpo feminino foi 

compreendido, além da história do parto até a sua institucionalização, com respaldo 

em Matos e Soihet (2003), Martins (2004), Brasil (2001, 2014), Dias (2015), Del 

Priore (2010), Sena et al. (2012), Ribeiro (2013), Matos et al. (2013) e Diniz (2005). 

Em 2.3. abordamos  como a violência vem sendo significada, bem como as 

suas formas, destacando aquelas que atentam contra a integridade física e moral 

das mulheres e que, nomomento do nascimento, têm sido designadas como 

violência institucional e/ou obstétrica. Para tanto, sustentamos nossos dizeres em 

Palma (2008), Almeida (2010), Brasil (2001, 2005, 2014), Ribeiro (2013), Pinto 

(2003), Aguiar, D’Oliveira e Schraiber (2013), Parto do Princípio (2012), Soares et 

al. (2015), Franca et al. (2014), Araújo et al. (2016) e Seibert (2005). 

Por fim, com base em Brasil (2001, 2014) e Souza et al. (2016), destacamos 

as políticas públicas de atendimento às parturientes (2.4) que, diante do elevado 

número de casos de violência contra as mulheres no momento do parto, 

denunciada por pesquisas e estatísticas, bem como pelos movimentos sociais, 

exigiram do Estado que esse desenvolvesse leis específicas de combate à 

violência e a criação de mecanismos de proteção contra essa prática, que por tanto 

tempo esteve invisível aos olhos até mesmo das suas próprias vítimas. 

 

2.1 Sobre as condições de produção dos discursos 
 

Para compreender como um texto significa, pelo viés da AD, é preciso 

atentar para as condições de produção dos discursos que, conforme Orlandi (2013, 

p.30), compreendem o contexto imediato (sentido estrito) em que ele foi produzido 

e diz respeito às circunstâncias da enunciação, e também ao contexto sócio-

histórico-ideológico no qual eles irromperam (sentido amplo), além da história e da 

memória. Como adiantamos, analisamos os discursos jornalísticos sobre a 

violência obstétrica que circularam em duas revistas, lugar material onde os 
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discursos foram formulados e produziram sentidos. 

A primeira reportagem, intitulada “Parto com respeito”, circulou em 03 de 

agosto de 2015, na Revista Época (Ed. Nº 895), produto de periodicidade semanal 

do Grupo Globo de Comunicação, um dos maiores conglomerados de mídia do 

mundo, o maior da América Latina e também do Brasil. A segunda, intitulada “Uma 

em cada quatro mulheres sofre violência no parto”, circulou na versão online da 

Revista CartaCapital, que também circula semanalmente e cuja última atualização 

da reportagem se deu em 06 de junho de 2015. A revista CartaCapital é publicada 

pela Editora Confiança, desde 1994, e teria sido criada para concorrer com as 

revistas Veja e IstoÉ, que dominavam o mercado, na época. Foi fundada pelo 

jornalista ítalo-brasileiro Mino Carta e apresenta uma política declarada em seu 

editorial, bem como se propõe a atuar como uma analista do comportamento 

midiático. 

Nessas reportagens, pelo viés do discurso jornalístico, as revistas trazem à 

tona a questão da violência sofrida pelas mulheres no momento do nascimento dos 

filhos e que são, atualmente, designadas “violência obstétrica”. Pensamos que o 

possível efeito de origem para o surgimento desses discursos e não de outros em 

seu lugar, ocorreu quando, em 1º de Abril de 2014, Adelir de Góes2, de Torres/RS, 

foi retirada de sua casa durante a madrugada, em trabalho de parto, e levada sob 

custódia para um hospital público designado por uma juíza para fazer uma cesárea 

sem o seu consentimento e sem a presença de um acompanhante, direito garantido 

a todas as mulheres pela Lei Federal 11.108/2005.  

A decisão judicial foi fundamentada na opinião de apenas uma médica, sob a 

alegação de “proteger a vida do nascituro”, sem que Adelir tivesse sido ouvida ou 

que fossem apresentadas provas, ou ainda, solicitada uma segunda opinião de 

outro médico sobre a necessidade da intervenção cirúrgica. 

A partir desse acontecimento histórico, passaram a circular discursos que 

fazem retornar, no eixo da formulação, sentidos sobre as formas de nascer, bem 

como o Estado, por meio do aparato judicial, ignorou alguns dos direitos 

fundamentais de uma mulher no momento do parto. 

                                                
2
 Disponível em: <https://somostodxsadelir.wordpress.com>. Acesso em: 15 jan. 2017. 

https://somostodxsadelir.wordpress.com/


 
42 

Os movimentos sociais, em especial o feminista, organizações de defesa dos 

direitos humanos e demais entidades da sociedade civil se mobilizaram, alegando 

que, além de Adelir ter sido vítima do poder público e de seus agentes, também 

teria sido vítima de discriminação porque ela pertencia a uma família de ciganos e, 

portanto, considerados pela juíza que expediu a ordem judicial incapazes de decidir 

sobre a forma de nascer dos filhos, desconsiderando, assim, aquela cultura. 

Em vistas desse acontecimento da ordem da realidade, grupos e movimentos 

sociais, organizações de defesa dos direitos humanos, poder público e demais 

entidades da sociedade civil se organizaram/mobilizaram, convocando a todos para 

participar do movimento “Somos Todas Adelir – Ato Contra a Violência Obstétrica”, 

realizado no dia 11/04/2014, em diversas cidades brasileiras. 

A partir disso, irromperam, em especial, no espaço digital, textos como os 

que seguem que, pelo funcionamento da memória discursiva, convocam sentidos 

relacionados à submissão da mulher e sobre o desrespeito aos direitos das 

mulheres no momento do parto. Pelo imbricamento das formulações verbais e 

visuais, o primeiro texto (Texto 1) aponta para sentidos relacionados à violência 

obstétrica, a qual em uma das formas de ocorrência não permite que a mulher 

escolha como deseja ter seu filho. O sujeito-feminino chora e tem as mãos 

algemadas em uma referência a essa impossibilidade de escolha, pois está “atada” 

ao que preconizam as leis, desconsiderando seu direito de escolha. As formulações 

visuais das cicatrizes apontam para o sentido que a cesárea, feita sem o 

consentimento da gestante, não deixa marcas apenas no corpo, mas também no 

coração. 

As formulações verbais #SomosTodasAdelir e #MeuCorpoMinhasRegras, 

convocaram os sujeitos a participarem do Ato Nacional Contra a Violência 

Obstétrica e viralizaram na/em rede pelo funcionamento dessas hashtags3 e, logo, 

da memória metálica (ORLANDI, 2012a), que permite o efeito de replicação, sem, 

contudo, historicizar o sentido. Assim como esse texto interpelou os sujeitos a se 

                                                
3
 Pelo funcionamento discursivo, as hashtags filiam os discursos à memória da máquina, produzindo o efeito de 

transparência/evidência dos sentidos e funcionam como indexadoras das informações armazenadas em 
qualquer ponto da rede, marcando o processo de produção dos sentidos. Ao viralizarem no espaço digital, 
reatualizam constantemente o sentido e funcionam pela replicação, organizando os discursos e produzindo 
efeitos de unidade aos grupos com as quais se identificam e que, a partir delas, se reúnem para defender o 
mesmo conjunto de “atitudes e representações” (PÊCHEUX, 2014). 
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posicionarem contra a violência obstétrica, outros também puseram em circulação 

discursos que ressignificaram os direitos da mulher de decisão sobre o 

procedimento que considera mais adequado para ela e para o filho, no momento do 

nascimento. As cores vermelha e preta estão relacionadas ao sangue e ao luto e 

apontam para os efeitos de sentido de violência do poder que algumas instituições 

ainda exercem sobre o corpo feminino. Destacam-se os pronomes “meu” e “minha”, 

em vermelho, que produzem o efeito de sentido de posse e de “todos”, que 

inscreve o dizer no movimento da linguagem politicamente correta e, segundo o 

qual, usar a desinência de gênero (masculino/feminino) limita o alcance daquilo que 

é dito, provocando a exclusão de um dos sujeitos (masculino/feminino) aos quais o 

discurso é dirigido. 

 

TEXTO 1 TEXTO 2 

 
 

Fonte: Disponível em: <https://somostodxsadelir.wordpress.com>. Acesso em: 15 jan. 2017. 

 

O texto 2 também passou a circular a partir desse acontecimento histórico, 

que se transformou em acontecimento discursivo e foi utilizado como logo do “Ato 

Nacional Contra a Violência Obstétrica” e, por ele, ressoam memórias segundo as 

quais toda mulher, seja qual for a sua cor, credo ou classe social, pode ser vítima 

de violência durante o parto: as brancas, as negras, as índias e as orientais, uma 

vez que todas podem ter seus direitos negados. 

Os olhos fechados e as lágrimas escorrendo pela face produzem sentidos de 

https://somostodxsadelir.wordpress.com/
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dor e de tristeza. O aparelho reprodutivo, no centro, produz a contradição, pois se 

por um lado a maternidade significa o amor4 e o nascimento, por outro, a cor 

vermelha produz o efeito de perigo pela perda/falta de direitos da mulher de decidir 

sobre seu próprio corpo. 

O contexto amplo das condições de produção dos discursos traz, para o eixo 

da formulação, pelo funcionamento da memória discursiva, as formas de violência 

das quais as mulheres têm sido vítimas desde o começo da humanidade. Para 

compreender os sentidos produzidos nos textos recortados para análise, faz-se 

necessário pensar como o corpo feminino e as formas de nascer foram significados 

ao longo dos tempos, partindo da institucionalização do parto (como evento natural 

e mais tarde, médico-hospitalar), passando pelas formas de violência contra as 

mulheres e, mais especificamente, pela violência institucional e obstétrica por elas 

sofridas, uma vez que ela atinge mulheres de todas as classes sociais, raça ou 

credo, bem como pelas políticas públicas e pelos movimentos sociais que procuram 

assegurar-lhes os direitos e cujas memórias ressoam no corpus recortado para 

análise. 

Cabe lembrar que, para a AD, a história não é compreendida como a  

sucessão de acontecimentos históricos, mas como o modo pelo qual os sentidos 

são produzidos. Por esse viés, os discursos significam porque a história ressoa 

como memória no momento da formulação e, por isso, faz-se necessário retomar 

como a assistência ao parto foi introduzida na vida das mulheres, bem como as 

transformações que sofreram ao longo da história, principalmente com o advento 

da institucionalização/hospitalização, quando, de evento doméstico/privado, o parto 

passou a configurar um evento médico-hospitalar. 

 

2.2 Memória e História sobre o Corpo Feminino e sobre a institucionalização 
do Parto 
 

Para Matos e Soihet (2003, p. 13), por muito tempo as mulheres foram 

                                                
4
 Mito do amor Materno: Consiste compreender que o amor materno não é inato a todas as mulheres e, sim, um laço 

afetivo que deve ser desenvolvido diariamente na convivência com os filhos. Gerar e parir são possibilidades 
biológicas e não destinos/desígnios inevitáveis ou condições de realização pessoal ou mesmo obrigação social, mas 
uma escolha, e como tal deve exercida com responsabilidade (GABATZ et al., 2014, p. 570).  
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apagadas e silenciadas da História e esse apagamento também se manifestou 

sobre o seu corpo, compreendido, então, com mera função de reprodução. 

Contraditoriamente, esse corpo sempre esteve presente nos discursos de poetas, 

filósofos, médicos e outros, e representado sob diversas formas, como pinturas, 

esculturas, cartazes, etc. 

Porém, se por um lado ele sempre esteve tão à mostra, por outro continuou 

invisível e sobre ele ainda pairam olhares de desejo e, apesar dos avanços, 

permanece mudo e as mulheres impedidas de falar sobre ele, ou seja, o pudor que 

vela o corpo feminino também cala sua voz, marcando a sua subalternidade 

(MATOS; SOIHET, 2003, p. 13). 

As autoras assinalam que esse longo silêncio em torno do corpo da mulher é 

resultado da construção do pensamento simbólico sobre a diferença existente entre 

o sexo masculino e o feminino, balizado ao longo do tempo pelos discursos 

religioso, médico e político. Conforme elas, na filosofia grega, o corpo feminino era 

comparado a uma terra fria, seca, passiva e submissa, que reproduz e nada cria, e 

se não o faz, não produz história e, portanto, não há nada a ser dito sobre ele. De 

acordo com esse sistema de representação, o corpo masculino era considerado o 

início da vida, pois é ele que gera o esperma, enquanto o útero da mulher é apenas 

o receptáculo no qual o homem se aliviava, depositando nele sua força e vida. 

O discurso religioso presente nas grandes religiões monoteístas do ocidente 

também reforçavam esse discurso, pois já no livro do Gênesis, o sofrimento e a dor 

que passam a fazer parte do universo feminino foram atribuídos a Eva. Desse 

modo, os padres condenavam a sexualidade e os prazeres mundanos, justificando 

que a carne é impura e corrompe e que a cópula deveria ser exclusiva à 

reprodução. A mulher representava então, o pecado, uma tentação da qual era 

necessário se defender, silenciando-a e velando-a (MATOS; SOIHET, 2003, p. 20-

21). 

Também para Martins (2004, p. 7), ao longo da história da humanidade, o 

corpo das mulheres e suas singularidades foi tema recorrente entre artistas, poetas, 

filósofos, cientistas e religiosos. No entanto, na cultura ocidental, um dos aspectos 
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que mais produziu efeitos foi a circulação e o fortalecimento do discurso patriarcal5, 

que o desvalorizou, por muito tempo, porque o considerava frágil, imperfeito e, logo, 

submisso. Ainda de acordo com (MARTINS, 2004, p. 7) o nascimento de um novo 

ser humano é uma dessas singularidades do corpo feminino e, para muitas 

mulheres, a gravidez e o parto são experiências únicas que despertam fortes 

sentimentos e emoções. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p. 9), a gravidez e o parto são 

parte integrante da vida reprodutiva de homens e mulheres e um processo singular 

que envolve, além da mulher e seu parceiro, a família e a comunidade. Conforme 

esse órgão, o nascimento constitui um evento natural que, desde os primórdios da 

civilização, teve diferentes significados culturais e que, ao longo do tempo, passou 

por transformações, mas não perdeu o status de um dos eventos mais marcantes 

da vida humana. 

Também para Dias (2015, p. 56), o parto não é apenas um fenômeno 

biológico que se processa diferentemente em cada espécie, mas um evento cultural 

que reflete os valores que predominam em dada sociedade, em dada época, de 

modo a acompanhar as mudanças sociais e econômicas que ocorrem no contexto 

histórico no qual está inserido e que envolve questões relativas à vida e morte, à 

saúde e doença. Ainda segundo a autora, o vasto conhecimento científico, bem 

como o avanço da tecnologia ocorrido no último século, afetaram sobremaneira a 

vida das pessoas e, com relação ao parto, não poderia ser diferente (DIAS, 2015, p. 

60). 

                                                
5
 Patriarcado: Palavra muito antiga cujo sentido se alterou em meados do final do século XIX, com o surgimento das 

primeiras teorias dos estágios da evolução das sociedades humanas e, novamente, no final do século XX, em 
decorrência da segunda onda do feminismo, surgida nos anos 1970, no Ocidente. De acordo com essa nova 
interpretação feminista, patriarcado refere-se a uma formação social na qual os homens têm o poder ou o poder é 
dos homens, ou, dizendo de outro modo, trata-se de dominação masculina ou opressão das mulheres. Tais 
designações, contemporâneas dos anos 1970, reportam-se ao mesmo objeto que, em época anterior, antes do 
século XIX, o patriarcado e os patriarcas designavam os dignitários da Igreja, para a qual os patriarcas são os 
primeiros chefes de família que viveram tanto antes como posterior ao Dilúvio. O sentido religioso é o primeiro citado 
por dicionários franceses e o sentido social da palavra só vai aparecer em segundo ou terceiro lugar, contrariamente 
aos dicionários ingleses que adotam o sentido contemporâneo ou feminista. Patriarcado combina as palavras gregas 
pater (pai) e arkhe (origem e comando), significando, portanto, e, literalmente, a autoridade do pai. Para o feminismo, 
pai ou marido são, implicitamente, a mesma coisa. É é, tanto em nossas sociedades, como na sociedade antiga que  
criou a designação. No entanto, existem correntes que discordam da utilização dessa palavra para designar sistema 
que oprime as mulheres. A despeito dessa discordância, o sentido atribuído pelo feminismo prevaleceu e a 
compreende como dominação dos homens. Essa designação integra o mais recente dicionário inglês: uma forma de 
organização social na qual o macho é o chefe da família e de sua descendência. O patriarcado é adotado pelos 
movimentos feministas dos anos 1970 como um sistema a ser combatido (HIRATA, 2009, p. 173-177). 
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Nesse sentido, a autora afirma que, assim como outros importantes eventos 

da vida dos sujeitos, o parto é atravessado por relações de força e por interesses 

ideológicos (DIAS, 2015, p. 60), que produzem ecos desde a mitologia, quando se 

acreditava que a presença masculina no evento do nascimento se dava em razão 

de um sentimento de “despeito” diante da grandiosidade do gerar e do parir, 

concernentes exclusivamente ao universo feminino (DIAS, 2015, p. 69). A autora 

também concorda que, ainda na Antiguidade, o parto era tratado com um evento 

natural, do qual o médico somente participava quando havia complicações e que, 

no Império Romano, durante o processo de Cristianização, marcado por intensas 

mudanças político-religiosas, esse evento era considerado uma punição às 

mulheres culpadas pelo pecado original e cujo sofrimento era regulado pelo médico 

(DIAS, 2015, p. 67). 

Esse sentido de parto como punição pelo pecado original também ressoou na 

América Portuguesa, pois conforme Del Priore (2010, p. 78), durante o período 

colonial, assim como na Europa, acreditava-se que as doenças que acometiam as 

mulheres eram sinais da ira divina, ressoando sentidos de pena/castigo pelos 

pecados cometidos. Assim, enfermidades e culpas misturavam-se, transformando 

os corpos femininos, do ponto de vista da igreja e dos médicos, em algo misterioso 

e sombrio e sobre o qual Deus e o Diabo lutavam, pois qualquer que fosse a  

enfermidade que recaísse sobre eles, era interpretada como sinal da fúria dos céus 

pelos pecados femininos, sinal do demônio ou de feitiçaria. 

O sentido de que os corpos femininos eram produtos do céu ou do inferno 

orientava a medicina e preencheu, ao menos por algum tempo, as falhas de seus 

conhecimentos. A autora assinala, ainda, que a dita natureza feminina, ao contrário 

da masculina, era considerada mais suscetível às imposições do demônio e que as 

poucas descobertas a respeito da natureza do corpo da mulher se resumiam, 

então, ao plano biológico de parir e procriar, reforçando os sentidos de fragilidade e 

de submissão à ela atribuídos (DEL PRIORE, 2010, p. 83). 

Ainda segundo a autora, o desconhecimento do ponto de vista anatômico e 

fisiológico, além das fantasias sobre esse corpo ora louvado ora demonizado 

permitiram que a ciência médica desenvolvesse um conhecimento dominado pelo 
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masculino, cuja implicação foi, mais uma vez, a submissão das mulheres aos pais, 

maridos e/ou médicos (DEL PRIORE, 2010, p. 84). 

Desse modo, até o século XVI, as experiências com o parto, nas mais 

diferentes culturas, sempre tiveram caráter íntimo e privado, sendo compartilhado 

somente pelas mulheres, tanto que o nascimento era assistido por parteiras, já que 

esse era um evento desvalorizado pela profissão médica. Esse modo designificá-lo 

se transformaria somente quando o cirurgião inglês Peter Chamberlen, por volta do 

século XVII, desenvolve o fórceps obstétrico, transformando o parto em um evento 

controlado pela ciência e disseminando a ideia de que o nascimento era algo 

perigoso e que, por isso, era indispensável a presença do médico obstetra (SENA 

et al., 2012, p.524). 

No final da Idade Média, as mulheres foram vítimas de uma verdadeira caça 

às bruxas, que perdurou por pelo menos quatro séculos, principalmente no 

continente europeu. Acusadas de terem pacto com o demônio porque algumas 

delas, como parteiras e enfermeiras, conheciam o ofício de curar enfermidades 

utilizando plantas medicinais, foram queimadas vivas em fogueiras. Essa 

perseguição culminou na Idade Moderna, quando a Igreja tentava assegurar a 

manutenção de uma sociedade patriarcal, atendendo aos interesses das classes 

dominantes, e teve fim somente no Iluminismo (RIBEIRO, 2013, p. 30). 

Matos e Soihet (2003, p. 20-21) também salientam esse vasto conhecimento 

das mulheres sobre o corpo, sobre a saúde e a doença, na Europa e, sobretudo, na 

França do século XVII. Ou seja, as mulheres eram detentoras de um poder 

medicinal importante, que foi temido, e objeto de perseguições pelo Estado. 

Afirmam, ainda, que a medicina se apossou desses conhecimentos e, em uma 

França preocupada com a redução da natalidade, mães e filhos passaram a 

constituir objetos de uma ciência mais eficiente. 

Nesse sentido, o parto, paulatinamente, passa a ser praticado no hospital e o 

ofício das parteiras é relegado a segundo  plano. A pediatria, por sua vez, passou a 

disciplinar as mães, exigindo mais cuidado com os filhos e, se por um lado 

refletiram de forma positiva na vida das mulheres, reduzindo a mortalidade 

materno-infantil (no Brasil, segundo Souza et al. (2016) o índice de mortes por 



 
49 

motivos obstétricos era maior do que nos países desenvolvidos), por outro, 

incidiram de modo negativo nas suas vidas, porque perderam a sua autonomia e 

ficaram sujeitas à ordem médica masculina, cujo intento era controlá-las, em 

especial, no que dizia respeito ao aborto, uma vez que os médicos atuavam como 

vigias do Estado (MATOS; SOIHET, 2003, p. 20-21). 

Nesse período – final do século XVII e início do século XVIII - a cena do 

parto também sofreu uma importante transformação, pois a mulher que antes ficava 

na posição vertical no momento do parto, passou a ficar deitada, com a justificativa 

de que essa era a posição mais confortável tanto para a parturiente, como para o 

profissional que a assistia (SENA et al., 2012, p. 524). 

Dias (2015, p. 92-93) também relata que, no século XVIII, com o 

desenvolvimento da técnica cirúrgica, o parto passa a ser significado como um 

evento patológico, isto é, como uma tortura fisiológica tanto para a mãe como para 

a criança e cujo sucesso dependia do médico. Também Seibert et al. (2005, p. 247) 

salientam que no processo de industrialização, na Europa, as mulheres, que até 

então tinham seus filhos assistidas por outras mulheres, começaram a ser 

atendidas pela figura masculina do médico, levando a profissão de parteira ao 

declínio. Após isso, de evento privado e estritamente feminino, o parto passou a 

constituir um evento médico, de caráter público, acompanhado por sujeitos 

estranhos, pautado pela ideia de impessoalidade e cientificidade. 

Matos et al. (2013, p. 871) atribuem a institucionalização do parto, no mundo, 

ao final da Segunda Guerra Mundial, época em que os governos começaram a se 

dar conta de que precisavam intervir nas altas taxas de mortalidade materna e 

infantil. A partir disso, o parto passou a constituir um evento limitado ao hospital e 

as mulheres, privadas da presença dos familiares, eram submetidas à intensa 

medicalização e a procedimentos cirúrgicos. 

Esse modelo de assistência ao parto, defendido por autoridades obstétricas 

no cenário internacional, visava substituir o modelo anterior de assistência médica, 

até então tutelada pela Igreja Católica, que considerava o sofrimento do parto como 

algo de cunho divino, isto é, como uma pena a ser paga pelo pecado original, 

considerando ilegal qualquer ação no sentido de atenuar os seus riscos e as suas 
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dores (DINIZ, 2005, p. 2). Nesse novo modelo, contudo, a mulher não mais era 

significada como culpada e, por isso, condenada ao sofrimento, mas uma refém da 

sua própria natureza anatômica, biológica e fisiológica e cujo único agente capaz 

de antecipar e de combater os perigos do parir era o médico. 

A autora salienta, ainda, que, nessa época, o parto era descrito como um 

evento pavoroso e o momento em que a criança passava pela vulva era comparado 

ao ato de a mulher cair com as pernas abertas sobre um objeto pontiagudo. Para o 

bebê, a passagem pela pélvis óssea significava o esmagamento da sua cabeça por 

uma porta (DINIZ, 2005, p. 2). Assim, sob a égide da solidariedade humana e 

científica e diante do sofrimento do parto, a comunidade obstétrica masculina 

passou a reclamar para si a intervenção do momento do nascimento, prescindindo 

do ofício feminino, fosse ele leigo ou não. 

A partir disso, a Obstetrícia – especialidade médica que surgiu nas 

faculdades de medicina da Europa, por volta da primeira metade do século XIX – 

com a proposta de apagar o estigma do parto como evento pavoroso, começa a 

garantir o seu espaço, passando a disciplinar o nascimento e a significá-lo como 

evento médico (BRASIL, 2001, p. 17). Também para Martins (2004, p. 66), nas 

últimas décadas do séc. XIX, a exemplo do que já acontecia em outros países do 

mundo, a Obstetrícia, que buscava ainda o reconhecimento tanto no meio médico 

quanto junto ao público leigo, marcou o início de uma campanha que promovia a 

transformação do parto em um evento médico e, consequentemente, restrito ao 

ambiente hospitalar. 

Dessa forma, até meados do século XX, um grande número de mulheres 

grávidas, pertencentes à classe mais abastada da sociedade e que ainda tinham 

seus filhos com a ajuda de outras mulheres, passaram a ser assistidas pelo médico 

(BRASIL, 2001, p. 17). Em boa parte do mundo, o nascimento, dessa vez tutelado 

pela obstetrícia, tornou-se um evento estritamente técnico, intervencionista e 

medicamentoso, que desconsiderava as crenças e práticas culturais a ele 

relacionadas e cujas particularidades eram deixadas em segundo plano. 

A perda de protagonismo das mulheres as tornou mais frágeis e o nascimento 

passou a ser significado como sinônimo de medo. Para fugir desse universo de 
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riscos, dor, sofrimento e morte, a cesariana foi apresentada como a alternativa 

dignificante para o parto normal, considerado degradante (BRASIL, 2014, p. 22-23). 

Conforme Diniz (2005, p. 2) ainda nessa época, a obstetrícia também passou 

a oferecer às mulheres de classe alta e média o parto induzido por drogas que o 

aceleravam, mas que provocavam intensa agitação, exigindo que as parturientes 

fossem amarradas na cama ou na maca durante todo o evento. Essa prática de 

sedação, no entanto, tornou-se inaceitável décadas mais tarde e foi abandonada 

devido às altas taxas de mortalidade tanto das mães quanto dos bebês. 

Em seu lugar, porém, por conta do desenvolvimento de formas mais seguras 

de analgesia, o modelo de assistência ao parto se ampliou por meio de ações que 

beiravam uma espécie de processamento, no qual as mulheres eram submetidas a 

uma série de procedimentos que se assemelhavam a uma linha de montagem 

(DINIZ, 2005, p. 2). Segundo a autora, essa prática tecnicista exagerada provocava 

mais danos do que benefícios e, além de deixar sequelas físicas e emocionais 

graves nas parturientes, resultava em um alto índice de mortalidade materna e 

perinatal (DINIZ, 2005, p.3). 

Esses procedimentos realizados predominantemente no ambiente hospitalar 

eram considerados ilegais quando realizados fora dele e consistiam em manter as 

mulheres conscientes, imobilizadas, com as pernas abertas e levantadas e 

cercadas por pessoas desconhecidas. Separadas de todos os seus pertences e 

longe dos familiares, as mulheres eram submetidas à episiotomia, rotina que incluía 

a abertura cirúrgica do músculo da vulva e da vagina e também a retirada do bebê 

por meio do fórceps. 

Segundo Diniz (2005, p. 3), somente há cerca de mais ou menos vinte e cinco 

anos, reivindicado pelo movimento social feminista, instaurou-se um movimento 

internacional visando à desincorporação da tecnologia danosa em prol da 

priorização da tecnologia apropriada e da qualidade da relação parturiente/equipe 

médica e/ou cuidadores, e que tem recebido diferentes nomes em diversos países. 

No Brasil, esse modelo de assistência ao parto que leva em consideração o 

protagonismo e os direitos das mulheres vem sendo designado de “parto 

humanizado”. 
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2.3 As formas de violência contra a mulher 
 

A violência sempre acompanhou o ser humano, desde a época em que ele 

disputava alimentos e espaços nas cavernas e foi adquirindo novas nuances a cada 

dia. Para Palma (2008, p. 22), o processo civilizatório foi marcado por diversas 

formas de violência, as quais serviram tanto para libertar quanto para submeter os 

povos e, portanto, pensar sobre suas formas é pensar sobre a história da 

humanidade. 

A violência marca sua presença já nos escritos bíblicos, quando Caim mata 

Abel, na disputa pela predileção divina (PALMA, 2008, p. 22) e tem seu lugar 

assegurado também na mitologia grega, em obras como a epopeia de Homero, 

assim como nos demais mitos e lendas da Grécia antiga, que relatam a sede de 

sangue dos deuses. 

Isso mostra que a natureza humana está fundamentada não só na 

racionalidade, mas se deixa guiar também pela impulsividade, que leva os seres 

humanos, em dadas situações, a perderem o controle das suas emoções, 

impossibilitando-os de racionalizar/controlar a própria fúria (PALMA, 2008, p. 28). 

Conforme o autor, quando tomou consciência da sua capacidade de racionalizar, o 

ser humano passou a canalizar a violência de forma que ela pudesse servir aos 

propósitos de dominação/subjugação dos seus iguais. 

Também para Almeida (2010, p. 5), a violência é tão antiga quanto o ser 

humano e se modifica de acordo com o contexto histórico na qual se manifesta, isto 

é, ela adquire significados diferentes nas diferentes culturas. Conforme o autor, na 

Idade Média, o amor a Deus era demonstrado por meio de práticas extremamente 

violentas. Exemplo disso é que os acusados de crimes eram obrigados a segurar 

uma barra de ferro quente entre as mãos e considerados inocentes caso elas não 

se queimassem. 

No nosso país, Brasil (2005) elenca múltiplas formas de violência, dentre as 

quais, os conflitos de autoridade, as lutas por poder e domínio, posse ou o 

aniquilamento do oponente, já naturalizadas pela sociedade. Inclui nessa lista, a 

violência praticada contra as mulheres e defende que ela é o resultado de uma 

construção sócio-histórica, na qual foram atribuídos lugares diferenciados para os 
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sexos: ao homem cabia o lugar de dominador e às mulheres, o lugar de submissas, 

consolidando assim, a autoridade do masculino sobre o feminino (BRASIL, 2005, p. 

14). 

Por conta da naturalização de valores patriarcais, as mulheres sofreram 

intensa discriminação e foram subjugadas por muito tempo. Segundo Ribeiro (2013, 

p. 31), há discursos sobre a violência contra as mulheres anteriores à era cristã, 

inscritos no campo da ciência, que afirmava que o organismo das mulheres era a 

prova da sua inferioridade. O argumento utilizado para justificar essa inferioridade 

era a de que seus órgãos sexuais eram internos por serem disformes e 

vergonhosos e que a menstruação era a forma da mulher se limpar e expurgar os 

pecados. 

No domínio do jurídico, as mulheres eram consideradas incapazes e entre 

os romanos, por exemplo, aquelas que cometiam adultério eram condenadas à 

morte. No Brasil, até por volta de 1830, também era permitido aos homens lavar a 

honra, assassinando as mulheres em situação de adultério. Havia, ainda, um 

dispositivo legal que permitia aos maridos açoitar as mulheres que viessem a se 

comportar inadequadamente. Segundo Ribeiro (2013, p. 19), as práticas violentas 

não resultam da natureza, mas do processo de socialização entre homens e 

mulheres. Para a autora, às mulheres era imposto o casamento indicado pelo 

patriarca da família e o principal preceito a ser seguido era o de total submissão e 

obediência ao marido, tanto que elas deviam se calar diante de inúmeras situações, 

dentre elas, em relação à violência doméstica. 

Além disso, também não lhes era permitido estudar e trabalhar, pois havia 

uma crença que, se assim o fizessem, se desvirtuariam do principal lugar que lhes 

era destinado, que consistia em cuidar do marido e dos filhos (RIBEIRO, 2013, p. 

20-21). Esses sentidos de submissão impostos pelo sistema patriarcal ainda 

ressoam na nossa formação social quando as mulheres vítimas de violência 

doméstica se calam diante dela, ou quando, ainda hoje, lhes é negado o direito de 

estudar, porque devem cuidar da casa e dos filhos. 

Outro fator que justificava a condição de subalternidade das mulheres, 

conforme a autora, era o fato de que a própria figura feminina, considerada frágil, 
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as impedia de executar grandes tarefas, fossem elas intelectuais ou materiais, ou 

seja, elas quitavam suas dívidas não por meio de ações, mas pelo sofrimento, 

fosse pelas dores da maternidade ou pelos cuidados com os filhos. Assim sendo, 

deviam ser obedientes, passivas, de forma que suas vidas transcorressem de 

forma silenciosa e insignificante (RIBEIRO, 2013, p. 26). 

Essa divisão de papéis, que perdura em muitas sociedades até a atualidade, 

de acordo com a autora, é uma ideologia sexista e segundo a qual o sexo ou a 

genitália definem e determinam os gostos, os desejos, as qualidades, as 

capacidades e as atribuições de homens e mulheres. Segundo ela, as condições 

depreciativas e de submissão às quais foram relegadas as mulheres foram 

fortemente reafirmadas pelo processo histórico, pois já os teólogos cristãos 

afirmavam que as mulheres eram a porta do demônio, ou a estátua viva da burrice 

e os filósofos as tripudiavam afirmando que elas eram seres inferiores (RIBEIRO, 

2013, p. 26). 

De acordo com a autora, há muitas formas de violência contra as mulheres, 

as quais foram sendo perpetuadas pela naturalização da ideia de que os homens 

são superiores e da aceitação dessa condição por parte das próprias mulheres, 

assim como pela sociedade de um modo geral. Para ela, a designação “violência 

contra as mulheres” se refere a toda e qualquer prática contra a pessoa do sexo 

feminino, pelo simples fato ou condição de ser mulher. Pode significar, também, a 

intimidação das mulheres pelos homens, que, nessa relação, exercem o papel de 

agressores, dominando e disciplinando aquelas que julgam inferiores (RIBEIRO, 

2013, p. 37). 

Dentre esses modos de violência contra as mulheres, cita a violência 

doméstica, praticada dentro dos limites do lar, por maridos, pais ou filhos, e que 

atentam tanto contra sua integridade física (agressões ou ferimentos causados por 

armas ou objetos, torturas, castigos, etc.) como psicológica (ofensas, expressões 

depreciativas, chantagens, humilhações, impedimento de estudar, trabalhar, etc.), 

de modo a causar-lhes sofrimento. 

A violência sexual se refere à prática de estupro cometido dentro ou fora do 

lar e abrange atitudes que forçam as mulheres a presenciar ou praticar relações 
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sexuais não desejadas, valendo-se da força, coação, ameaça e/ou intimidação. Já 

a designação “abuso sexual” se refere à violência sexual praticada contra crianças 

e adolescentes e se caracteriza pela imposição do desejo sexual, por parte de 

adultos. “Assédio sexual” se refere à prática exercida por pessoa em posição 

superior, seja no trabalho, escola, igreja ou outra, e que se vale dessa posição para 

impor relacionamento sexual, utilizando-se de subterfúgios como ameaças de 

demissão, diminuição de salário, perseguições, entre outras (RIBEIRO, 2013, p. 

38). 

A autora ressalta, ainda, que, possivelmente, a violência contra as mulheres 

não se deve somente à perpetuação do antigo sistema patriarcal, mas resulta de 

uma dificuldade dos homens de se adequarem ao novo sistema, uma vez que as 

transformações que ocorreram na sociedade, principalmente nas relações de 

trabalho, permitiram que as mulheres passassem a participar das decisões relativas 

à vida pública, ocupando espaços até então dominados pelo masculino. 

Por força da condição de inferioridade imposta às mulheres pelo sistema 

patriarcal, a violência contra as mulheres foi, por muito tempo, silenciada pelas 

próprias mulheres e ignorada pela sociedade e, somente após o fortalecimento de 

movimentos sociais organizados por elas em todo o mundo, com o intuito dar-lhes 

visibilidade, os governos foram forçados a legislar sobre essa questão, criando leis 

e políticas públicas6 que objetivam assegurar-lhes os direitos. 

No Brasil, somente mais recentemente é que as denúncias de casos de 

violência contra as mulheres entraram para as estatísticas, pois as vítimas 

relutavam em denunciá-las por medo, dependência financeira e porque não haviam 

leis específicas que as protegessem. O número elevadíssimo de casos de violência 

contra as mulheres apontados nas estatísticas e o trabalho desenvolvido pelos 

movimentos sociais exigiram uma postura por parte do Estado, no sentido de 

desenvolver leis específicas de combate e criação de mecanismos de proteção 

contra essa prática que por tanto tempo esteve invisível aos olhos do Estado e da 

sociedade. 

Conforme Ribeiro (2013, p. 42) um caso de violência contra a mulher que se 

                                                
6
  As políticas públicas serão retomadas em 2.4. 
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tornou símbolo/marco para o início da transformação dessa realidade ocorreu em 

1983, quando Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de tentativa de homicídio 

por seu marido, o que a deixou paraplégica. Devido à demora do Estado brasileiro 

em punir o agressor, ela dirigiu-se à Comissão dos Direitos Humanos, órgão 

integrante da Organização dos Estados Americanos (OEA), que condenou o Estado 

brasileiro pelo trâmite injustificadamente moroso do processo contra o agressor, 

que somente no ano 2002, foi finalmente preso pelo crime praticado. 

Essa mobilização resultou na promulgação da Lei nº 11.340/06, mais 

conhecida como “Lei Maria da Penha”, assim denominada para homenagear a 

mulher que lutou por uma legislação que, de fato, reprimisse e punisse aquele que 

praticasse qualquer tipo de violência contra as mulheres. Esse fato, aliado ao 

fortalecimento dos movimentos sociais feministas, forçou o  Estado a desenvolver 

Políticas Públicas específicas para o enfrentamento de todos os tipos de violência 

contra as mulheres. Além disso, a sociedade civil organizada, uma vez 

conscientizada da importância do seu papel, também vem participando ativamente 

no sentido de coibir, denunciar e cobrar resultados do Estado. 

A conscientização da sociedade e a consequente resposta do Estado se 

devem, em grande parte, ao movimento feminista que, conforme Pinto (2003, p. 

13), teve início na Europa ainda no início da Revolução Francesa (séc. XVIII), 

quando já era possível perceber uma movimentação por parte das mulheres, na 

luta pelo direito à cidadania, a uma participação fora do lar, espaço ao qual 

estavam confinadas. Nessa época, as únicas mulheres que cruzavam os limites 

para além do privado eram aquelas que se dedicavam à vida religiosa ou as 

acusadas de bruxaria por conhecer remédios para as doenças, como já 

adiantamos. 

Na segunda metade do século XIX e início do século XX, essas lutas, antes 

tímidas, cederam lugar a campanhas organizadas pelos direitos políticos das 

mulheres de votarem e serem votadas. Esse movimento recebeu o nome de 

“sufrágio” e se espalhou pela Europa e alcançou os Estados Unidos, instaurando o 

feminismo organizado no mundo. 

A exemplo dos demais países, no Brasil, o feminismo, na sua primeira fase, 
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tinha como objetivo principal a inserção das mulheres no cenário político, de modo 

a permitir que elas participassem das campanhas eleitorais como candidatas ou 

eleitoras. Nesse primeiro momento, o movimento feminista brasileiro foi liderado por 

intelectuais que buscavam romper com os lugares a elas impostos, mas dele 

também participaram mulheres que se rebelaram contra as condições de vida da 

época, negando sua posição de submissas aos preceitos impostos pela Igreja e 

pelo discurso patriarcal que ainda produzia seus sentidos. 

Por conta dessas diferentes filiações é possível, de acordo com Pinto (2003, 

p. 14), observar pelo menos três momentos constitutivos do movimento feminista 

brasileiro. O primeiro deles teve alcance nacional e foi considerado o mais forte e 

bem organizado de todos. Tinha como bandeira principal o reconhecimento das 

mulheres como sujeitos de direitos políticos e a inclusão delas na sociedade 

enquanto cidadãs, sem, contudo, interferir na posição ocupada pelos homens. 

O segundo momento/filiação foi designado de “feminismo difuso” e liderado 

por mulheres que já estavam inseridas na vida pública, como professoras, 

escritoras e jornalistas. Embora preocupado com as questões políticas, o campo de 

reivindicações, nesse momento, foi mais ampliado, pois as mulheres passaram a 

defender o seu direito à educação e criticavam a dominação masculina e o 

consequente interesse em mantê-las fora da vida pública. Também eram 

abordados temas relacionados à sexualidade e ao divórcio, considerados assuntos 

tabus, na época. 

A terceira filiação, segundo Pinto (2003, p.15), emergiu à luz do anarquismo 

e, mais tarde, do partido comunista, e foi, portanto, mais politizada, e se estendeu 

das trabalhadoras às intelectuais. A principal bandeira levantada, nesse momento, 

foi a liberdade total das mulheres, que se posicionaram também contra a 

exploração no/do trabalho. Nessa época, o movimento se articulou com os ideais 

anarquistas e comunistas, revelando uma face menos comportada do feminismo. 

Depois disso, assim como outros movimentos sociais, o movimento feminista 

seguiu seu curso e foi se fortalecendo e complexificando de acordo com as 

transformações sociais que se estabeleciam. As décadas de 1960 e 1970 

marcaram o surgimento de um novo feminismo à luz das mudanças políticas que 
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aconteciam no quadro mundial, principalmente nos Estados Unidos e Europa, em 

virtude do pós-guerra. 

No Brasil, no entanto, o cenário era outro, pois o país vivia sob o regime 

político da ditadura e, por conta disso, os movimentos sociais lutavam pela 

democracia. Integrado por mulheres de classe média e popular, o movimento 

feminista abraçou também essa causa, ao lado de mães que lutavam pela 

liberdade e pela anistia dos filhos presos ou exilados durante o governo militar, 

além da carestia que se impunha como inimiga do povo brasileiro (PINTO, 2003, p. 

41-43). 

Ainda segundo Pinto (2003, p. 56-57), em 1975, o movimento feminista, no 

Brasil, que até então se restringia a grupos específicos, foi marcado pela decisão 

da Organização das Nações Unidas (ONU) de instituir o Ano Internacional da 

Mulher e o primeiro ano da década da mulher. A partir daí, as questões femininas 

atingiram um novo patamar, marcando definitivamente a entrada das mulheres na 

esfera pública, até então essencialmente masculina. 

Depois dessa decisão da ONU, o primeiro e mais abrangente evento para 

comemorar o Ano Internacional da Mulher foi realizado no Rio de Janeiro. 

Patrocinado por esse órgão internacional, o evento propiciou a criação do Centro 

de Desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB) e foi considerado um sucesso. 

Um dos objetivos dessa organização, entre outros, era instruir as mulheres – de 

todas as camadas sociais – sobre as suas capacidades para que pudessem 

exercer os seus lugares na sociedade, até então tolhidos, no processo de 

desenvolvimento do país. 

Segundo Pinto (2003), durante os cinco anos de atuação, o CDMB abrigou 

várias vertentes do feminismo: a radical, que defendia a centralidade das pautas 

sobre a mulher em detrimento de outras consideradas gerais, trazendo para o 

centro das discussões questões como a sexualidade, o corpo, o aborto e a 

contracepção; a vertente bem-comportada, que se preocupava com as questões 

jurídicas da mulher; e a política, cujo foco principal era reunir as mulheres em/na 

luta pelo fim da ditadura e a favor das proletárias. Essa vertente abrangia três 

tendências feministas: a marxista, a liberal e a radical, cada qual empenhada em 
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promover mudanças de acordo com suas ideologias. 

A autora salienta, ainda, que nesse período o feminismo enfrentou muitas 

dificuldades, pois foi fragilizado, perseguido e fragmentado, mas sobreviveu a ponto 

de passar pelo período da redemocratização do país, quando experimentou uma 

significativa ascensão em virtude das medidas adotadas pelo governo, entre elas, a 

anistia aos presos e exilados políticos. 

Com a possibilidade de manifestações, o movimento enveredou por novos 

caminhos. A questão política se sobressaia no movimento, em 1982, ao lado de 

assuntos relativos à violência contra a mulher e a sua saúde. Na esfera acadêmica, 

foram criados Núcleos de Pesquisa em Estudos da Mulher, além de Conselhos de 

Condição da Mulher e Delegacias das Mulheres. Todas essas conquistas foram 

resultado de uma luta tensa se considerada a resistência de um campo 

completamente dominado pelo masculino (PINTO, 2003, p. 67-69). 

Nos anos que se seguiram, o movimento feminista passou a militar sob novas 

formas e até questionou-se sobre o seu término. No entanto, o que houve, na 

verdade, foi uma separação entre o movimento em si e o pensamento feminista e, 

ainda, uma profissionalização do movimento com o surgimento de Organizações 

Não Governamentais (ONGs) voltadas para as questões relativas às mulheres e 

que significaram a especialização do movimento (PINTO, 2003, p. 81-82). 

Assim como tantas outras lutas populares, o feminismo também construiu um 

importante legado, mas apesar das muitas conquistas alcançadas pelas mulheres, 

há ainda um longo caminho a percorrer. As práticas de violência contra a mulher, 

infelizmente, ainda perduram, como, por exemplo, a violência institucional e 

obstétrica, que vem ganhando grande visibilidade na mídia e despertando o 

interesse de pesquisadores de diferentes campos do conhecimento. 

 

2.3.1 A Violência Institucional e/ou Obstétrica 
 

A violência institucional é uma forma de violência que se manifesta dentro das 

instituições que prestam serviços públicos e se caracteriza, de maneira mais 

incisiva, por meio de regras e normas burocráticas e por políticas que reproduzem 

relações sociais desiguais. Os serviços de saúde, seguridade social e de segurança 
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despontam entre as maiores queixas da população quando o assunto é a violência 

institucional (BRASIL, 2005, p. 33). 

Segundo o Ministério da Saúde, os cidadãos idosos reclamam do 

atendimento a eles dispensado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

e pelo Serviço Único de Saúde (SUS) e os jovens de classes mais pobres 

reclamam do aparato policial, que trata a todos como criminosos pelo simples fato 

de pertencerem a camadas mais populares da sociedade (BRASIL, 2005, p. 33). 

Aguiar, D’ Oliveira e Schraiber (2013, p. 2288) destacam que a violência 

institucional também se manifesta nas maternidades públicas e apontam como uma 

de suas principais causas a precariedade do sistema público de saúde brasileiro, 

em virtude da falta de investimentos no setor, e a conduta inapropriada de alguns 

profissionais em relação às pacientes. 

A Parto do Princípio – Mulheres em Rede Pela Maternidade Ativa7 (2012, p. 

50) assinala que a violência institucional, além de resultar da precariedade do 

sistema, deve-se, também, às condições desfavoráveis de trabalho a que são 

submetidos os profissionais de saúde, que sem os recursos e/ou estrutura 

necessária nos hospitais, remuneração aquém e demanda social crescente, 

sobrecarrega um sistema de saúde já sucateado, limitando o acesso e a qualidade 

dos serviços ofertados. 

Ainda dentro desse conjunto de condições desfavoráveis, a Rede destaca a 

restrição dos serviços ofertados, que obriga as mulheres em trabalho de parto 

afazer verdadeiras peregrinações em busca de vagas em instituições públicas, 

                                                
7
 A Parto do Princípio - Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa é uma rede de mulheres usuárias do sistema 

de saúde brasileiro, que luta pela promoção e autonomia das mulheres, tendo como principal eixo de atuação a 
defesa e a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, em especial, no que se refere à 
maternidade consciente. A rede tem caráter suprapartidário, de modo a estimular o debate entre as 
participantes de modo horizontal e aberto e apoia a articulação com outros movimentos sociais, favorecendo a 
elaboração de demandas locais e regionais, bem como a denúncia de conjunturas que ferem direitos das 
mulheres, fortalecendo a sua participação política e a sua atuação como cidadãs, a partir de suas realidades. 
Para fomentar o empoderamento feminino, a Parto do Princípio produz e divulga material informativo a respeito 
da saúde sexual e reprodutiva da mulher, bem como sobre os seus direitos, participa de campanhas e eventos 
que visam a melhoria das condições de assistência ao pré-natal, parto e abortamento no país, trabalhando no 
sentido de dar visibilidade à violência de gênero, em especial, àquela que ocorre nas instituições de saúde 
quando do atendimento à mulher em seu ciclo reprodutivo, conhecida por “violência obstétrica”. Os princípios 
que apoiam a atuação da rede são: luta pela retomada do protagonismo da mulher sobre seus processos de 
gestação, parto e amamentação; reivindicação da assistência digna ao parto para todas as mulheres; defesa 
dos direitos humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres; luta pela equidade de gênero; 
combate a todas as formas de violência contra as mulheres; reivindicação de políticas públicas de assistência à 
saúde reprodutiva da mulher com base em evidências científicas e livre de violência. 



 
61 

colocando em risco suas vidas e a de seus bebês. Aliado a isso, há o 

desconhecimento e a falta de respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres e a imposição de normas e valores morais por parte dos profissionais 

como importantes fatores que permeiam os atos de violência institucional, dentre os 

quais estão incluídos o gênero e a classe social, além de uma ideologia que  

naturaliza a condição social de reprodutora da mulher, marcando sua inferioridade 

física e moral e tornando-a objeto de controle da sociedade, pela prática médica. 

Assim, de um lado está o sujeito que detém o conhecimento sobre a saúde 

e o cuidado com o corpo e, de outro, o sujeito que se sujeita ao cuidado, por 

reconhecer que esse conhecimento eleva o primeiro a uma posição de 

superioridade, ficando evidente que a relação profissional-paciente é permeada 

pela construção sócio-histórica de opressão e violência (BRASIL, 2014, p. 51). 

Essa violência institucional contra as mulheres, que antecede o parto, por 

vezes, se (con)funde à violência obstétrica, uma vez que uma é extensão da outra 

e ambas estão restritas a um mesmo ambiente: os hospitais e maternidades 

públicas. 

A violência obstétrica é um termo relativamente novo e tem sido tema 

recorrente nos diversos meios de comunicação, devido à ampla discussão que se 

instaurou acerca de questões que envolvem as mulheres e o poder médico. 

Também designada de “parto violento” ou “parto desumanizado”, a violência 

obstétrica se caracteriza, principalmente, pela perda de autonomia da mulher de 

decidir sobre o seu próprio corpo, no momento do nascimento dos filhos, e foi 

naturalizada pelas mulheres que consideravam que o que lhes acontecia, nesse 

momento, era comum a todas. 

Segundo Brasil (2001, p. 18-19), essa perda de autonomia das mulheres, no 

momento do parto, ocorreu devido ao uso excessivo de medicalização e, 

principalmente nas últimas décadas, muito se intensificou, excluindo-as do 

processo de tomada de decisões no momento do nascimento dos filhos, 

caracterizando-se como uma violência contra elas. Ainda segundo (BRASIL, 2001, 

p. 18-19), a institucionalização do parto é, sem dúvida, responsável pela diminuição 

da mortalidade materna e neonatal. No entanto, os hospitais transformaram-se em 
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um ambiente impessoal e intimidador para as mulheres, e em um ambiente 

asséptico e conveniente para os profissionais da saúde envolvidos no evento do 

nascimento. 

Essa transformação gera questionamentos sobre a segurança entre o parto 

normal, que respeita todo o processo sem interferir nele, e o parto cirúrgico, 

compreendido como mais limpo, rápido e científico. Além desse conflito, a violência 

institucional exerce também uma grande pressão sobre as mulheres, que as leva a 

optar pela cesárea, distanciando-a cada vez mais do seu lugar de protagonistas na 

cena do parto, pois inseguras e fragilizadas, submetem-se a todas as ordens, sem 

reconhece seu verdadeiro lugar. 

Segundo Soares et al. (2015, p. 93), a violência obstétrica é uma questão 

social, de gênero, de raça, de classe e institucional, e os profissionais de saúde, 

muitas vezes, se apropriam do corpo das mulheres e dos seus processos de 

reprodução, como de um objeto, oferecendo-lhes um tratamento desumanizado, 

caracterizado pelo uso excessivo de medicação e pela patologização dos 

processos naturais, ignorando a capacidade de elas decidirem sobre o seu corpo e 

sobre sua sexualidade, interferindo, assim, na sua qualidade de vida de forma 

negativa. 

Ainda segundo os autores, todo modelo intervencionista e biomédico de 

assistência ao parto, que impõe procedimentos causadores de danos à integridade 

física e psíquica das mulheres, desprezando sua autonomia, caracteriza violência 

obstétrica e tem sido uma prática comum em consultórios e hospitais não só da 

rede pública de saúde, mas também na rede privada. 

Também Franca et al. (2014, p.1) afirmam que, durante o trabalho de parto, 

as mulheres estão suscetíveis a contrações dolorosas, que afloram sentimentos de 

medo e insegurança e que, por esse motivo, elas devem ser assistidas por 

profissionais que respeitem suas convicções e crenças, as ouçam, aconselhem e 

apoiem nesse momento. Ainda segundo os autores, mudanças na assistência ao 

parto têm ocorrido ao longo dos anos. No entanto, com a sua institucionalização, a 

partir do século XX, as mulheres, que até então davam à luz com o auxílio de 

parteiras e de pessoas da sua confiança, passam a ser assistidas por obstetras, 
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médicos e/ou enfermeiros. Essa mudança na cena do parto transformou um evento, 

antes íntimo e privado, em um evento médico, de acordo com o que mencionamos 

na seção anterior, e cujas condutas associadas às deficiências institucionais 

restringem os direitos da mulher, caracterizando a violência obstétrica. 

De acordo com os mesmos autores, atitudes como não respeitar a 

individualidade das mulheres, a falta de empatia e de informações por parte dos 

profissionais, a falta de privacidade no momento do parto, que geralmente  ocorre 

por conta da falta de estrutura adequada dos centros obstétricos, causam nelas 

ansiedade e desconforto. Salientam, ainda, que os procedimentos de indução e/ou 

aceleração do parto, a administração de ocitócitos, a ruptura artificial de 

membranas/bolsa d’água, a episiotomia, colocam as mulheres na posição de 

coadjuvantes quando, na verdade, deveriam ser protagonistas no processo de 

parto (FRANCA et al., 2014, p. 2). 

Ainda, Franca et al. (2014, p. 2) destacam que, quanto maior é o 

esclarecimento disponibilizado às mulheres sobre os procedimentos a serem 

realizados, menores são os seus medos e inseguranças.Além disso, um ambiente 

agradável e acolhedor, bem como o uso de tecnologias de cuidado e alívio para a 

dor, transformam o momento do parto em um evento mais fisiológico e menos 

traumático, tanto para as mães quanto para os bebês. 

Enfatizam, também, que a equipe de profissionais espera que a parturiente 

tenha um comportamento passivo, contido, racional e sem expressões de dor no 

momento do parto. Quando o comportamento da parturiente foge do esperado pela 

equipe, constitui o momento favorável para que se instale a violência obstétrica, 

pois o processo fisiológico e os desejos das mulheres são desqualificados, 

passando a imperar a decisão médica. Assim, elas desenvolvem um sentimento de 

dependência e de submissão aos profissionais, quando, na verdade, têm o direito 

de expressar seus sentimentos a qualquer momento do parto, sem serem 

hostilizadas ou tripudiadas pela equipe que as assiste (FRANCA et al., 2014, p. 3). 

A Parto do Princípio – Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa (2012, p. 

2) escreve que a violência obstétrica pode ser física e/ou psicológica, explícita ou 

velada, cujas formas mais comuns são: humilhar, xingar, constranger, ofender à 
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mulher ou à sua família, fazer piadas ou comentários sobre o seu corpo, sua etnia 

ou sobre sua situação econômica.  

Citamos, a seguir, alguns discursos e práticas comuns que instauram o 

acontecimento da violência obstétrica. Dentre os discursos, destacamos os 

seguintes dizeres: “Na hora que você estava fazendo, você não estava gritando 

assim, não é?”; “Não chora não, que o ano que vem você está aqui de novo”; “Na 

hora de fazer, você gostou, né?”; “Cala a boca, fica quieta, senão eu vou te furar 

todinha”. Dentre as práticas comuns à violência obstétrica, destacamos: realizar 

procedimentos sem esclarecimento prévio ou ignorar a recusa deles; utilizar de 

procedimentos a fim de acelerar o parto para vagar leitos; submeter a mulher a 

jejum, nudez, raspagem dos pelos pubianos ou impor a lavagem intestinal; coagir 

as mulheres a aderirem a serviços e planos como forma de garantir direitos já 

garantidos a elas por lei; não permitir a presença de familiares; negar à mulher o 

direito de movimentar-se e de ficar na posição na qual ela se sinta mais confortável; 

negar a utilização de medicamentos e analgesia. 

Araújo et al. (2016, p. 2) relatam que a violência obstétrica pode ocorrer 

antes, durante e após o parto e que, no pré-parto, ela se caracteriza por consultas 

de pré-natal que não fornecem as informações pertinentes ao processo de gravidez 

e do parto. No pós-parto, ela pode ocorrer quando a mulher é submetida ao 

procedimento conhecido como “o ponto do marido”, que se caracteriza pela 

realização de sutura na região da vagina/períneo, de forma a solucionar o suposto 

alargamento do canal provocado pela passagem do bebê, durante o parto vaginal. 

Além dessas, muitas outras situações corriqueiras são consideradas violência 

obstétrica. 

Segundo Brasil (2014, p. 28), o local onde as mulheres são atendidas não 

pode ser hostil ou impessoal, de modo a deixá-las desconfortáveis ou pouco à 

vontade para expressar seus sentimentos e necessidades, e a separação entre 

mães-filhos também deve ser evitada desde o momento do nascimento até o 

momento em que ambos recebam alta. 

Após discutir sobre institucionalização do parto, a história da obstetrícia e 

sobre as formas de violência contra as mulheres e, em especial, a violência 
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obstétrica, podemos afirmar que é a crença do conhecimento que legitima a prática 

dos profissionais de saúde, alçando-os a um patamar de superioridade. 

Do nosso ponto de vista, quaisquer procedimentos não consentidos pelas 

mulheres durante o parto constituem uma violência que lhes tira o direito de decidir 

sobre seu próprio corpo e sobre a forma como desejam ter seus filhos, deixando, 

não raras vezes, cicatrizes no corpo e na alma, que ecoam vestígios de um sistema 

patriarcal que as representa como inferiores e submissas. 

 

2.4 Políticas Públicas de atendimento às Parturientes 
 

Com o objetivo de controlar a violência obstétrica, que fere a dignidade do 

sujeito-feminino, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde 

(MS) e outras Organizações Não Governamentais (ONGs), muitas delas fundadas 

pelo movimento feminista, formularam propostas de mudanças no atendimento às 

parturientes, as quais incluem o respeito à sua individualidade, a valorização do seu 

protagonismo no momento do parto e o respeito às diferenças, sejam elas culturais, 

sociais ou de crenças. 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, p. 17), no nosso país, a 

institucionalização do parto ocorreu por volta da década de 1940, conforme já 

mencionamos, e foi considerado o primeiro movimento de saúde pública 

direcionado às mulheres. No entanto, esse movimento restringiu-se à preocupação 

com assistência médica no momento do nascimento dos filhos. Ainda conforme 

Brasil (2014, p. 25), em 1948, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs o 

resgate da saúde ao seu caráter subjetivo de bem estar, abrindo caminho para que 

se começasse a pensar na saúde de maneira mais ampla, favorecendo o 

surgimento de políticas públicas de saúde. 

Até a década de 1980, a assistência obstétrica e neonatal praticada na 

maioria dos países ocidentais, dentre eles o Brasil, era dominada pelo médico, o 

que significava entender a saúde como um problema ou um constante perigo. 

Nesse sentido, a gestação e o nascimento também eram entendidos como eventos 

patológicos e os corpos das mulheres, como máquinas complexas que só poderiam 

ser compreendidas por meio da ciência. As mulheres também eram consideradas 
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incapazes de compreender essas questões médicas e, por isso, eram deixadas de 

fora das decisões. Além disso, o uso de tecnologias sofisticadas passou a ser 

utilizado sem a devida comprovação da sua eficácia (BRASIL, 2014, p. 25). 

Em meio à redemocratização do país, a saúde passou a ser compreendida 

como um direito e significou uma importante conquista social ao fazer parte da 

Constituição Federal, promulgada em 1988, que no seu Artigo 5º dispõe que: 

“Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. Além disso, os princípios da universalidade, integralidade, equidade, 

descentralidade, regionalidade e participação social compõem, em 1990, o texto da 

Lei Federal nº 8.080, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), 

inaugurando um novo modelo obstétrico e neonatal, que se propunha a garantir às 

mulheres e aos seus filhos um parto seguro e humanizado. 

Nesse contexto, a saúde passa a ser compreendida como uma solução e 

não mais como um problema e o parto torna-se um evento biológico, integrado a 

elementos mentais e espirituais, contudo, puramente feminino (BRASIL, 2014, p. 

25). Assim, há cerca de mais ou menos vinte e cinco anos, instaurou-se um 

movimento internacional que visa à desincorporação da tecnologia danosa em prol 

da priorização da tecnologia apropriada, além da qualidade da relação 

parturiente/equipe médica e/ou cuidadores e que tem recebido diferentes nomes 

em diversos países. No Brasil, esse novo modelo vem sendo designado de “parto 

humanizado”. 

Com relação às políticas públicas, no Brasil, no ano de 2000, foi criado o 

Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), que constitui uma 

política pública instituída em 2000, por meio da Portaria nº 569, de 01 de junho de 

2000, e que propõe um protocolo nacional de atendimento obstétrico, objetivando 

reduzir a mortalidade materna por meio de ações preventivas, a fim de diminuir 

esse número, uma vez que, no Brasil, o índice de mortes por motivos obstétricos 

era maior do que nos países mais desenvolvidos (SOUZA et al., 2016). 

Souza et al. (2016) salientam que, em 2003, foi implantada a Política 

Nacional de Humanização (PNH), cujo eixo norteador das práticas de atenção e 

gestão é a humanização, considerada essencial para o melhor funcionamento do 
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sistema público de saúde e que não vinha sendo praticada devido a fatores 

considerados determinantes como, por exemplo, a falta de empoderamento dos 

usuários e de investimento em capacitação dos profissionais de toda a rede de 

atendimento. 

Também em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas Públicas Para 

as Mulheres, órgão responsável por propor políticas públicas voltadas para a 

igualdade de gênero. Em 2004, aconteceu a I Conferência Nacional de Políticas 

Para Mulheres, cujos debates e propostas subsidiaram o Plano Nacional de 

Políticas Para as Mulheres. 

No ano de 2005, a Lei Federal nº 11.108, de 17 de abril de 2005, alterou a Lei 

Federal nº 8.080/90, assegurando às gestantes o direito ao acompanhamento 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, por pessoa de sua escolha, 

direito ainda desconhecido por muitas mulheres e atualmente vetado em muitos 

hospitais, já que não há fiscalização nem tampouco punição pelo descumprimento 

da Lei (SOUZA et al., 2016). Finalmente, a Lei Federal nº 11.634, sancionada em 

27 de dezembro de 2007, passou a assegurar o direito das gestantes ao 

conhecimento e a vinculação à maternidade onde serão realizados os seus partos, 

na rede de assistência do sistema público de saúde (SOUZA et al., 2016). 

Do nosso ponto de vista, embora haja um número expressivo de políticas 

públicas destinadas a assegurar os direitos das mulheres e, em específico, às 

mulheres gestantes, a violência obstétrica é uma realidade que se repete em 

grande parte das maternidades brasileiras e é naturalizada pela sociedade, de 

modo a favorecer e a perpetuar a sua prática. 

Conforme Souza et al. (2016), a informação é a ferramenta que propicia que 

os cidadãos conheçam e cobrem a efetivação dos seus direitos. Para dar 

conhecimento à população, em 2014, a Fundação Oswaldo Cruz tornou pública a 

pesquisa intitulada “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional Sobre Parto e 

Nascimento”, que colheu dados em maternidades de diversos municípios. Na 

ocasião, foram entrevistadas inúmeras mulheres em um período compreendido 

entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012, e constatou-se que o número de 
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cesarianas8 realizadas é três vezes maior do que aquele recomendado pela OMS. 

A pesquisa mostrou, ainda, que na rede pública de saúde o número de 

mulheres que desejavam o parto normal no início da gravidez era de 73%, no 

entanto, somente 43% delas fizeram esse procedimento. Na rede privada, esse 

resultado é ainda mais elevado, e foi constatado que 88% dos partos são cesáreas. 

A pesquisa também permitiu conhecer a estrutura do atendimento às gestantes no 

país e revelou que somente 25,2% das parturientes receberam alimentação, que 

44,3% receberam permissão para se movimentar e que apenas 26,7% delas fez 

uso de procedimentos não farmacológicos para alívio das dores durante o parto. 

O estudo revelou ainda que a administração de ocitocina – droga que acelera 

o processo do nascimento e provoca fortes dores – conforme já adiantamos, foi 

administrada em 36,4% dos casos, que a analgesia peridural apresentou um índice 

de 33,9% e que outros procedimentos considerados violentos, entre eles, a 

episiotomia9  foram realizados em mais de 50% dos casos. Muitos profissionais 

também reconheceram que tiveram atitudes agressivas e violentas durante o parto, 

no entanto, justificaram que o comportamento teria sido usado para o “bem” das 

pacientes, o que reforça a naturalização de que essas práticas são consideradas 

normais por parte deles (SOUZA et al., 2016). 

Com base nesses dados, a OMS concluiu que as práticas consideradas 

superadas e desnecessárias relegam o parto a sentidos de sofrimento, dor e 

humilhação, uma vez que o conhecimento médico é colocado acima das 

necessidades e fragilidades das mulheres nesse momento de suas vidas. Diante 

disso, podemos afirmar que as políticas públicas destinadas às mulheres  ainda 

não as alcançam na totalidade e que a humanização na assistência ao parto 

constitui como um importante passo para efetivação delas.  

                                                
8
 Cesariana é uma cirurgia na qual a mulher recebe anestesia peridural (não entra na corrente sanguínea e 

afeta somente metade do corpo, mantendo a pessoa acordada) ou geral,em alguns casos. Na altura do peito da 
mulher é colocada uma tela para favorecer a assepsia e impede que a mulher visualize o procedimento. Por 
isso, vem sendo questionada pelos médicos que propõem a humanização da cesárea. É feita uma incisão 
transversal de 8 a 10 centímetros, no baixo ventre, próximo aos pelos pubianos. Esta incisão corta sete 
camadas de tecido e, ao alcançar o bebê, o médico retira-o. A placenta é removida e o corte fechado com 
pontos. A característica da cesárea é o pós-operatório mais dolorido que o parto normal (MENDONÇA, 2013, p. 
37). 
9
 Episiotomia é uma incisão cirúrgica realizada no períneo da mulher no momento da expulsão (segundo 

período do parto). O termo episiotomia vem de epision, que significa região pubiana, e tome, de incisão. Pode 
ser feita com tesoura ou bisturi. Sua sutura é feita com fio cirúrgico absorvível pelo organismo. A sua prática 
remonta ao século XVIII, e é considerada rotineira nas maternidades (SANTOS; BENTO, 2006, p. 553).  
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CAPÍTULO 3 

 
 
 
 

OS SENTIDOS EM FUNCIONAMENTO 

 

 
A visão fragilizada da mulher grávida foi construída ao longo 

da história e das culturas, acarretando uma certa 

“desresponsabilização” da mulher grávida, de modo que sua 

autonomia e poder de escolha ficam na dependência da 

consciência que ainda “engatinha” na medicina convencional. 

Tal visão permanece nos dias atuais, ganhando força cada vez 

que a mulher é submetida a procedimentos desnecessários 

durante seus partos, sobre os quais não foi informada e de 

cujas escolhas não participou. 

JULIANA DE FREITAS DIAS (2015, p. 77). 
 
 

Neste capítulo, mobilizamos o dispositivo teórico da Análise de Discurso de 

vertente francesa com vistas a respondermos à questão que propusemos no início 

deste trabalho: Como a violência obstétrica é discursivizada no discurso jornalístico, 

e que memórias nele ressoam? Para respondê-la, delimitamos como objetivos: 

analisar como a violência obstétrica foi discursivizada no discurso jornalístico, que 

efeitos de sentido esses discursos postos em circulação produzem e que memórias 

neles ressoam. 

Conforme já explicitado nos capítulos anteriores, recortamos duas 

reportagens: “Uma em cada quatro mulheres sofre violência no parto”, da Revista 

CartaCapital e cuja última atualização aconteceu em 06 de junho de 2016, e outra 

intitulada “Parto com respeito”, que circulou na Revista Época (Ed. nº 895, de 03 de 

agosto de 2015). 

Consideramos as revistas como os objetos materiais em que os discursos 

sobre a violência obstétrica irrompem, produzindo seus efeitos. Cabe salientar que 

esses objetos materiais são publicados semanalmente por dois grupos editoriais 

diferentes, colocando em circulação discursos que nem sempre se inscrevem nos 
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mesmos domínios do saber. A Revista Época, por exemplo, circula de forma 

impressa e também digital e é um produto do Grupo Globo de Comunicação, que 

detém a maior parcela do mercado, uma vez que é um dos maiores conglomerados 

de mídia do mundo, o maior da América Latina e também do Brasil e tem sido 

frequentemente criticado por se alinhar aos discursos de direita brasileira e às 

políticas neoliberais. 

A CartaCapital é posta em circulação pela Editora Confiança e foi criada em 

1994, para concorrer com outras revistas de grande circulação nacional, na época. 

No entanto, como não foi possível superá-las em termos de fatia de mercado, a 

revista foi assumindo uma postura de análise crítica e tem procurado se distanciar 

das concorrentes, fornecendo uma visão diferente dos acontecimentos semanais 

daquela apresentada pelas demais. A CartaCapital também circula de forma 

impressa e digital e vem alcançando um grande número de leitores, em especial os 

mais jovens e aqueles que têm mais acesso à rede mundial de computadores. 

Essa diferença de linhas editoriais das revistas foi o que chamou nossa 

atenção e, por isso, buscamos compreender como a violência obstétrica foi 

discursivizada por cada uma delas, que efeitos de sentido produzem e que 

memórias convocam. Para procedermos nosso gesto de interpretação, nos 

pautamos no dispositivo teórico da Análise de Discurso de vertente francesa, 

mobilizando conceitos basilares dessa teoria, como os de formação ideológica e 

discursiva, de memória e de história, além de outros que a eles se entrelaçam. 

No nosso gesto interpretativo, compreendemos as reportagens recortadas 

para análise como textos que se inscrevem no domínio do jornalismo e que 

entrecruzam o verbal e o visual no processo de produção dos sentidos. De acordo 

com Lagazzi (2009; 2011), as diferentes materialidades significantes, 

compreendidas pela autora como o modo como o sentido se formula, devem ser 

consideradas uma no entremeio da outra, sem, contudo, deixar de considerar as 

especificidades de cada uma delas. 

Nesse sentido, no batimento entre descrição e interpretação, pensamos como 

o verbal e o não verbal se imbricam e se (entre)laçam no processo discursivo, 

concorrendo juntos para o processo de produção dos sentidos e, para efeitos de 
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análise, dividimos as formulações verbais em SDs, nos termos de Courtine (2009, 

p. 55), que as entende como “[...] sequências orais ou escritas de dimensão 

superior à frase.” 

 

3.1.  REVISTA CARTACAPITAL 
 

Conforme já adiantamos, o texto recortado para análise e intitulado “Uma em 

cada quatro mulheres sofre violência no parto”, circulou no Caderno Saúde, no dia 

25 de março de 2013 (Anexo1) e foi dividido em cinco sequências discursivas, 

conforme segue: 

 

Na SD1, a revista define o que é a violência obstétrica e o faz por meio da 

predicação, procedimento linguístico que constrói o referente, ressaltando uma 

qualidade, característica ou propriedade. Assim, a violência obstétrica é predicada, 

nesta SD, como “qualquer ato ou intervenção” praticado sem a prévia 

aceitação/permissão do sujeito-feminino e que possa causar danos de ordem física 

e/ou mental a ele ou ao seu filho. 

Para produzir o efeito de sentido de verdade, o discurso jornalístico faz 

referência aos padrões mundialmente postos que abrangem “qualquer ato ou 

intervenção direcionado à mulher grávida, parturiente ou puerpéria”, não abrindo 

possibilidade para a contestação, para a dúvida ou para ou questionamentos, pois 

não há como questionar um conceito usado no mundo todo. Trata-se, então, de um 

discurso autoritário e assimétrico, conforme Orlandi (1996), em que não há a 

reversibilidade e a polissemia é estancada. 

As designações “parturiente” e “puerpéria” inscrevem o discurso no domínio 

da ciência e, pelo viés da AD, essa escolha lexical não é indiferente nos processos 

discursivos, já que, de acordo com Pêcheux (2014), as palavras mudam de sentido 

SD1: O conceito internacional de violência obstétrica define qualquer ato ou intervenção 

direcionado à mulher grávida, parturiente ou puerpéria (que deu à luz recentemente), ou 

ao seu bebê, praticado sem o consentimento explícito e informado da mulher e/ou 

desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções 

e preferências. 
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de acordo com o lugar ocupado por aqueles que as utilizam. Contudo, a utilização 

dos parênteses aponta para um sujeito-leitor que não se inscreve nesse domínio. 

É preciso, portanto, explicar a ele que sentidos essas palavras produzem, 

controlando-os e impedindo que deslizem para outros domínios. Isso se faz 

necessário, no discurso jornalístico, porque o sujeito que o produz faz uma projeção 

de quem é o seu interlocutor, e que, conforme Pêcheux (1997a, p. 82), dizem 

respeito a uma série de “formações imaginárias que designam o lugar que A e B se 

atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem do seu próprio lugar e 

do lugar do outro”. 

É esse jogo imaginário que funciona nessa SD, pois é preciso explicar o que 

é “parturiente” e “puerpéria” a um sujeito-leitor que não se inscreve na FD da  

medicina e que, logo, desconhece o jargão médico. Esse modo de formular o 

discurso também revela o lugar ocupado pelo sujeito-jornalista, bem como a 

imagem que ele faz dele mesmo: a ele cabe convencer o seu interlocutor de que 

aquilo que diz é verdade e essa, talvez, seja uma das principais funções da mídia: a 

de fazer crer. 

Nessa SD, ressoa, portanto, a FD da medicina e faz retornar, pelo 

funcionamento da memória discursiva, no eixo da formulação, sentidos 

relacionados às relações de forças exercidas pelos médicos sobre as mulheres no 

momento do parto e que, conforme mencionamos no capítulo 2, ao passar de 

evento natural e privado a acontecimento médico-hospitalar, tirada mulher o seu 

protagonismo e lhe delega o lugar de refém da sua natureza biológica e fisiológica. 

Esse sentido de mulher fragilizada e vulnerável e cujo corpo precisa ser 

controlado ressoa o discurso patriarcal, segundo o qual esse corpo era propriedade 

do homem: do pai e/ou dos irmãos mais velhos e, depois de casada, do marido, 

sem contar que o padre e o médico também exerciam poder sobre ele, conforme 

citamos no capítulo 2. 

A esses dois homens também cabia controlar o corpo feminino, dizendo às 

mulheres o que poderiam ou não fazer com ele, dando continuidade à 

representação de mulher submissa e subalterna, que as estigmatizou décadas 

após décadas, não lhes dando voz nem vez para manifestar suas opiniões, desejos 
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ou necessidades. 

Nessa SD, a violência obstétrica é significada como tudo aquilo que não é 

consentido e/ou não permitido pela mulher e é justamente o direito de decidir sobre 

o seu próprio corpo, além da dominação masculina que os movimentos sociais 

feministas vêm procurando desestabilizar, de modo a devolver às mulheres o lugar 

de protagonistas da sua própria história. 

 

Na SD2, o efeito de sentido produzido também é o de verdade e isso decorre 

dos dados obtidos pela pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo10, que 

tem credibilidade para fazê-lo. Porém, provoca também o estranhamento pela 

proporção de mulheres que ainda são vítimas de práticas e/ou procedimentos 

violentos durante o parto, 

A expressão “sem consentimento” ressoa a falta de direitos das mulheres 

sobre o próprio corpo e que, por isso, com bastante frequência, elas são vítimas de 

práticas já naturalizadas no imaginário popular durante o parto, tanto que não são 

consultadas e, por vezes, nem mesmo se dão conta de que foram vítimas dela. 

Para reforçar o efeito de verdade da pesquisa, há um gráfico que traduz em 

números o percentual de mulheres entrevistadas e que relataram ter sofrido algum 

tipo de violência no atendimento ao parto, tanto na rede pública quanto na rede 

privada, evidenciando que não há como negar que tanto no sistema público de 

saúde como no privado, as mulheres são submetidas a um conjunto de 

procedimentos condenáveis por parte daqueles que deveriam assegurar o seu 

bem-estar, bem como do seu filho. 

                                                
10

 A Fundação Perseu Abramo (FPA) foi criada em 5 de maio de 1996, pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 
para desenvolver projetos de caráter político-cultural. Nomeada em homenagem ao jornalista Perseu Abramo, a 
instituição é um espaço para o desenvolvimento de atividades de reflexão político-ideológica, estudos e 
pesquisas, destacando a pluralidade de opiniões (Fonte: Disponível em: 
<http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/folder-fpa.pdf>Acesso em: 20 nov. 2016. 
 

SD2: A pesquisa Mulheres brasileiras e Gênero nos espaços público e privado, 

divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, mostrou que uma em cada quatro 

mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. As mais comuns, segundo o 

estudo, são gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de 

analgesia e até negligência. 

http://novo.fpabramo.org.br/sites/default/files/folder-fpa.pdf
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Esse discurso encaminha para sentidos de que essa é uma prática comum no 

Brasil e de que não apenas a mulher que precisa do sistema de saúde público é 

vítima desse tipo de atendimento, mas também, aquelas que possuem um maior 

poder aquisitivo e, talvez, mais instrução, sinalizando para a condição de 

submissão da mulher ao médico e aos procedimentos que se tornaram “comuns” 

e/ou “naturalizados” na hora do parto. A formulação visual de uma mulher grávida 

deitada ecoa essa submissão. 

 

 

Fonte:REVISTA CARTACAPITAL: Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/saude/uma-em-
cada-quatro-mulheres-sofre-violencia-no-parto>. Acesso em: 06 jun. 2016. 

 

Além disso, nessa SD, mais uma vez, a violência obstétrica é discursivizada 

como “gritos” ou quaisquer “procedimentos dolorosos sem consentimento ou 

informação, falta de analgesia e até negligência”. No entanto, não se trata de 

quaisquer “procedimentos”, mas de procedimentos “dolorosos”, que ecoam as 

dores do parto e os discursos da igreja católica, segundo os quais as mulheres 

ocupavam o lugar de “pecadoras” e responsáveis pelo pecado original e, por isso, 

deveriam sofrer as dores do parto. 

Sem o consentimento ou informação e falta de analgesia e até negligência, 

ecoam, no eixo da formulação, saberes antagônicos, sinalizando para o fato de que 

há, no interdiscurso, uma formulação afirmativa que a ele se opõe e que está 

presente na formulação verbal, apesar da ausência. Trata-se de vestígios de outros 

discursos, que vêm pela história e, segundo os quais, conforme já assinalamos, as 

http://www.cartacapital.com.br/saude/uma-
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mulheres sempre tiveram sua vida e seus corpos dominados pelo homem. Esse 

sentido é possível, porque, para a teoria materialista do discurso, a história se 

imbrica à língua no processo de produção dos discursos. 

Conforme mencionamos no primeiro capítulo deste trabalho (1.3), o 

interdiscurso corresponde ao “todo complexo com dominante” das formações 

discursivas, do qual fala Pêcheux (2014), pois é nesse eixo que os sentidos estão 

armazenados e se distribuem em FDs, organizando tudo aquilo que já foi objeto do 

dizer. É esse funcionamento que sustenta essa SD, pois aquilo que já foi dito antes, 

em outros lugares e sob outras circunstâncias de enunciação, retorna no fio do 

discurso, produzindo seus efeitos. 

De acordo com Indursky (2011), é essa repetibilidade que torna possível 

afirmar que os saberes preexistem ao discurso do sujeito e que, no processo  de 

produção de sentidos, embora afetado pelos esquecimentos que lhes são 

constitutivos, faz com que o sujeito creia que aquilo que ele está dizendo nunca foi 

dito antes. Esse regime da repetibilidade ao qual se refere a autora atesta o 

funcionamento da memória discursiva, compreendida por ela não como 

interdiscurso, mas como a “existência histórica do enunciado no seio de práticas 

discursivas, reguladas pelos aparelhos ideológicos” (COURTINE, 1981, p. 53 apud 

INDURSKY, 2011, p. 72). 

Segundo Azevedo (2016), é o funcionamento da memória discursiva que 

permite “[...] reconhecer que, nesta discursividade, o consentimento e a informação 

são valores fundamentais aos sujeitos na relação com seus corpos”. Nessa SD, 

ecoam, portanto, discursos que se inscrevem no interior dos movimentos sociais 

feministas e que compreendem a mulher como sujeito de direito, livre e dona do 

seu próprio corpo. 

A forma-sujeito11 de mulher senhora do seu próprio corpo é imediatamente 

colocada, inscrevendo o dizer na FD do feminismo, que ancora suas práticas em 

uma pretensa libertação da mulher a partir do procedimento pedagógico da 

conscientização, que, por sua vez, se sustenta na ilusão de liberdade. Conforme 

Azevedo (2016) “a mulher livre é a mulher livre para se constituir em sujeito de 

                                                
11

 Forma pela qual o sujeito do discurso se identifica com os dizeres das formações discursivas que o 
interpelam (PÊCHEUX, 2014, p. 157). 
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direito, ou seja, constituir-se pela subjetividade jurídica que historicamente lhe fora 

negada e que a prática militante feminista lhe permitiu reconhecer”. 

Na SD3, mais uma vez, a violência obstétrica é discursivizada como a 

utilização de procedimentos considerados inadequados no momento do nascimento 

e se inscreve na FD do feminismo. Esses procedimentos são elencados um a um e 

compreendem desde impedir o acompanhamento por pessoa da sua confiança até 

a utilização de “procedimentos dolorosos, desnecessários ou humilhantes”, tais 

como: lavagem intestinal, raspagem dos pelos pubianos, posição ginecológica com 

as portas abertas, submeter a mulher a mais de um exame de toque, 

especialmente por mais de um profissional, dar hormônios para tornar o parto mais 

rápido, fazer episiotomia sem consentimento. 

A utilização do jargão médico poderia inscrever o discurso no domínio da 

medicina, mas é usado por uma parteira e feminista, que defende o parto  

humanizado. Esse atravessamento de discursos no eixo da formulação atesta a 

heterogeneidade do discurso e, por consequência, do sujeito. 

Isso significa que, ao produzir o seu discurso, o sujeito o faz afetado por 

diferentes FDs e cujas fronteiras, de acordo com a teoria que sustenta este 

trabalho, são porosas, permitindo, assim, que ele formule o seu discurso sob a 

sombra de discursos que vêm de diferentes domínios do saber. De acordo com 

Pêcheux (2014), bem como o que discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, 

as formações discursivas delimitam aquilo que o sujeito deve dizer e/ou calar a 

partir de uma determinada formação ideológica. Segundo o autor, as FDs têm seus 

saberes regulados pela forma-sujeito, que organiza aquilo que pode/não pode ser 

dito no interior de uma formação discursiva. 

SD3: Mas há outros, diretos ou sutis, como explica a obstetriz e ativista pelo parto 

humanizado Ana Cristina Duarte: impedir que a mulher seja acompanhada por alguém 

de sua preferência, tratar uma mulher em trabalho de parto de forma agressiva, não 

empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer forma que a faça se sentir mal pelo 

tratamento recebido, tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes 

infantilizados e diminutivos, submeter a mulher a procedimentos dolorosos 

desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem dos pelos pubianos, 

posição ginecológica com as portas abertas, submeter a mulher a mais de um exame de 

toque, especialmente por mais de um profissional, dar hormônios para tornar o parto 

mais rápido, fazer episiotomia sem consentimento. 
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Por esse viés, as FDs são compreendidas como a matriz dos sentidos ou 

como regionalizações do interdiscurso e o sujeito, no momento da produção do 

discurso, a elas retorna, “pinçando” os dizeres com os quais se identifica. No 

entanto, essa identificação pode não ser plena e ele pode discordar, questionar, 

duvidar ou ainda negar totalmente os saberes postos em circulação pela forma-

sujeito de uma FD, conforme discutimos em outro momento deste trabalho. 

Pensamos que, nessa SD, há uma contraidentificação do sujeito com a 

forma-sujeito da FD da medicina, historicamente patriarcal, violenta e misógina 

(AZEVEDO, 2016) e a consequente inscrição do sujeito na FD que defende os 

direitos femininos. 

O efeito de sentido provocado é o de denúncia, sustentado pelo discurso de 

um sujeito que se revolta e questiona os saberes da medicina, entretanto, se 

sustenta neles para dizer o que diz. Ser “ativista do parto humanizado” significa, 

então, opor-se a todas as práticas mencionadas e defender outra forma de nascer 

em que as decisões da mulher são levadas em conta. No entanto, o que ressoa, no 

eixo da formulação, são as práticas adotadas desde que o parto, de evento natural 

e privado, passou a constituir um evento médico-hospitalar, pautado em 

intervenções médicas, na maioria das vezes, realizadas sem a autorização das 

mulheres. 

Por esse viés, todo o procedimento realizado sem o consentimento da 

mulher configura uma forma de violência, inscrevendo o discurso na FD feminista, 

segundo a qual a mulher é (ou deveria ser) dona do seu corpo, dispondo dele como 

melhor desejar. 

 

 

Pela SD4, ressoa a falta de conhecimento das próprias mulheres, que têm 

SD4: A lista é imensa e muitas nem sabem que podem chamar isso de violência. Se 

você perguntar se as mulheres já passaram por ao menos uma dessas situações, 

provavelmente chegará a 100% dos partos no Brasil, diz Ana Cristina, que faz parte de 

um grupo cada vez maior de mulheres que, principalmente através de blogs e redes 

sociais, têm lutado para denunciar a violência obstétrica tão rotineira e banalizada nos 

aparelhos de saúde. 
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dificuldade para significar certas práticas como violentas, sinalizando, mais uma 

vez, para a naturalização delas e das quais não podem/devem escapar. 

O recurso linguístico da negação também é novamente utilizado para alertar 

sobre a falta de informação das mulheres, e aponta para o lugar de submissas e 

subalternas ocupado por elas ao longo da história, bem como a relação com seus 

corpos, sempre controlados pelos homens. Isso encaminha para o sentido de que 

sempre lhes foi negado expressar sua sexualidade e o prazer proibido, tanto que a 

própria gravidez era mantida velada, escondida e, conforme conta a história, 

quando grávidas, as mulheres se recolhiam no espaço do privado, pois a barriga 

crescida provocava olhares de reprovação, atestando a luxúria e, portanto, o 

pecado. 

O que ecoa, pelo funcionamento da memória discursiva, é falta de controle 

sobre os seus próprios corpos, que se perpetuou ao ponto de as mulheres não 

reagirem frente aos abusos cometidos no momento do parto e nem mesmo 

reconhecerem serem vítimas desse tipo de violência. O alto índice de violência 

durante o parto sinaliza que, no Brasil, procedimentos como a episiotomia, a 

lavagem intestinal, além de gritos e xingamentos, entre outros constrangimentos e 

humilhações, não constituem práticas alternativas, mas rotineiras, e os sentidos de 

luta e de denúncia inscrevem o discurso na FD feminista. 

Esses movimentos, como se sabe, vêm se articulando por meio das redes 

sociais que, atualmente, não funcionam somente como simples instrumento de 

informação, mas têm cumprido uma importante função social, que é a de provocar 

debates sobre assuntos polêmicos, além de interpelar os sujeitos a participarem de 

movimentos organizados, por exemplo. 

É preciso lembrar, também, que nesses espaços virtuais os sujeitos se 

sentem confortáveis para produzir seus discursos, inclusive aqueles que funcionam 

como denúncia, afetados que são pela ilusão de que neles é possível dizer o que 

não poderia ser dito face a face. 
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Na SD5, irrompe, mais uma vez, no eixo da formulação, o discurso de 

autoridade, que produz o efeito de sentido de verdade. No discurso jornalístico, 

além da impossibilidade de contestação, a presença da voz do outro (da psicóloga) 

é utilizada como subterfúgio de distanciamento, para não se responsabilizar por 

aquilo que é dito, pois não é o jornalista/jornal quem diz o que foi dito, mas alguém 

autorizado a fazê-lo, já que escreveu uma tese sobre o assunto. 

A reprodução da voz do outro (psicóloga, médica e enfermeira) constitui um 

exemplo de heterogeneidade mostrada cujas marcas são explicitadas na/pela 

língua, como nessa SD, em que as aspas marcam o discurso direto e, logo, a 

presença do discurso-outro e pelo qual o locutor não deseja se responsabilizar. No 

caso do discurso jornalístico, a utilização do discurso direto funciona como uma 

espécie de teatralização, pois trata-se da reprodução de algo já dito por um sujeito 

e que é retomado como argumento de autoridade, com a finalidade de convencer o 

sujeito-leitor. 

Assim, o que ressoa nesta SD, é novamente o desconhecimento por parte 

das mulheres sobre o que constitui a violência obstétrica, bem como a dificuldade 

de reconhecê-la, constatada por uma psicóloga que afirma que violências como a 

urbana, física ou sexual têm maior visibilidade na nossa formação social. Para ela, 

a violência obstétrica ainda é pouco reconhecida e difícil de ser detectada, em 

especial, no sistema público de saúde, em razão da  naturalização do sofrimento no 

momento do parto, que ressoam, pelo trabalho da memória discursiva, discursos 

que se inscrevem no domínio da igreja e do machismo. 

SD5: Algumas mulheres até entendem como violência, mas a palavra é mais associada 

à violência urbana, física, sexual, diz a psicóloga Janaína Marques de Aguiar, autora da 

tese “Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de 

acolhimento como uma questão de gênero” que entrevistou puérperas (com até três 

meses de parto) e profissionais de maternidades públicas de São Paulo. “Quando a 

gente fala em violência na saúde, isso fica difícil de ser visualizado. Porque há um 

senso comum de que as mulheres podem ser maltratadas, principalmente em 

maternidades públicas” acredita. E dá alguns exemplos: “Duas profissionais relataram, 

uma médica e uma enfermeira, que um colega na hora de fazer um exame de toque em 

uma paciente, fazia brincadeiras como ‘duvido que você reclame do seu marido’ e ‘Não 

está gostoso?’” 
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Esse sentido de desinformação e/ou falta de conhecimento encaminha 

também, para a discriminação e para uma sociedade dividida em classes, em que 

há explorados e exploradores. Essa relação de forças é exercida até mesmo no 

momento do parto, em especial, nas instituições do sistema público de saúde, no 

qual o mau atendimento e a humilhação são, ainda e apesar dos avanços, quase 

uma regra. 

Os exemplos de humilhação aos quais as mulheres são submetidas são 

também marcados pela negação: “duvido que você reclame do seu marido” (você 

não reclama do seu marido) e “não está gostoso?”, que atualizam discursos 

segundo os quais as mulheres, ao longo da história, constituem objetos do prazer 

masculino e às quais é negado o direito do prazer e, caso elas o sintam, devem 

pagar o preço dele com as dores e o desconforto do parto. 

 

3.2  REVISTA ÉPOCA 
 

A Revista Época é uma publicação semanal da Editora Globo e um dos 

produtos do Grupo Globo, um dos maiores conglomerados de mídia do mundo e o 

maior da América Latina e também do Brasil, conforme já adiantamos. 

A reportagem recortada para análise é intitulada “Parto com respeito”, 

assinada pela jornalista Thais Lazzeri12 e, neste trabalho, é compreendida como um 

texto, no qual se intercalam formulações verbais e não verbais, ou, na esteira de 

Lagazzi (2009), diferentes “materialidades significantes” que colaboram juntas para 

o processo de produção dos sentidos. 

A fotografia é uma dessas diferentes materialidades significantes que 

constituem o discurso jornalístico e que pode ser estudada pelo viés da Análise de 

                                                
12 Thais Lazzeri escolheu ser jornalista aos 13 anos. E, cedo também, escolheu trabalhar na área de direitos 
humanos, ou temas invisíveis, como ela costumava chamar, como presos, transexuais e estupro. Formada pela 
Universidade Metodista, trabalhou sete anos na Crescer, da editora Globo. Entrou estagiária e saiu como editora-
assistente. Ganhou dois prêmios de jornalismo, aprendeu muito e foi seguir seu sonho, trabalhar com sociedade e 
direitos humanos. Foi repórter em Época, da editora Globo por quatro anos. Lá, ganhou dois prêmios de jornalismo, 
lançou o livro 500 gramas de vida (Editora Belas Artes) e criou a campanha Parto com respeito, a primeira campanha 
institucional da marca. A campanha nasceu de uma denúncia de maus tratos no parto e foi lançada junto da 
reportagem na edição impressa. A campanha, baseada em jornalismo, alcançou três milhões de pessoas nos 
primeiros três dias de veiculação. As protaqonistas da campanha foram as mulheres entrevistadas. Sem ativismo, 
ouvindo todos os lados e colocando as vítimas como protagonistas, a campanha cumpriu sua missão: debater, com 
qualidade e informação, a violência obstétrica no Brasil. Thais defende que o jornalismo esteja, sempre, a serviço 
das pessoas (LAZZERI, 2017).  
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Discurso, uma vez que essa vertente teórica não trabalha com uma pretensa 

transparência dos objetos simbólicos, mas os estuda na sua opacidade, buscando 

compreender como se dão os processos de produção de sentidos, pois parte do 

pressuposto de que eles sempre podem ser outros (SILVA; ROMÃO, 2009, p.125). 

Segundo Silva e Romão (2009, p. 117-118), desde a Revolução Industrial a 

fotografia adquiriu o caráter testemunhal de expressão da verdade, se 

transformando em uma arma temida, não tardando para que a imprensa passasse 

a utilizá-la para produzir efeitos de sentido de realidade. Nesse sentido, a fotografia 

funciona como prova cabal, ou seja, como aquilo que não pode ser questionado e 

da qual não se pode duvidar. 

Contudo, os autores assinalam que paira sobre a fotografia, em especial no 

fotojornalismo, a ilusão de que ela é um discurso sem sujeito. Além disso, ao ser 

posta em circulação, seja no espaço digital ou em meio impresso, ela é 

automaticamente retirada do seu contexto original e ligada a um texto, ajustando-

se, assim, a um determinado modo de dizer sobre o objeto fotografado. É o que se 

observa, por exemplo, nas primeiras páginas dos jornais impressos, em que as 

fotografias e as legendas buscam resumir as notícias do dia anterior, limitando os 

sentidos do que poderia ter sido dito ali, mas não o foi, deixando esse sentido a 

cargo apenas das fotografias (SILVA; ROMÃO, p. 118-119). 

Para os autores, no discurso midiático a fotografia possui, também, a função 

de volta ao passado, estabelecendo nesse processo uma ligação entre aquilo que 

já foi fixado antes e a realidade atual, apontando para duas linhas temporais que 

produzem seus efeitos na mídia, seja no sentido de fixar no presente certa imagem, 

cena ou relato ou no sentido de recuperar uma imagem com o pré-construído, isto 

é, como um já visto antes e em outro lugar (SILVA; ROMÃO, 2009, p. 118-119). 

Esses efeitos revelam a opacidade da fotografia, uma vez que o sentido 

poderia ser outro, caso o recorte imagético se desse em um instante antes ou um 

instante depois. Acrescentam, ainda, Silva e Romão (2009), que uma foto, no 

decorrer do tempo, se torna suscetível a qualquer tipo de leitura, e isso decorre da 

sua inscrição em uma formação discursiva dominante, que utiliza as imagens de 

arquivo nos momentos julgados convenientes ao seu intento. Esse mecanismo de 



 
82 

atualização, alertam, confere-lhe um sentido diferente daquele em que ela circulou, 

pois sua historicidade e seu sentido político são transferidos para as novas 

condições de produção dos discursos. 

Do nosso ponto de vista, a fotografia constitui uma simbolização do real e é o 

resultado de um gesto interpretativo, pois um mesmo acontecimento histórico pode 

ser “capturado” de maneiras diferentes pelas câmeras de diferentes sujeitos- 

jornalistas, conforme os efeitos de sentido que desejam produzir. Por esse viés, 

compreendemos a fotografia como uma simbolização do real, que resulta do “olhar” 

de um sujeito-jornalista afetado pela ideologia e pelo inconsciente que deve ainda, 

no momento do click, alinhar-se à linha editorial do veículo de comunicação para o 

qual trabalha. 

Desse modo, assim como as formulações verbais, a fotografia também não é 

neutra e permite inscrever o dizer em uma ou outra formação discursiva, pois 

encaminha o “ver” para determinados sítios de significação, delimitando o que deve 

ou não ser visto na nossa formação social. Esse duplo movimento, do sujeito 

afetado pela ideologia e atravessado pelos princípios editoriais do veículo pelo qual 

trabalha, apaga o mito da imparcialidade que ainda hoje cerca o discurso 

jornalístico. 

Para Silva e Romão (2009, p. 116-117), esse mito da imparcialidade do qual 

a mídia se reveste é tão forte que até mesmo os jornalistas creem que o fato 

noticiado registra a realidade, pois o sujeito-jornalista “esquece” que a mídia é um 

negócio que se alimenta da receita advinda de anúncios e sistemas de créditos, 

que delimitam o que deve circular e o que deve ser silenciado/apagado. Essa 

espécie de “domesticação” da imprensa não permite que os sentidos sejam 

historicizados e tampouco fomenta os dizeres contrários ao poder vigente, 

relegando-os ao posto de marginais/infratores (SILVA; ROMÃO, 2009, p. 116-117). 

Acrescentamos que essa ilusão de imparcialidade também afeta os sujeitos-

jornalistas quando capturam/recortam uma imagem por meio da fotografia e que, 

assim como uma mesma formulação verbal pode vir a ser outra, dependendo das 

condições de produção do discurso, também a fotografia pode significar 

diferentemente, pois não há como o sujeito-jornalista escapar dos efeitos da 
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ideologia, tampouco dos princípios editoriais do grupo para o qual trabalha. 

Na reportagem “Parto com respeito”, para produzir o efeito de sentido de 

verdade, o discurso jornalístico utiliza quatro fotografias de mulheres que foram 

vítimas da violência obstétrica, não abrindo espaço para a contestação: a violência 

obstétrica existe e há provas materiais dela. Esse modo de o discurso jornalístico 

colocar em circulação os dizeres sobre a violência obstétrica apresenta algumas 

regularidades: as fotografias estampam páginas inteiras da revista e, junto a elas, 

há sempre o nome e a idade das vítimas – as mulheres que aderiram à campanha 

–  além de um pequeno resumo das suas histórias. 

Não se trata, portanto, de uma anônima, mas de mulheres que têm um rosto 

e um nome. Além disso, todas elas empunham um cartaz com frases de efeito, 

recortadas das suas histórias (que serão analisadas posteriormente) sobre a 

violência obstétrica da qual foram vítimas e que grafadas em preto podem ressoar a 

morte. Essa cor se contrapõe ao vermelho na hashtag#partocomrespeito, seguida 

pelo logo da revista, que se responsabiliza pelos discursos que põe em circulação. 

O vermelho produz efeitos de sentido de sangue e de luta. 

Convém ressaltar, ainda, que as mulheres fotografadas são sujeitos que têm 

diferentes idades e pertencem a classes sociais distintas. Do nosso ponto de vista, 

essa escolha também não deve ter sido aleatória e produziu o efeito de sentido 

desejado, que era comprovar que esse tipo de violência ocorre, indiferentemente de 

faixa etária e/ou classe social. 

Ainda com relação ao imbricamento do verbal ao não verbal, chama a 

atenção a cor preta da página de abertura da reportagem, que também aponta para 

o sentido de morte, luto, perda, isolamento, sofrimento, etc. Outro possível sentido 

produzido pela cor preta é de que a violência obstétrica sempre esteve mergulhada 

na escuridão, isto é, sempre foi silenciada, porque houve, como passar do tempo, 

uma naturalização do sofrimento na hora do parto. Esses discursos sobre ela 

sempre se alinharam ao discurso da Igreja, que significa o parto como um modo de 

a mulher pagar pelo pecado original. 

Esses sentidos de morte e de apagamento se contrapõem à cor verde, no 

topo da página, e sobre a qual está grafada a palavra VIDA, numa referência ao 



 
84 

nome do caderno no qual a reportagem circula e que foi criado no ano de 2011, 

com a finalidade de tratar de assuntos relacionados à saúde e à medicina. Contudo, 

a cor verde também produz o efeito de sentido de esperança e de transformação, 

ou seja, nessa página, as cores encaminham para a oposição morte x vida. 

As palavras OBSERVADOR DA MEDICINA, também reforçam o objetivo do 

caderno, que é o de colocar em pauta assuntos que são objeto de demandas na 

sociedade. O título ou manchete “Parto com respeito” em letras maiores encaminha 

para o sentido de que as mulheres têm sido desrespeitadas, ou seja, têm sido 

vítimas de violência no momento do parto. Sobre o fundo branco, essas palavras 

funcionam como um apelo à vida e a disposição à luta. 

A SD1, transcrita abaixo, é composta pela linha fina, cujo funcionamento 

reforça o título ou manchete, possibilitando ao sujeito-leitor encontrar as principais 

informações da matéria, além de instigar-lhe a curiosidade sobre o assunto, além 

de dar visibilidade às discussões em torno da violência obstétrica, significada como 

uma “violação” dos direitos das mulheres. 

 

“Chegar às mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal” aponta para 

sentidos de que as discussões sobre a violência obstétrica se tornaram tão óbvias 

que alcançaram o órgão máximo do poder judiciário do Estado, e a quem compete 

julgar leis em trâmite no território nacional, não sendo mais possível silenciar os 

abusos contra as mulheres no momento do parto. Esse tipo de violência deixa 

então de constituir uma prática corriqueira e começa a adquirir contornos de crime, 

produzindo um efeito de sentido de que a violência obstétrica deve ser resolvida na 

esfera do direito. 

“Entender o que está em jogo” é uma chamada bastante utilizada pelo 

discurso jornalístico, na medida em que convoca o sujeito-leitor a se inteirar do 

assunto, sinalizando para os prós e contras de uma determinada questão. 

“Conheça os relatos de mulheres corajosas que assumiram essa causa” encaminha 

SD1: O debate sobre violações de direitos no parto chegou às mãos do presidente do 

Supremo Tribunal Federal. Entenda o que está em jogo e conheça os relatos de 

mulheres corajosas que assumiram essa causa. 
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para o sentido de que o assunto é, de certa forma, desconhecido do grande público 

e de que foi por muito tempo silenciado, ressoando memórias sobre a posição de 

inferioridade a que as mulheres foram submetidas quando o parto passou a 

configurar um evento médico-hospitalar. 

Desse modo, aquelas que “assumiram essa causa” são discursivizadas como 

“corajosas”, encaminhando para o sentido que até então elas eram fracas porque 

não traziam a público sentidos sobre as dores no/do parto significadas por elas 

próprias como naturais, ou, então, silenciadas por serem considerados tabus. Esse 

sentido é possível, porque retornam no fio do discurso memórias sobre o parto 

como forma de redenção dos pecados e da naturalização das suas dores, pois 

como já assinalamos, no domínio do religioso, as dores do/no parto constituíam 

uma forma de remissão dos pecados. 

“Assumir uma causa” significa trazer à tona questões relevantes, mas que 

por algum motivo não têm visibilidade e produz um efeito de sentido de rompimento 

do silêncio que pairava sobre a violência obstétrica. Na SD, essa expressão produz 

o efeito de sentido de denúncia e ressoa, em certa medida, o empoderamento que 

as mulheres vêm conquistando por meio da luta dos movimentos sociais feministas, 

que permite que assuntos por tanto tempo silenciados sejam conhecidos pela 

sociedade. 

O uso de verbos no imperativo “entenda” e “conheça” interpelam o sujeito- 

leitor a saber um pouco mais sobre o assunto e funcionam não apenas como um 

convite, mas como uma ordem para que ele leia a matéria. Nesse sentido, o sujeito-

leitor é enredado pelo discurso jornalístico. 

Na SD2, é contada a primeira história sobre a violência sofrida durante o 

parto. A referência ao nome da vítima, bem como sua procedência, conferem ao 

discurso um efeito de sentido de credibilidade: não são anônimas, mas mulheres 

reais que falam de seus dramas pessoais durante o parto. 

A violência da qual Eva Maria Cordeiro foi vítima é predicada como pesadelo 

que a acompanha há nove anos e cujo efeito de sentido é intensificado pelo uso do 

verbo “teimar”, além de apontar para sentidos de que esse tipo de violência deixa 

graves marcas nas vítimas. Ressoam, no fio do discurso, pelo funcionamento da 
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memória discursiva, sentidos relacionados à opressão, ao desconhecimento, ao 

medo e à dor das mulheres de falar sobre o tratamento violento que lhes era 

dispensado durante o parto, uma vez que a grande maioria delas se mantinha 

caladas, reféns da sua natureza considerada inferior, bem como ao seu próprio 

sofrimento. 

Esse efeito de sentido de medo e de dor deriva do uso de formulações 

verbais como “precisou de nove anos” e “para conseguir compartilhar sua história 

em público” e é reforçado pelo modo como a história é contada: “de forma 

entrecortada e sussurrada”. A violência obstétrica é significada, portanto, como um 

fantasma que ainda acompanha muitas mulheres, é um trauma difícil de ser 

contado, pois provoca sofrimento. 

 

A história da qual Eva foi vítima é relatada na SD3, em que formulações 

verbais produzem o efeito de sentido de que a violência obstétrica ocorre mesmo 

quando as vítimas escolhem o profissional que lhes acompanhará durante toda a 

gestação. A referência ao atendimento cuidadoso e ao acompanhamento do marido 

na escolha do médico e do hospital ecoa sentidos relacionados ao parto 

humanizado e à Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005, que preceitua que 

as gestantes têm direito de serem acompanhadas por pessoa de sua escolha 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.Ecoam, também, sentidos 

relacionados à Lei Federal nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007, que assegura o 

direito de as gestantes conhecerem a maternidade e o médico do sistema público 

de saúde que lhes acompanhará durante e depois da gestação. 

SD2: A goiana Eva Maria Cordeiro precisou de nove anos para conseguir compartilhar 

sua história em público. Ainda assim, a conta de forma entrecortada e sussurrada, como 

quem receia despertar de um horror antigo, que teima em assombrá-la. 
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Nessa SD, os verbos “ir”, “retornar”, “voltar” e “sair” condensam a tragédia 

pessoal de Eva: ela foi à maternidade, voltou a ela três dias depois e saiu de lá sem 

o bebê. O que se evidencia nessa SD é que, nem mesmo tendo os seus direitos 

assegurados por lei, as mulheres têm um tratamento digno e de qualidade, tendo 

em vista que Eva, ao voltar ao hospital, foi vítima de uma “rajada de críticas e 

reclamações”, talvez porque os profissionais da saúde não estejam preparados 

para atender ao grande contingente de mulheres que procuram pelo sistema 

público de saúde. A história de Eva é significada como tragédia pela qual ela ainda 

foi  responsabilizada. 

Na SD4, no fio do discurso, ecoam as consequências da intervenção médica 

inadequada durante o parto, sentido possível pela referência à necessidade de 

tratamento psiquiátrico após o parto e a superação de Eva, que teve outros dois 

filhos, “sem maiores incidentes”, que minimiza a violência sofrida: não se trata de 

uma regra comum, mas de um incidente. 

“Achou forças para contar como, em 2006, perdeu seu bebê e foi maltratada 

no hospital” sinaliza para sentidos de que a maioria das vítimas se cala diante da 

violência, seja por não querer lembrar da dor e do sofrimento pela perda dos filhos 

ou até mesmo por medo, vergonha e/ou até desconhecimento. “Achar força para 

contar como, em 2006, perdeu o bebê e foi maltratada no hospital” significa superar 

os próprios traumas e o marco temporal (2006) sinaliza para o sentido que isso não 

é uma tarefa fácil. Outro sentido possível é que, se ela tivesse contado sua história 

na época, talvez não tivesse sido ouvida, porque, conforme já mencionamos, o 

movimento pelo parto humanizado foi regulamentado por lei somente em 2005. 

Isso significa que, assim como muitas outras vítimas, Eva talvez não 

conhecesse os direitos que a assistiam, ou então, por ser um sujeito atravessado 

SD3: Em 2006, ela estava grávida. Com o marido, escolheu o médico que os 

acompanharia no parto e no hospital, referência no atendimento cuidadoso. Na primeira 

ida à maternidade, Eva foi internada por dois dias, depois mandada para casa. Deveria 

retornar para o plantão do médico escolhido, três dias depois. Ao voltar ao hospital, 

porém, foi atendida sob uma rajada de críticas e reclamações. Ao sair de lá, havia 

perdido o bebê e sofria acusações de ser a culpada pela tragédia. 
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pelo discurso religioso, compreendia as dores do parto como constitutivas da 

natureza feminina, não reconhecendo o abuso e o desrespeito como violência. 

Contudo, a sua história não é contada em qualquer lugar, mas em um lugar 

específico e, talvez, o que lhe tenha dado coragem de se manifestar seja a 

consciência de que ela não era a única vítima. Estar em um encontro sobre o parto 

humanizado confere à vítima certa segurança, pois significa que há uma 

movimentação em torno da defesa dos direitos das mulheres durante o parto, e que 

ela não está sozinha, pois há pessoas dispostas a ouvi-la. 

O “tom inquisidor” do discurso do profissional da saúde que a atendeu aponta 

para a condição de submissão e de subalternidade das mulheres no momento do 

parto, produzindo um efeito de sentido de culpabilização, pois, como vimos no 

capítulo 2 deste trabalho, quando o parto passou a configurar um evento hospitalar, 

o médico passou a ocupar o lugar mais importante, já que a ele cabia controlar o 

corpo das mulheres e o nascimento, bem como repreender, advertir e imputar a 

pena a ser paga por elas. 

Essa relação de forças que se estabelece entre o médico e as mulheres no 

momento do parto é intensificada pela formulação “Quem manda no procedimento 

sou eu”, pois o médico é aquele que “sabe” fazer nascer e a mulher deve a ele se 

submeter, sem manifestar suas dúvidas e vontades. 

No caso de Eva, a “pena” imputada foi ser encaminhada sozinha à sala de 

cirurgia, para “arcar com as consequências das suas escolhas”. Destacamos aqui a 

utilização de “sozinha”, que sinaliza para a transgressão às leis que regem o direito 

das mulheres de serem acompanhadas por pessoa da sua escolha durante a 

assistência médico-hospitalar (Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005, 

conforme citado no capítulo 2). 

Nessa SD, pelo funcionamento da memória discursiva, reverberam sentidos 

sobre o poder dos profissionais da saúde sobre as mulheres no momento do parto, 

e que têm suas raízes quando o parto deixou de ser considerado um evento natural 

e familiar e passou a ser controlado pelo médico e realizado em um ambiente 

asséptico e frio, no interior de hospitais e clínicas. 
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Para produzir o efeito de sentido de realidade, o verbal e o não-verbal se 

imbricam, já que a fotografia constitui a prova de que Eva não é uma personagem 

da ficção, mas uma mulher real que, assim como tantas outras, foi vítima da 

violência obstétrica. Ao contar sua história, mostrar o rosto – que ocupa também 

um lugar de fala – e ter seus dados pessoais divulgados, ela se responsabiliza por 

aquilo que está dizendo e abre espaço para que outras mulheres se identifiquem 

com o seu discurso e sintam-se motivadas e seguras para relatar/denunciar suas 

experiências. 

Figura 1 

 

Fonte: Revista Época (Ed. nº 895, de 03 de agosto de 2015). 

O texto apresentado do lado superior direito dá um nome à mulher 

SD4: Eva tomou medicamentos psiquiátricos por um ano após o episódio. Nos anos 

seguintes, teve dois filhos, sem maiores incidentes. Assim, em abril, achou forças para 

contar como, em 2006, perdeu seu bebê e foi maltratada no hospital. O relato foi feito 

num encontro sobre parto humanizado, em Anápolis, Goiás. Ela lembra que, ao voltar ao 

hospital, conforme a orientação que havia recebido, ouviu reprimendas em tom 

inquisidor: “Por que não veio mais cedo?”, “Queria forçar um parto normal?”, “Quem 

manda no procedimento sou eu”. Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia para, 

segundo um dos profissionais que a receberam, “arcar com as consequências” de suas 

escolhas. 
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fotografada, bem como indica a sua idade, além de introduzir brevemente a 

experiência vivida pela mesma, reforçando o sentido de verdade/realidade. Esse é 

um recurso eficazmente utilizado pelo discurso jornalístico, já que, primeiramente, o 

sujeito-leitor “lê” as imagens para só depois se debruçar sobre o texto verbal, à 

procura de maiores informações. 

O cartaz que Eva segura nas mãos encaminha para o sentido de protesto e 

traz um recorte do seu discurso. Utilizado para impactar o sujeito-leitor, o trecho 

Falaram:  “Cale a boca, quem manda no procedimento sou eu”, contudo, não atribui 

a responsabilidade ao profissional da saúde: ele existe, mas não pode ser 

identificado. Além disso, encaminha para o poder do médico sobre o parto e o 

corpo das mulheres, conforme já adiantamos. 

A hashtag#partocomrespeito convoca o sujeito-leitor a participar da 

campanha criada pela revista Época, com o objetivo de fazer circular pelas redes 

sociais os relatos de violência, ampliando, assim, o seu alcance. Um outro sentido 

que se abre ao visualizar o cartaz diz respeito à forma de identificação de pessoas 

em situação de conflito com a lei (comum nas delegacias de polícia e presídios), 

encaminhando para o sentido de aprisionamento, que atualiza, pelo funcionamento 

da memória, o discurso patriarcal/machista e/ou médico, de que as mulheres eram 

prisioneiras/reféns da sua própria natureza e, como tal, deveriam se sujeitar ao 

sofrimento no momento do parto. 

Na SD5, a referência a técnicas já superadas, como a Manobra de Kristeller, 

ecoam a violência sofrida pelas mulheres na hora do parto. Assim como o próprio 

nome indica, a “manobra”, que consiste em empurrar a barriga da mãe para “ajudar 

a saída do bebê”, é um procedimento bastante agressivo e encaminha para 

sentidos de que as mulheres têm sido vítimas de um modelo de assistência ao 

parto arcaico e que carece de reestruturação. 

Esses sentidos são possíveis pelo modo como o procedimento é 

discursivizado: “tradicional” e “questionado” e o efeito de sentido de agressividade 

do procedimento decorre da palavra “empurrões”, que significa, nesse caso, a 

expulsão do bebê à força, sinalizando para o sentido de violência e de horror 

reforçado pelo fato de a enfermeira ter deitado sobre a barriga de Eva. 
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Na SD5, Eva é designada como “paciente”, apontando para sentidos que a 

mulher não é a protagonista no momento do parto, mas aquela que está submetida 

a/controlada por uma equipe médica e a quem não é dado o direito de manifestar 

seus desejos, tanto que tem as mãos amarradas, porque esboçou uma reação 

diante do procedimento. 

O efeito de sentido de tragédia é produzido pela formulação: “O bebê não 

sobreviveu” e “disseram que a morte ocorreu por a mãe ter ‘forçado’ o parto”, 

produzindo sentidos de que a equipe médica eximiu-se da responsabilidade pela 

morte do bebê, colocando-a na mulher, que de vítima passa a culpada por ter 

“adiantado” o nascimento e provocando assim, a morte do filho. 

Na SD6 destaca-se outra forma de violência da qual as mulheres são vítimas. 

Não receber o prontuário médico significa desconhecer as causas da morte do filho 

e ressoa, mais uma vez, a não obediência às leis que regem os direitos das 

mulheres no momento do nascimento dos filhos. 

O uso do discurso direto marcado pelo uso das aspas sinaliza para o 

atravessamento do discurso-outro, conforme já assinalamos anteriormente, e 

produz o efeito de verdade, pois quem diz o que diz sofreu na pele a violência 

obstétrica, logo, não há espaço para a contestação e para a dúvida. O efeito de 

sentido de horror, que causa a indignação, é produzido pela memória do filho morto 

sendo carregado pelo marido dentro do caixão, como quem embala um bebê. 

Ressoam, assim, nessa SD, sentidos de que os traumas sofridos no momento do 

parto não são facilmente esquecidos pelas vítimas e que responsabilizar as 

mulheres pela morte dos filhos no momento do parto significa condená-las por uma 

culpa da qual elas nunca conseguirão se libertar e que lhes acarreta consequências 

de todas as ordens, tanto que nem o nascimento de outros filhos é capaz de 

superá-las. 

SD5: A equipe médica tentou empurrar a barriga de Eva, com a manobra de Kristeller. A 

manobra, tradicional, mas hoje muito questionada, consiste em dar empurrões para 

ajudar a saída do bebê. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre a barriga de 

Eva. Como a paciente reagiu, amarraram suas mãos. O bebê não sobreviveu. Disseram 

que a morte ocorreu por a mãe ter “forçado” o parto. 
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Na SD seguinte (SD7), é dada visibilidade à voz da jornalista, que então 

designa o que é violência obstétrica, significada como “abusos” cometidos contra as 

mulheres no momento do parto e que podem ser exemplificados como “dúvidas 

fora de hora ou por vontades peculiares de cada família”. O efeito de sentido 

produzido é o de desmerecimento dos questionamentos e vontades de cada 

família, pois, na verdade, esses esclarecimentos e respeito às vontades são direitos 

assegurados por lei. 

Ressoam, também, sentidos relacionados ao poder dos profissionais da 

saúde cuja rudeza do tratamento era justificada pela necessidade da tomada de 

decisões rápidas, a fim de atender à grande demanda de nascimentos, ignorando, 

assim, os desejos e vontades de cada mulher. Esse sentido de parto como similar à 

linha de montagem de uma fábrica sinaliza para a desvalorização do sujeito-mulher 

e do próprio evento do nascimento, fazendo irromper, novamente, no fio do 

discurso, memórias acerca do domínio masculino sobre as mulheres e seus corpos, 

atualizado pelo discurso médico e segundo o qual a mulher está ali para ocupar o 

lugar que lhe foi historicamente destinado, ou seja, o de parir/dar à luz, sofrendo 

todas as dores do parto. 

 

Conforme a jornalista, esses abusos foram naturalizados por muito tempo, 

tanto que não havia nem mesmo um nome para designá-los e, apesar de tentar 

SD7: Os abusos de que Eva foi vítima foram vistos, por décadas, com tolerância. Por 

essa visão tradicional, uma certa rudeza era consequência natural da série de decisões 

rápidas que médicos, enfermeiros e atendentes hospitalares têm de tomar, a fim de 

realizar partos em sequência e evitar imprevistos. Os profissionais não poderiam ser 

importunados por dúvidas fora de hora ou por vontades peculiares de cada família. Não 

mais. Os abusos são agora reconhecidos como tal e recebem o nome de violência 

obstétrica. 

SD6: Eva não recebeu o prontuário médico, que é um direito da gestante. “Assumi a 

culpa pela morte do meu filho”. Meu casamento quase acabou. Parei de trabalhar e 

abandonei o mestrado”, diz. Uma lembrança especialmente amarga é a do marido 

carregando o caixão do filho morto, como quem embala um bebê. “Tem gente que 

acha que venci por ter outros filhos. Quem disse? Nunca fui ao cemitério onde meu 

filho está enterrado. Tenho medo de não sair viva de lá”, afirma. 
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produzir o efeito de sentido de imparcialidade, ela (a jornalista) é traída pela língua, 

já que “não mais” funciona como um basta aos abusos sofridos pelas mulheres e 

contra os quais ela também se revolta. 

Na SD8, a violência obstétrica é discursivizada como o “conjunto de atos 

desrespeitosos, abusos, maus-tratos e negligência contra a mulher e o bebê, antes, 

durante e depois do parto” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão 

internacional que tem por objetivo desenvolver a saúde em todo o mundo. É, 

portanto, uma organização autorizada a conceituar a violência obstétrica e que não 

abre espaço para a contestação, produzindo, novamente, o efeito de sentido de 

verdade. 

Esse efeito de sentido é reforçado pelo discurso da promotora do Ministério 

Público de São Paulo, que ao afirmar que a prática da violência obstétrica viola os 

direitos humanos fundamentais da mulher, inscreve o seu dizer na FD da justiça. 

Por esse viés, a violência obstétrica é considerada uma forma de agressão contra 

as mulheres e, logo, constitui um crime. 

 

Contudo, ao afirmar que “tem gente que nem sabe que isso é crime”, 

sinaliza para sentidos de que a população como um todo desconhece que esse 

“conjunto de atos desrespeitosos, abusos, maus-tratos e negligência contra a 

mulher e o bebê, antes, durante e depois do parto” é passível de punição. Para 

sinalizar que ela existe, realmente, o sujeito-jornalista destaca que as mulheres 

fotografadas nesta reportagem foram vítimas dessa forma de agressão”, dando 

visibilidade a um tipo de violência que pode ser desconhecida pelo sujeito-leitor. 

Logo a seguir, em destaque, a violência obstétrica é discursivizada como o 

“conjunto de condutas condenáveis” usadas pelos profissionais da saúde por 

SD8: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a expressão como o conjunto de 

atos desrespeitosos, abusos, maus-tratos e negligência contra a mulher e o bebê, 

antes, durante e depois do parto, que “equivalem a uma violação dos direitos humanos 

fundamentais”. “Tem gente que nem sabe que isso é crime”, afirma Fabiana Paes, 

promotora do Ministério Público de São Paulo. As mulheres fotografadas nesta 

reportagem foram vítimas dessa forma de agressão. 
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ocasião do parto, sinalizando para o fato de que ela deixou de ser naturalizada e 

passou a constituir um crime, tanto que há uma espécie de escalonamento que 

abarca desde as formas menos explícitas, no entanto, as mais frequentes, até as 

formas mais graves dela. 

Segundo o discurso jornalístico, o “desrespeito” diz respeito às formas de 

tratamento inadequado utilizadas pelos profissionais de saúde e que incluem as 

ofensas morais relativas à sexualidade das mulheres, assim como o tratamento frio 

e indiferente a elas dispensado. Chama a atenção o uso do discurso direto em “Não 

era o que você queria?” e  “Agora aguenta a dor”, que coloca as mulheres no lugar 

de culpadas pela sua sexualidade e o profissional da saúde em posição de 

superioridade, já que ele ocupa o lugar de inquisidor. 

O “abuso” se refere à perda de alguns direitos já assegurados por lei, como 

a permissão do acompanhamento por pessoa da sua escolha, assim como a 

recusa de fornecer-lhe informações sobre suas dúvidas. No topo da escala está a 

“negligência”, significada como “na fronteira com o erro médico”. 

Nessa SD, dizeres do domínio do jurídico, responsável por manter a ordem 

social e zelar pelo bem estar dos cidadãos por meio da aprovação de leis, 

entrecruza-se com o discurso da medicina, e isso é possível de ser afirmado em 

razão da escolha lexical: “paciente”, “gestante” e “parturiente” são designações que 

encaminham para esse domínio. Conforme a teoria na qual inscrevemos este 

trabalho, essa escolha não é indiferente aos sentidos, pois as palavras significam 

diferentemente de acordo com o lugar ocupado por aqueles que as enunciam 

(PÊCHEUX, 2014). 
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No caso do discurso jornalístico, para “fazer crer” são utilizados discursos 

que provêm de outros domínios do saber e que lhe conferem credibilidade. Não há, 

pois, como contestar a ciência e a justiça. 

 

Depois da história de Eva, destacamos, em uma segunda parte da 

reportagem, a mobilização de órgãos que defendem os direitos das mulheres, no 

sentido de criminalizar a violência sofrida por elas durante o parto. Dentre essas 

ações, destaca-se o encaminhamento de um dossiê que alerta o Supremo Tribunal 

Federal (STF) para a existência desse tipo de violência contra as mulheres, 

fazendo ecoar, no fio do discurso, memórias sobre a falta de leis, até o momento da 

publicação da revista, que as amparassem diante do crime. 

Encaminhar documentos ao STF – a mais alta instância do poder judiciário 

brasileiro e a quem compete salvaguardar os direitos dos cidadãos assegurados 

pela Constituição Federal – significa trazer a público a violência sofrida pelas  

mulheres durante o parto e puni-la. Por essa esteira, o que retorna pelo 

funcionamento da memória discursiva é a Constituição Federal de 1988, que prevê 

que “Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”, bem como a Lei Federal nº 8.080, que criou o Sistema Único de 

Saúde (SUS), inaugurando um novo modelo obstétrico e neonatal, que preconiza 

SD9: VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

É o conjunto de condutas condenáveis por parte de profissionais responsáveis pelo 

bem- estar da gestante e do bebê. 

DESRESPEITO 

É a forma menos agressiva, mas a mais difundida. Inclui ofender a paciente (“Não era o 

que você queria? Agora aguenta a dor”) e dispensar a ela tratamento jocoso ou 

insensível. 

ABUSO 

É o uso de uma posição de poder para constranger a paciente ou privá-la de um direito. 

Inclui o médico rejeitar o direito a acompanhante e se recusar a esclarecer dúvidas da 

parturiente, mesmo sem que haja situação de emergência. 

NEGLIGÊNCIA 

Situa-se na fronteira com o erro médico. Ocorre quando profissionais de saúde atuam 

com irresponsabilidade, imprudência ou adotam procedimentos superados ou não 

recomendados, ao lidar com a paciente ou o bebê. 
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que as mulheres tenham direito a um parto seguro e humanizado. 

A violência obstétrica é discursivizada como um “problema”, mas, para 

comprovar a sua existência, foi necessário juntar documentos, atestando, assim, 

que ela sempre existiu. Entretanto, até então, não era compreendida como uma 

transgressão às leis e passível de punição pelos órgãos de justiça do Estado, tanto 

que o documento entregue pela Artemis ao Ministro é significado como a “primeira 

nota técnica sobre violência obstétrica no Brasil”. 

A Artemis 13  é a primeira organização civil cujo principal objetivo é a “[...] 

Promoção da autonomia feminina e prevenção e erradicação de todas as formas de 

violência contra as mulheres, através da garantia de seus direitos e implantação de 

políticas e serviços que assegurem a mudança efetiva do cenário atual, em direção 

a uma sociedade mais justa e igualitária”. 

A ONG surgiu em 2013 e, segundo os discursos do site que a hospeda, 

atuava, até essa data, de modo informal, como uma rede ativista que trabalhava em 

prol da defesa de direitos adquiridos e da representação legal das demandas das 

mulheres, em especial, na questão da humanização do nascimento. Entretanto, a 

organização foi, aos poucos, ocupando seu espaço não só nas mídias, mas 

também em outras áreas, como a acadêmica, o legislativo, o executivo e o 

judiciário. 

A referência à ONG reforça sentidos de que as mulheres, apesar de terem 

direitos assegurados por lei desde a Constituição Federal, promulgada em 1988, no 

tocante à saúde, ainda sofrem com a violência obstétrica. 

 

 

 

Chama a atenção que, nessa SD, a gestação e, logo, os direitos que lhe 

                                                
13

 Disponível em:<http://www.artemis.org.br/historia>.Acesso em:22 nov. 2016. 

SD10: Em 27 de abril, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo 

Lewandowski, recebeu, em mãos, um dossiê de alerta para o problema. Um dos 

documentos é a primeira nota técnica sobre violência obstétrica no Brasil, produzida por 

uma ONG que combate a violência contra a mulher, a Artemis. Lewandowski recebeu 

também o Projeto de Lei 7.633/14, que define os  direitos das famílias à espera de um 

bebê. 

http://www.artemis.org.br/historia
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asseguram, não dizem respeito apenas à mulher, mas passa a constituir um evento 

familiar, no qual todos os seus membros estão envolvidos, ecoando os discursos 

feministas. 

Na SD11, o discurso jornalístico atua no sentido de alertar o sujeito-leitor 

para as formas de fazer conhecer/informar sobre a violência obstétrica, e o espaço 

digital é apontado como o lugar material em que isso pode ser feito. As formulações 

“mais de duas dezenas de comunidades” e “proliferam” apontam para o alcance 

das mídias digitais, que como se sabe, vêm atuando como importante forma de 

mobilização social, como ocorreu na Primavera Árabe e, no Brasil, com os 

movimentos de rua, no ano de 2013. 

Por esse viés, o Facebook, por exemplo, por meio da criação de 

comunidades virtuais, possibilita que um número cada vez maior de mulheres 

compartilhe suas experiências, assim como o YouTube possibilita a produção e 

circulação de vídeos caseiros, nos quais as mulheres contam suas experiências. 

Esse modo de produção de discursos, contudo, produz uma falsa ilusão de 

liberdade nesses sujeitos, pois se de um lado, as mulheres sentem-se mais à 

vontade para dizer o que dizem, beneficiando, assim, outras mulheres que se 

identificam e/ou se reconhecem nesses discursos, por outro lado, têm suas 

identidades conhecidas. 

Para produzir o efeito de alcance das discussões sobre a violência 

obstétrica, o sujeito-jornalista se refere a um trabalho de conclusão de curso e o 

uso do operador argumentativo “até”, que encaminha para uma escala orientada, 

sinaliza para o sentido de que a violência obstétrica está deixando de ser um 

assunto de foro íntimo das mulheres e está sendo discutido nas redes sociais, 

chegando “até” a academia. 
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Ainda na SD11, os verbos “compartilhar”, “reviver” e “ajudar” sinalizam para 

a união das mulheres em torno de um problema que há tempos as aflige, mas que, 

por vergonha, medo ou até desconhecimento/falta de informação, não era 

discutido. Contudo, no discurso jornalístico, o efeito de sentido produzido é que a 

violência obstétrica acontece exclusivamente na rede pública de saúde e isso, 

talvez, se deva à tentativa de eximir-se de maiores responsabilidades, pois 

denunciar o sistema privado da saúde certamente acarretaria indispor-se com 

importantes forças atuantes na nossa sociedade. 

Esse sentido de violência obstétrica como “segredo” do universo feminino, 

bem como a exposição das vítimas nas redes digitais, é também apontada pela 

diretora do Centro Latino-Americano da Saúde da Mulher da Organização Pan- 

Americana da Saúde 14 (SD12), para quem as redes sociais “fortaleceram as 

demandas das vítimas”, pois funcionam como importante meio de mobilização 

social. Entretanto, para isso, foi necessário que as mulheres comprovassem a 

existência do desrespeito, abuso e negligência médica durante o nascimento. 

Esse sentido não pode ser questionado porque quem o produz está 

autorizado a fazê-lo e encaminha para o entendimento de que quanto mais pessoas 

conhecerem e se informarem sobre as práticas desrespeitosas, mais o movimento 

se fortalecerá e mais mulheres reagirão, porque estarão cientes dos seus direitos, 

apontando, assim, para a possibilidade de mudança. 

Desse modo, as redes sociais, ainda que deem a conhecer a identidade das 

                                                
14

 Centro Latino-Americano da Saúde da Mulher da Organização Pan-Americana da Saúde se ocupa dos 
múltiplos problemas de saúde enfrentados pelas mulheres na Região das Américas, em especial os que afetam 
aquelas pertencentes às camadas mais pobres da população, as indígenas, as moradoras das zonas rurais, 
além de denunciar e lutar para que sejam sanadas as brechas que persistem nos sistemas de saúde. 

 

SD11: Mais de duas dezenas de comunidades no Facebook foram criadas para falar 

sobre a violência obstétrica. Nesses grupos, públicos ou não, mulheres como Eva 

compartilham as próprias experiências, revivem o passado com os depoimentos de 

novas mães e mulheres que não reconhecem, por falta de informação, maus-tratos e 

abusos sofridos. No YouTube, proliferam vídeos caseiros com depoimentos – há até 

um trabalho de conclusão de curso universitário. Será lançado, neste ano, um 

documentário sobre mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. 
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suas vítimas, constituem o lugar apropriado para a denúncia e propiciam avanços 

nas discussões em torno do assunto, já que as instituições “sérias” de saúde se 

manifestaram condenando as práticas, discursivizadas como “desrespeitosas”. 

Essa formulação verbal, todavia, reverbera memórias de que há instituições de 

saúde que não são “sérias”, numa referência, possivelmente, ao SUS, em que 

grande parte das mulheres ainda não recebe o tratamento adequado no momento 

do nascimento dos filhos.  

 

Esse vir a público das instituições “sérias” de saúde constitui, segundo 

Suzanne, a primeira vitória em uma guerra que teima em não cessar, mas que 

expõe as suas vítimas, que são obrigadas a divulgar sua identidade. O efeito de 

sentido de verdade sobre os avanços no que se refere à violência obstétrica deriva, 

mais uma vez, da utilização do discurso direto no discurso jornalístico, que prima 

por uma pretensa imparcialidade. Além disso, convoca o sujeito-leitor a tomar um 

posicionamento diante do assunto, por ela considerado “inaceitável” para toda a 

sociedade. 

Esse efeito de sentido de denúncia contra o conjunto de condutas 

condenáveis no momento do nascimento é intensificado pela participação de duas 

mulheres famosas na campanha #partocomrespeito, promovida pela revista. 

Entretanto, evidencia-se que elas ocupam o lugar de “convidadas” e foram 

interpeladas a falar sobre o assunto porque têm um histórico de violência obstétrica 

na família ou, porque, como mulheres, apoiam a causa. 

Essa participação de mulheres famosas produz o efeito de sentido de que a 

violência obstétrica pode atingir todas as mulheres, independentemente de idade, 

cor ou classe social, e é esse sentido que o discurso jornalístico procura produzir, 

ao contar histórias de violência sofridas por diferentes mulheres. 

SD12: Para Suzanne Jacob Serruy, diretora do Centro Latino-Americano da Saúde da 

Mulher da Organização Pan-Americana da Saúde, as redes fortaleceram as demandas 

das vítimas. A pressão, diz ela, fez com que instituições sérias de saúde se 

pronunciassem publicamente sobre o tema, condenando práticas desrespeitosas. “Essa 

foi a primeira vitória. Como vítimas diretas, as gestantes ficaram em evidência, mas 

essa questão é inaceitável para toda a sociedade”, diz Suzanne. 
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O alcance e a eficácia das redes sociais é destacado na SD13, e esse 

sentido de eficácia é fortalecido pela história da paranaense Kelly Mafra, que 

declara somente reconhecer-se como vítima da violência obstétrica após ter 

compartilhado sua experiência na maternidade em uma rede social e após receber 

um comentário de uma outra participante do grupo. 

Chama a atenção, no entanto, que apesar de a rede social constituir o local 

apropriado para dar a conhecer e informar, o grupo é discursivizado como “grupo 

fechado para mães”, sinalizando que esse tipo de violência ainda é um assunto que 

faz parte do universo feminino. 

 

Pelo funcionamento da memória discursiva, novamente ressoam sentidos 

relacionados ao desconhecimento por parte das mulheres sobre quais 

procedimentos constituem a violência obstétrica, tanto que Kelly, assim como 

muitas outras mulheres, até hoje não se dão conta dela. “Avisar” significa, nesta 

SD, dar ciência/alertar sobre algo desconhecido. Nota-se também, pela data, que 

somente há pouco tempo as mulheres começaram a se mobilizar para lutar por 

direitos  preconizados em lei, bem como a lentidão do processo. 

SD13: A convite de ÉPOCA, duas mulheres que não foram vítimas, mas consideram-se 

ofendidas por essa forma de violência, aceitaram integrar a campanha 

#partocomrespeito. A atriz Grazzi Massafera o fez por um motivo pessoal: sua mãe foi 

desrespeitada ao dar à luz (ela prefere não falar publicamente sobre o assunto). A 

apresentadora do GNT e jornalista Astrid Fontenelle também apoia a causa – confira as 

fotos em epoca.globo.com. “Todas as mães e todos os bebês têm esse direito”, diz 

Astrid. 

SD14: O efeito das redes se tornou evidente no caso da paranaense Kelly Mafra. 

Quando ela publicou ser relato em um grupo fechado para mães no Facebook, em 

2014, não imaginava que o primeiro comentário mudaria sua cabeça. A experiência na 

maternidade, no nascimento do primeiro filho, havia ficado muito aquém de suas 

expectativas. Mas, até então, ela não pensava ter sofrido abuso. O comentário da 

colega de grupo lhe avisou que ela havia sido vítima de violência obstétrica. Neste ano, 

o relato de Kelly e o de outras 30 mulheres que deram à luz no Hospital Ministro Costa 

Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, Paraná, chegarão ao Ministério Público do Paraná. 
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O sentido de violência obstétrica como crime passível de punição é 

produzido, na SD13, pela referência ao Ministério Público, órgão responsável, 

perante o Poder Judiciário, pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da 

Sociedade e pela fiel observância e cumprimento da Constituição Federal. Porém, a 

referência a um hospital 15 tido como modelo no interior do Paraná causa o 

estranhamento e interpela o sujeito-leitor a pensar em como tem sido o 

atendimento às mulheres grávidas no sistema público de saúde. 

Na SD15 tem início a história de Kelly e ressoam, no eixo da formulação, 

memórias sobre as práticas que configuram a violência obstétrica, significada como 

“incômodo e que se refere ao tratamento zombeteiro de que foi vítima em razão de 

um problema de saúde decorrente da gestação, da não permissão de ser 

acompanhada pelo marido durante o parto e de ter sido desrespeitada com frases 

que feriram sua dignidade, além de ter sido proibida de se manifestar, sob o 

argumento de que iria assustar as outras mães. Outro sentido produzido pela 

palavra incômodo pode ser entendo como uma forma de minimizar a violência 

obstétrica.  

Esse conjunto de tratamentos inadequados configura uma infração e 

ressoam a Lei Federal nº 11.108, de 17 de abril de 2005, que assegura às 

gestantes o direito ao acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, por pessoa de sua escolha, mas que é desconhecido por muitas 

mulheres e ainda vetado em muitos hospitais. 

O argumento de o hospital ter ganhado o selo Hospital Amigo da Criança, 

por assegurar “boas práticas com gestantes” no mesmo ano, produz o efeito de 

sentido de contradição, pois como é possível que um hospital denunciado por maus 

tratos possa ter sido premiado? 

                                                
15

 Segundo dados obtidos no site do hospital, o HMCC (Hospital Ministro Costa Cavalcanti) foi construído pela 

Itaipu Binacional para atender à grande demanda de saúde os trabalhadores durante o período de construção 
da maior hidrelétrica do mundo. Inaugurado em julho de 1979, foi além da sua missão inicial e passou a 
constituir uma referência em saúde para boa parte da população paranaense. Por esse motivo, em 1994, foi 
instituída a Fundação de Saúde Itaiquapy, que passou então, a administrá-lo e, desde então, “vem passando 
por uma série de reformas estruturais para oferecer o mais alto nível de atendimento hospitalar na região”. Em 
1996, o HMCC firmou convênio com o SUS, e atualmente, 60% dos atendimentos são destinados aos usuários 
do sistema público de saúde. Disponível em: <http://www.hmcc.com.br/institucional.php>. Acesso em: 10 nov. 
2016. 

http://www.hmcc.com.br/institucional.php
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Os abusos relatados por Kelly sinalizam para o sentido de submissão das 

mulheres para a relação de força que o mesmo exerce diante de alguém em 

situação de vulnerabilidade, fazendo irromper, pelo funcionamento da memória 

discursiva, o discurso religioso, segundo o qual as dores do parto são uma punição 

pelo ato libidinoso por ela praticado. 

Na SD que se segue (SD16), o sujeito-jornalista dá a conhecer o tipo de  

violência de qual Kelly foi vítima e dizeres do domínio da medicina se entrecruzam 

ao discurso jornalístico, ressoando memórias sobre um dos procedimentos ainda 

muito utilizados no Brasil, apesar de não haver comprovação científica da sua 

eficiência. Para sustentar o efeito de sentido de negligência, a episiotomia é 

significada como o “ponto do marido” e compreendida pela medicina como 

condição para que as mulheres “continuem casadas” fazendo retornar saberes 

segundo os quais o parto normal alargaria o canal vaginal, tornando o sexo 

insatisfatório para o homem, sendo, portanto, necessário, intervenção médica. 

 

 

Nessa SD, são atualizados discursos que se encontram deslinearizados no 

SD15: O primeiro incômodo foi ser alvo de deboche por parte da equipe médica, por um 

problema de corrente da gestação (ela tinha hemorroidas). Na sala de parto, não 

permitiram a entrada do marido de Kelly, apesar de o direito ser garantido em lei desde 

2005, mesmo ano em que o Costa Cavalcanti ganhou, pela Organização Mundial de 

Saúde e pelo Unicef, o selo Hospital Amigo da Criança, um prêmio por boas práticas 

com gestantes. Quando as dores das contrações chegaram ouviu: “Na hora de fazer, 

não gostou?” e “Não grita, vai assustar as outras mães”. 

SD16: Depois que o bebê nasceu, disseram que ela levaria o “ponto do marido”, para 

“continuar casada”. No parto normal de Kelly, o médico fez um pequeno corte no 

períneo (um grupo de músculos que sustenta os órgãos pélvicos) para facilitar a saída 

do bebê, a episiotomia. Recomendado em alguns casos pela OMS, no Brasil o 

procedimento é regra. Kelly não foi avisada. Na sutura, o médico deu um ponto a mais, 

para apertar a aberturada vagina. O procedimento, sem base científica, acompanha a 

crença de que o parto alargaria a vagina e tornaria o sexo insatisfatório para o homem. 

Kelly ainda sente dores por isso. A direção do hospital disse desconhecer a ação e os 

problemas numerados e condenar as práticas mencionadas. 
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eixo da constituição e segundo os quais as mulheres são propriedade do marido e 

seu corpo, objeto de prazer. Esse discurso se inscreve na FD da medicina e é 

fortemente interpelado pela ideologia machista ao ponto de o nascimento adquirir 

um caráter secundário, já que o mais importante é assegurar a satisfação sexual do 

homem, após o parto. 

É importante destacar o posicionamento dos responsáveis pelo hospital 

perante a denúncia, que negam e condenam o tratamento inadequado e dizem 

desconhecer as práticas utilizadas pelos profissionais que nele trabalham. Do 

nosso ponto de vista, esses procedimentos foram naturalizados quando o parto 

passou a constituir um evento médico-hospitalar, conforme mencionado no capítulo 

2 deste trabalho. 

Conforme adiantamos naquele capítulo, a partir daí a mulher perdeu o 

direito de decidir sobre o seu próprio corpo no momento do nascimento dos filhos.  

Essa prática foi tão naturalizada que até mesmo as vítimas não as reconheciam 

como violência, assim como aconteceu com Kelly, que ao se deixar fotografar e  

passar a integrar/fazer parte da campanha, reforça a existência da violência 

obstétrica. 

O cartaz que empunha, assim como o trazido por Eva, produz o efeito de 

sentido de denúncia e revela a face perversa da violência obstétrica, que vai além 

do corpo físico, deixando cicatrizes profundas na alma. Assim como no cartaz 

anterior, a denúncia não é endereçada a alguém em específico, contudo, pelo 

trabalho da memória discursiva, ressoa a ação do profissional da saúde, que  

conforme vimos pontuando, passou a ter o controle do corpo feminino quando o 

parto passou a constituir um evento médico-hospitalar. 

Os dados pessoais e um breve resumo da sua história constituem efeito de 

sentido de veracidade da história e confirmam a existência da violência obstétrica, 

embora ela não tenha sido reconhecida pela vítima imediatamente, apontando, 

conforme já mencionamos, para a naturalização da violência. 

 

 

Figura 2 
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Fonte: Revista Época (Ed. nº 895, de 03 de agosto de 2015). 

 

Esse sentido de naturalização da violência obstétrica é enfatizado na SD17, 

que nega a relação entre mulher grávida e mulher doente, encaminhando para o 

sentido de que, para a equipe médica, ela não é merecedora de tratamento digno, 

pois ela ali estaria por “escolha” própria, desmerecendo a sua condição em relação 

às doenças reais. 

Ressoa, pelo funcionamento da memória, mais uma vez, o discurso 

religioso, que penaliza a mulher pelo pecado da luxúria. Ao significar o nascimento 

como escolha, ele passa a ser banalizado também pelo profissional de saúde. As 

mulheres, por sua vez, em situação de vulnerabilidade, se submetem a esse tipo de 

tratamento em razão da saúde dos filhos, dificultando a contestação e a revolta 

contra o atendimento que lhes é oferecido. Nesse sentido, o que ressoa como 

memória, mais uma vez, é a opressão e a submissão sofrida pelas mulheres ao 

longo dos tempos no momento do nascimento, e que tem início, conforme já  

mencionamos, quando o parto passou a ser compreendido como um evento 

médico-hospitalar. 
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Na SD17, novamente uma citação de autoridade irrompe no eixo da 

formulação, conferindo ao discurso o efeito de sentido de verdade, pois não há 

como posicionar-se contra o discurso da diretora da Organização Pan-Americana 

da Saúde, e segundo o qual a violência obstétrica tornou-se, em razão da 

fragilidade das mulheres, uma “prática institucionalizada”. O que ecoa, pelo 

funcionamento da memória, é o medo de denunciar e o parto como uma pena a ser 

paga pelo pecado original. 

Contudo, esse discurso de autoridade é entrecortado pelo discurso do 

sujeito-jornalista, que mesmo tentando escapar do controle da língua e afetado pelo 

mito da imparcialidade, próprio desse tipo de discurso, deixa sua marca em “a 

submissão tem consequências ruins”, que inscreve o seu dizer na FD feminista. 

O efeito de sentido de naturalização da violência obstétrica irrompe 

novamente na SD18, em  que  a história  ressoa  como  memória,  pois conforme 

mencionamos no capítulo 2, durante a Revolução Industrial, o parto passou a 

configurar um evento médico-hospitalar, devido à necessidade de evitar o grande 

número de mortes de mulheres e crianças, potenciais trabalhadoras das fábricas. 

Nesse processo, as mulheres perderam o protagonismo no momento do 

nascimento, que passou a ser controlado pelo médico e baseado em um protocolo 

que incluía, por exemplo, a raspagem dos pelos pubianos e a lavagem intestinal, 

encaminhando para o sentido de necessidade de higiene e limpeza e que, segundo 

o discurso jornalístico, não têm nenhuma comprovação científica da sua 

necessidade ou eficiência. Essa prática ecoa, conforme Ribeiro (2013) relatos 

anteriores à era cristã, quando a ciência afirmava que o organismo da mulher era 

prova da sua inferioridade, tanto que seus órgãos sexuais eram internos por serem 

SD17: A grávida se encontra numa situação de vulnerabilidade peculiar. Não é uma 

doente, o que faz com que parte dos profissionais de saúde a trate com menor 

deferência, como alguém que se submete ao atendimento por escolha própria. Mas é 

pressionada por um imperativo muito maior que o cuidado com a própria saúde – a 

saúde da criança. Isso dificulta que ela questione a autoridade de um médico e de outros 

responsáveis pelo atendimento. A submissão tem consequências ruins. “O desrespeito 

virou uma prática institucionalizada”, diz Suzanne, da Organização Pan-Americana da 

Saúde. 
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disformes e vergonhosos e que a menstruação era a forma da mulher se purgar e 

limpar. 

 

Ainda de acordo com o discurso jornalístico, esses procedimentos ainda 

existem e resistem nas maternidades, embora essa padronização venha sendo 

questionada, em especial, pelos movimentos que se colocam a favor dos direitos 

das mulheres. “Padronização” sinaliza para o conjunto de práticas adotadas no 

nascimento e despersonalizam o atendimento, fazendo retornar não apenas o 

discurso da medicina, mas também dizeres que se inscrevem no domínio do 

patriarcalismo e de acordo com os quais era necessário controlar e disciplinar o 

corpo feminino, o que era feito sempre pelo homem, fosse ele o pai, o irmão mais 

velho, o marido, o padre ou o médico. 

Pela esteira do discurso jornalístico, o direito ao tratamento respeitoso 

durante a gestação e o parto não constitui uma questão essencialmente feminina, 

pois o abuso sofrido no momento do nascimento afeta não apenas as mulheres, 

mas também os filhos e os parceiros, como acontece com maridos impedidos de 

acompanhar as mulheres sem justificativa. 

Nota-se, aqui, a diferença de sentidos entre “parceiro” e “marido” e que se 

dá, possivelmente, pelo aspecto legal da união. Entretanto, essa escolha lexical 

aponta apenas para a família heterossexual, apagando outras formações familiares, 

como, por exemplo, aquelas formadas por duas mulheres e em que uma delas opta 

por gerar uma criança. 

SD18: As posturas ruins dos profissionais nos hospitais ganharam status de 

normalidade, ao longo de décadas, por outro fator. Nos anos de 1950, 1960 e 1970, 

transformar o nascimento num processo controlado e previsível foi útil, a fim de reduzir 

o número de mortes de mães e crianças. Mas, com esse controle, vieram também o 

controle do médico sobre o procedimento (em detrimento da autonomia da parturiente) 

e a adoção de práticas padrão, como a raspagem dos pelos pubianos e a lavagem 

intestinal. Sabe-se hoje que elas não têm fundamentação científica. Mesmo assim, 

resistem em muitas maternidades. Nos últimos anos cresceu o questionamento a essa 

padronização forçada. Receber tratamento respeitoso na gestação e no parto não é 

uma questão feminina. O abuso afeta a criança e o parceiro, como ocorre com maridos 

impedidos de acompanhar as mulheres sem justificativa. 
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No meio da página, em destaque (SD19), um quadro intitulado “O Alcance 

da Violência” alerta que, no Brasil, as práticas que constituem a violência obstétrica 

são uma tradição e que alguns hospitais ainda persistem em práticas antiquadas, 

que inscrevem o discurso na FD do discurso do parto humanizado. 

Os dados apresentados são da Nascer Brasil 16 , pesquisa da Fiocruz cujo 

objetivo é melhorar a qualidade da atenção obstétrica e neonatal prestada no Brasil 

e, por isso, são confiáveis. No entanto, chama a atenção a alta porcentagem de 

brasileiras que dizem terem sido vítimas de abuso, desrespeito e de negligência 

médica. Os dados alarmantes chocam e funcionam como denúncia, convocando o 

sujeito-leitor a tomar uma posição diante da questão. 

 

Na SD20, os padrões britânicos de assistência ao parto são ressaltados, 

evidenciando o “atraso” do sistema de saúde brasileiro. Para comprová-lo, 

odiscurso jornalístico utiliza o nascimento da princesa Charlote, filha de Kate 

Middleton, duquesa de Cambridge, que teria recebido alta e aparecido em forma e 

“linda” no mesmo dia do nascimento da filha. Embora seja evidenciado que a 

duquesa tenha recebido tratamento especial, justamente por ser quem é, segundo 

o discurso jornalístico, essa não é uma exceção naquele país, que desde 1950 

adota políticas públicas que visam assegurar os direitos das parturientes no 

                                                
16

 O grupo de pesquisa “Nascer no Brasil” é coordenado pela Escola de Saúde Pública – Fiocruz e tem 
experiência consolidada no desenvolvimento de estudos clínicos e epidemiológicos na área da Saúde da 
Mulher e da Criança e tem como objetivo melhorar a qualidade da atenção obstétrica e neonatal prestada no 
Brasil. Disponível em: <http://www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/quem-somos/>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

SD19: O ALCANCE DA VIOLÊNCIA 

Vários dos problemas no Brasil ocorrem por tradição. Muitos hospitais persistem em 

práticas antiquadas 

25% das brasileiras que deram à luz afirmam ter sido desrespeitadas na gestação ou 

no parto 

71% não tiveram direito a acompanhante. O acompanhamento é previsto em lei desde 

2005 

73% não tiveram acesso a procedimentos não medicamentosos para alívio da dor, 

como banho quente 

75% não receberam alimentação durante o trabalho de parto. A alimentação é 

aconselhada pela OMS. 

http://www6.ensp.fiocruz.br/nascerbrasil/quem-somos/
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momento do nascimento dos filhos e diminuir a mortalidade materna. 

 

Conforme o discurso jornalístico, a “estratégia” utilizada é a redução das 

cesáreas e das intervenções médicas desnecessárias, além de possibilitar às 

mulheres a escolha de como desejam ser atendidas no momento do nascimento 

dos filhos. Esse planejamento prévio pode ser modificado de acordo com o 

desenrolar do parto, mas demonstra o envolvimento e cuidado da equipe hospitalar 

para com as parturientes, gerando calma e confiança. 

Dizendo de outro modo, o discurso jornalístico, de certa forma, constata  

que, no Brasil, a assistência ao parto não evoluiu, se comparado a outros países, 

encaminhando para o sentido de que o parto, ao seguir o seu ritmo normal, facilita 

a recuperação da mulher e o tratamento digno que lhes é dispensado pela equipe 

médica gera confiança e calma. 

Conforme discutimos no capítulo 2, a utilização de medicalização 

desnecessária interfere na evolução natural do processo do trabalho de parto, 

acelerando as contrações, de modo a provocar dores muito intensas, fazendo com 

que as mulheres, com medo de não as suportarem, façam a opção pelo parto 

cesariano. O uso de medicalização para acelerar o processo também encaminha 

para o sentido de que o parto deve acontecer de forma mais rápida, haja vista a 

demanda que inviabiliza o atendimento personalizado. Entretanto, esses sentidos 

somente são possíveis pelo trabalho da memória discursiva, que produz seus ecos 

no eixo da formulação. 

SD20: O atraso no pensamento nacional ficou evidente após o nascimento da princesa 

Charlote, da Inglaterra. A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, causou furor por 

receber alta e aparecer linda no mesmo dia do nascimento de sua caçula, segundo 

informações oficiais. Kate contou com regalias para dar à luz uma princesa. Mas sua 

boa forma pós-parto não é excepcional para os padrões britânicos. Por lá, discute-se 

desde os anos 1950 como dar conforto à parturiente e baixar a mortalidade materna. A 

estratégia inclui reduzir as cesáreas e as intervenções desnecessárias. No pré-parto, a 

gestante define como quer ser atendida. Nada garante que o nascimento seguirá o 

roteiro, mas os detalhes mostram o envolvimento da equipe hospitalar. Isso gera 

confiança e calma. 
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O efeito de sentido de atraso do Brasil em relação à Inglaterra no que se 

refere ao atendimento às parturientes é intensificado na SD21, pela expressão “há 

muito” que mudar nessa área, que enfatiza a insistência do país no modelo 

despersonalizado de atendimento ao nascimento e que, muitas vezes, incorre em 

violência, sendo necessário recorrer à justiça para que a questão venha a público. 

 

De acordo com o discurso jornalístico, a polêmica chegou à justiça apenas 

recentemente, ressoando a falta de assistência e a longa história de que as 

mulheres têm sido vítimas. O efeito de sentido produzido é, mais uma vez, o de dar 

a conhecer e para comprovar o tratamento desrespeitoso, é dada voz a uma das 

suas vítimas, na SD22: 

 

Nessa SD, chama a atenção o modo como a vítima da violência é 

discursivizada: ela não é cega, mas “não enxerga”. Essa escolha lexical inscreve o 

dizer em uma FD que pode ser situada no campo do “politicamente correto” e que, 

possivelmente, tenha sido feita pelo sujeito-jornalista para alinhar-se aos manuais 

de redação da sua profissão, que aconselham a imparcialidade e a neutralidade. 

O efeito de sentido de impossibilidade, inclusive física, de apontar os 

responsáveis, é fortalecido pelo uso de verbos como “atenderam”, “disseram”, 

SD21: No Brasil, ainda há muito que mudar nessa área. Uma demanda contra violência 

obstétrica chegou também ao Ministério Público de São Paulo, em 17 de novembro de 

2014. A apresentação inclui uma audiência com promotores, especialistas e funcionários 

do Ministério da Saúde. Na ocasião, Joyce Guerra contou sua história. 

SD22: Em 2007, Joyce deu entrada em uma maternidade em Guaxupé, Minas Gerais. 

Joyce não enxerga – ela não viu os rostos dos que a atenderam. O bebê estava prestes 

a nascer, por parto normal. Aí começaram os problemas. Disseram que havia mecônio 

(as primeiras fezes do bebê) no líquido amniótico – um perigo potencial para a criança. 

Deixaram-na apreensiva, mas não fizeram exames adicionais nem a informaram de 

mais nada que indicasse a gravidade ou a ausência da ameaça. Joyce pediu que 

chamassem sua médica, mas não foi atendida. Optaram pela cesárea. Não admitiram 

acompanhante. Depois de duas tentativas frustradas de anestesiá-la, a equipe 

prosseguiu com a cirurgia assim mesmo. “O anestesista puxava meu cabelo para eu 

não desmaiar de dor”, diz. 
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“fizeram”, “informaram”, “optaram” e “admitiram”, que constituem uma forma de o 

sujeito-jornalista não assumir a responsabilidade pelos sentidos postos em 

circulação. 

Em apenas um parágrafo é contada a história de Joyce, que também produz 

o efeito de denúncia, mas provoca também a indignação por contada sua condição 

física e pelo modo como foi tratada, pois evidencia o preconceito do qual foi vítima. 

Esse sentido de discriminação é intensificado pela referência ao fato de que o bebê 

estava prestes a nascer por parto normal, mas nasceu por meio de uma cesárea, e 

pela fotografia de Joyce, com o cartaz em que está em escrito: “Avisei que a  

anestesia não pegou. Mesmo assim, fizeram a cesárea”, que ecoa a negligência 

médica, e provoca não só a comoção, mas também a indignação. 

 

Figura 3 

 
Fonte: Revista Época (Ed. nº 895, de 03 de agosto de 2015) 
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A expressão “aí começaram os problemas”, ainda na SD22, marca o tempo 

entre a chegada na maternidade e o início da violência obstétrica, que incluiu toda a 

sorte de procedimentos condenáveis, tais como a falta de exames adicionais e 

maiores esclarecimentos sobre o estado de saúde da criança; a não permissão do 

acompanhamento do parto pelo marido; o não atendimento ao pedido para chamar 

a médica escolhida por ela, além de puxões de cabelo e a falta de anestesia 

durante a intervenção médica, feita sem o seu prévio consentimento, sob a 

alegação de que a criança corria risco de morte, sem que, no entanto, isso fosse 

devidamente comprovado. 

Além do efeito de sentido de denúncia, esse discurso desencadeia, 

juntamente com a fotografia, a comoção e a revolta porque Joyce não foi apenas 

vítima da violência obstétrica, mas também do preconceito, conforme já 

mencionamos. O enunciado “O anestesista puxava meu cabelo para eu não 

desmaiar de dor” reforça esse sentido e denuncia os maus tratos durante o parto. 

A SD23 aponta para o desenrolar da história e para as consequências da 

negligência médica, além de fazer retornar, no eixo da formulação, a falta de leis 

que assegurassem os direitos das mulheres durante o parto, até 2005. Conforme 

mencionado no capítulo 2, apesar de a Constituição Federal de 1988 prever que 

“Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” e a Lei Federal nº 

8.080/1990 implementar um novo modelo obstétrico e neonatal, pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), que conforme o discurso do Estado, garantiria às mulheres um 

parto seguro e humanizado, o abuso, o desrespeito e a negligência médica 

continuaram fazendo suas vítimas. 

É importante destacar, também, que a violência da qual Joyce foi vítima 

aconteceu em 2007, e que a primeira lei que passou a assegurar um dos direitos da 

parturiente, como o de ser acompanhada por alguém da sua confiança, só foi 

aprovada em 17 de abril de 2005 (Lei Federal nº 11.108), o que, talvez, explique a 

recusa do advogado em aceitar a causa e sinaliza para o fato de que a violência 

obstétrica, até bem pouco tempo, não era reconhecida como crime. 

Do ponto de vista da/do justiça/advogado, como não houve morte, não 

houve crime, fazendo retornar sentidos de que a violência sofrida pelas mulheres 
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no momento do parto são próprias do universo feminino. O sentido de denúncia 

pela negligência médica é intensificado pela observação de que a criança ficou na 

UTI por uma semana. 

O sentido de naturalização da violência enfrentada pelas mulheres no 

momento  do  nascimento  é  reforçada  pelo  discurso  dos  administradores  dos 

hospitais e dos profissionais da saúde, que dizem tomar as decisões por eles 

consideradas “tecnicamente adequadas”, fazendo ecoar memórias da 

institucionalização do parto como evento hospitalar e do poder do médico sobre o 

nascimento, bem como sobre o corpo feminino. Logo, nessa SD, há um embate 

entre o discurso da vítima e o discurso dos profissionais da saúde, abrindo espaço 

para a polêmica. 

 

Na SD seguinte (SD24), mesmo afetado pelo mito da neutralidade e 

imparcialidade que rege o discurso jornalístico, o sujeito-jornalista escapa às 

normas e diz que “fica claro que há algo errado no atendimento de praxe”, 

ocupando, também, o lugar de denunciante. Para comprovar que o que diz é 

verdade, sustenta seu discurso em dados e estatísticas feitas por instituições que 

têm credibilidade na área da saúde e que atestam que a maioria dos partos 

realizados no Brasil são cesáreas, destacando pesquisas e dados obtidos pela   

Fiocruz17, pela Organização Mundial da Saúde (OMS)18e pela Agência Nacional de 

                                                
17

 “Promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser um 
agente da cidadania. Estes são os conceitos que pautam a atuação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
vinculada ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América 

Latina”. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/funda%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 15 nov. 

2016. 
18

 Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 
1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas e cuja sede é em Genebra/Suíça e tem por objetivo  
desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os povos. 

SD23: A criança ficou na UTI por uma semana antes de ir para casa. Joyce procurou 

um advogado, mas ele não aceitou a causa, porque ninguém havia morrido. Quando 

confrontado com casos individuais, administradores de hospitais e profissionais de 

saúde argumentam que tomam decisões que consideram tecnicamente adequadas no 

momento. 

https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/funda%C3%A7%C3%A3o
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Saúde Suplementar (ANS)19. 

 

 

Os dados fornecidos pela Fiocruz (2012) comprovam que uma em cada 

quatro mulheres foi vítima de “intervenções desnecessárias para acelerar o 

nascimento”, como, por exemplo, a administração de ocitocina e que ainda são 

amplamente utilizadas no Brasil, embora sem comprovação científica. Conforme o 

estudo da Fiocruz, esse tipo de tratamento ainda constitui uma regra no país. 

A banalização da cesárea aparece em números obtidos pela OMS e o que 

chama a atenção é o alto índice na rede privada, que aponta para pelo menos dois 

sentidos: o primeiro dá conta que a rede privada de saúde, sob os argumentos de 

reduzir o desconforto no momento do nascimento e de assegurar a saúde da 

criança, acaba por convencer as mulheres que a técnica cirúrgica é a mais eficiente 

e segura; o segundo, que há uma indústria da cesárea na rede privada da saúde, 

haja vista que esse tipo de intervenção demanda uma equipe maior de profissionais 

envolvidos e pressupõe um maior tempo das mulheres e seus filhos no hospital, 

gerando, portanto, maiores receitas. 

Entretanto, o efeito de sentido que somente a rede pública negligencia o 

                                                
  

19
 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com sede no Rio de Janeiro, é a agência reguladora       

vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Disponível em:   
<http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos>. Acesso em: 15  nov. 2016. 

 

SD24: Quando se observam as estatísticas, porém, fica claro que há algo errado no 

atendimento de praxe. Um levantamento de 2012 feito pela Fiocruz mostra que uma 

em cada quatro mulheres que deram à luz acredita ter sido vítima. “Nascer no Brasil 

não tem sido uma experiência natural, nem para os pobres, nem para os ricos” afirma 

a pesquisa. O índice de cesáreas no país é altíssimo. A OMS considera razoável que 

15% dos partos ocorram por essa cirurgia. No Brasil, o índice é de 89% dos 

nascimentos em maternidades privadas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar 

publicou em janeiro uma resolução para tentar elevar a parcela de partos normais. A 

cesárea acarreta mais riscos para a mãe e a criança. Nas redes pública e privada, 

porém, intervenções desnecessárias para acelerar o nascimento ainda valem como 

regra, como mostra o estudo da Fiocruz. Ainda são amplamente difundidas práticas 

em desuso ou sem respaldo científico, como a administração de ocitocina para 

acelerar o parto. 

 

http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos


 
114 

nascimento é quebrado pelo enunciado “Nascer no Brasil não tem sido uma 

experiência natural, nem para os pobres, nem para os ricos”, que remete para 

sentidos que também no sistema privado de saúde a técnica da cesárea é 

amplamente utilizada, pois ela poupa tempo e trabalho aos profissionais da saúde. 

Embora seja dada visibilidade à diferença social da população, o que ressoa 

no enunciado é que essa diferença é apagada no momento do parto, pois tanto as 

mulheres pertencentes às camadas mais pobres da população quanto as mais 

ricas, que utilizam o sistema de saúde público e a rede privada, respectivamente, 

têm sido submetidas a esse tipo de intervenção médica. 

Para tentar ressaltar os malefícios da cesárea, o discurso jornalístico cita a 

ação da ANS, que publicou uma resolução para “tentar” elevar o número de partos 

normais, sinalizando para a resistência a esse tipo de parto, tanto na rede  pública 

como na privada e que faz retornar, no fio do discurso, a história da 

institucionalização do parto durante a Revolução Industrial. 

Na SD25 são apontadas as ações para tentar superar a violência obstétrica, 

como as marchas pela humanização do parto e contra a violência obstétrica, em 

2012, em cerca de 30 cidades do país, e a organização de um mapa colaborativo, 

pela Artemis, para que as mulheres possam registrar formalmente os casos de 

desrespeito, sinalizando para a falta de políticas públicas que as protejam. Para 

produzir o efeito de sentido de que as mulheres podem ser as protagonistas do 

nascimento dos filhos, são citados números de uma pesquisa feita nos Estados 

Unidos, entre 2001 e 2012, que mostram que houve um aumento considerável de 

mulheres que acreditam poder conduzir o nascimento dos filhos sem a intervenção 

médica. 

Essa mudança de comportamento é considerada, pelo sujeito-jornalista, um 

fenômeno que ocorre em outras sociedades “conforme as famílias se informam”. O 

que não é dito, mas fica sugerido, neste enunciado é que, no Brasil, falta 

informação e que o problema da violência obstétrica somente será resolvido, ou 

pelo menos amenizado, quando as famílias tiverem conhecimento sobre os seus 

direitos e exigirem uma tomada de posição do Estado contra esse grave problema 

social que ainda afeta o país. 



 
115 

 

Ainda na SD25, o efeito de sentido de ironia é produzido pela 

discursivização da violência: “elas não acham normal receber espetadas de 

seringas sem explicações, ser interrompidas por enfermeiras entrando no quarto 

sem ser solicitadas, nem sofrer exames de toque em sequência” e há uma 

identificação plena do sujeito-jornalista com os dizeres da FD feminista. 

O efeito de sentido que as intervenções médicas por meio da cesárea são 

uma prática desnecessária e corriqueira no Brasil são intensificados, novamente, 

pela apresentação de porcentagens divulgadas por um órgão da saúde (OMS), que 

produz o efeito se sentido de verdade, não abrindo espaço para o questionamento 

ou para a dúvida de que grande parte das mulheres são vítimas da violência  

obstétrica, no Brasil. 

SD25: A reação ganha corpo. A ONG Artemis organiza um crowdmap (mapa 

colaborativo) chamado violência obstétrica, para que as brasileiras registrem casos de 

desrespeito. Desde 2012, há marchas anuais pela humanização do parto contra a 

violência obstétrica em ao menos trinta cidades no país. O mesmo fenômeno ocorre em 

outras sociedades, conforme as famílias se informam. Uma pesquisa nos Estados 

Unidos mostrou que, entre 2001 e 2012, subiu de 45% para 58% a parcela de mulheres 

que veem o parto como uma situação que, não havendo complicações, elas comandam. 

Elas não acham normal receber espetadas de seringas sem explicações, ser 

interrompidas por enfermeiras entrando no quarto sem ser solicitadas, nem sofrer 

exames de toque em sequência. Muitos dos casos não chegam a incluir negligência ou 

abuso, nem colocam ninguém em risco. Mas decorrem de doses cavalares de 

insensibilidade e despreparo de profissionais de saúde para lidar com a fragilidade 

emocional da paciente. 

SD 26 - TRABALHO DE PARTO 

A OMS recomenda o parto mais natural possível. Mas intervenções desnecessárias 

são comuns no Brasil 

35% receberam a substância ocitocina para acelerar o parto. A prática deveria ser 

exceção  

39% informaram que as membranas que envolvem o feto foram rompidas para 

acelerar o parto 

75% receberam um cateter venoso para administrar fluídos. A prática não deveria ser 

a norma. 
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Nessa SD, como já adiantado, o recurso utilizado pelo sujeito-jornalista para 

comprovar a verdade é o discurso de autoridade, uma vez que os dados 

estatísticos não podem ser contestados e ressoa que, no Brasil, o sistema de 

atendimento praticado atualmente permanece tal como o praticado há décadas, e 

provoca o efeito de sentido de que o movimento de emancipação e 

empoderamento das mulheres não se reflete no momento do parto, pois elas 

continuam reféns das relações de força dos médicos sobre elas, que ignoram todos 

os seus direitos. 

Encaminhando para o final da reportagem (SD26), é contada a história de 

Talmai Terra que, aos cinco meses de gestação, sofreu um aborto espontâneo e, 

ao procurar um hospital tido como referência em atendimento, foi vítima da 

violência obstétrica. 

O efeito de sentido produzido nessa SD é o de insensibilidade e de frieza, 

que deriva do modo como Talmai foi atendida pelo médico, pois ele nem mesmo se 

identificou ou perguntou o nome da paciente. Esse efeito de sentido de crueldade e 

de parto desumanizado e mecânico é intensificado pelo enunciado “apenas pediu a 

ela que afastasse as pernas. Instantes depois, o médico, sem avisar, colocou o 

feto, morto, ao lado da mãe, embrulhado na luva que usara” e que ecoam, pelo 

funcionamento da memória, sentidos sobre a falta de direitos das mulheres sobre o 

seu corpo e sobre o domínio do médico sobre ele. 

O enunciado “um enfermeiro tentou amenizar a situação e colocou o feto 

dentro de uma caixa de equipamentos e o depositou no colo da mãe” significa que 

alguns profissionais da saúde já demonstram ser mais sensíveis diante da morte, 

ecoando discursos sobre o parto humanizado. 

O uso do discurso direto para reproduzir a declaração do hospital sobre o 

ocorrido com Talmai sinaliza não somente para tentativa do sujeito-jornalista se 

eximir da responsabilidade do discurso, mas produz, também, o efeito de sentido 

de ironia: “o diagnóstico e os procedimentos necessários ao tratamento da paciente 

foram realizados corretamente”, pois “embrulhar” um feto morto em uma luva 

cirúrgica não é, certamente, o procedimento adequado neste momento, mas 

encaminha, como já assinalamos, para uma falta de humanidade, revelando uma 
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das faces perversas da violência obstétrica. 

 

Na SD27 irrompem discursos advindos de um mesmo campo do saber, 

porém com sentidos diferentes. O discurso médico sinaliza para o sentido de 

tecnicidade/cientificidade, ou seja, que o profissional se limitou a executar seu 

trabalho, fazendo retornar, pela memória, sentidos de que quando a medicina e o 

Estado se uniram para controlar os índices de mortalidade materno-infantil, a fim de 

garantir a reprodução de crianças saudáveis e a mão de obra nas fábricas que se 

multiplicavam, o parto passou a constituir um evento institucionalizado e controlado 

pelos médicos. 

Por outro lado, a referência à atitude do enfermeiro encaminha para o 

sentido de humanização na relação paciente/profissional no momento do parto e 

inscreve o dizer na FD dos movimentos que lutam para combater a violência 

obstétrica. 

Como as outras mulheres, Talmai também se deixa fotografar com um 

cartaz nas mãos contendo uma frase de impacto: 

Figura 4 

SD27: Quando Talmai Terra decidiu ter o segundo filho, não imaginou que precisaria se 

preparar para perdê-lo. Um aborto espontâneo poderia acontecer, avisou o obstetra. E 

aconteceu, no quinto mês de gestação, em julho de 2012. Talmai e o marido foram para 

o Hospital e Maternidade Brasil, no grande ABC Paulista, que integra a rede D’or. O 

médico não se identificou nem perguntou o nome da paciente. Apenas pediu a ela que 

afastasse as pernas. Instantes depois, o médico, sem avisar, colocou o feto, morto, ao 

lado da mãe, embrulhado na luva que usara. Um enfermeiro tentou melhorar a situação, 

colocou o feto numa caixa de equipamentos e o depositou no colo da mãe. A 

administração do hospital afirma que “o diagnóstico e os procedimentos necessários ao 

tratamento da paciente foram realizados corretamente”. 
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Fonte: Revista Época (Ed. nº 895, de 03 de agosto de 2015). 

 

 

Nessa SD o discurso do médico obstetra revela o receio de os médicos se 

manifestarem e de exporem suas opiniões nas redes sociais, apesar de se sentirem 

incomodados com a repercussão dos debates acerca do tema. Esse discurso, 

SD28: A discussão aberta sobre o tema é benéfica. Há grupos radicais, porém, que 

usam a crítica destrutiva como arma e, assim, não contribuem com o fim dos abusos. 

Obstetras respeitados têm receio de participar do debate, por medo de exposição em 

redes sociais. Um deles, procurado por ÉPOCA, lamenta o tom de certas debatedoras. 

“Como a relação médico-paciente pode ser construída, se a gestante entra no 

consultório temendo ser vítima?”, diz. Mesmo as famílias mais conscientes têm de 

aceitar a possibilidade de enfrentar imprevistos que coloquem em risco a gestante e o 

bebê. “O médico pode jurar fazer o melhor possível para atender ao que ela (a 

gestante) quer, mas precisa ter liberdade para fazer o melhor julgamento”, diz 

Alexandre Pupo. 
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inscrito no domínio da medicina, encaminha para o sentido do corporativismo, em 

que os profissionais, de um modo geral, defendem uns aos outros. 

Ao defender essa autonomia/controle sobre o parto, o discurso faz ressoar, 

pelo funcionamento da memória, a superioridade exercida pelo médico quando o 

parto passou a constituir um evento hospitalar. A não consideração dos 

sentimentos, medos e fragilidades das mulheres encaminha para o efeito de 

sentido de que esse modelo de atendimento é imutável, fechado, não havendo 

possibilidade de transformação: ele é assim e assim deve permanecer, segundo o 

discurso do médico. 

 

A opinião do sujeito-jornalista mais uma vez irrompe no fio do discurso, por 

meio da formulação: “A solução tem de incluir os cursos de medicina”, que aponta 

para as falhas na formação dos profissionais da saúde. Para comprovar a verdade 

sobre aquilo que diz, o sujeito-jornalista utiliza dados da pesquisa feita em 2014, 

que atesta que mais que de um quarto dos cursos de medicina avaliados não 

formaram os profissionais como deveriam, encaminhando para o sentido de que a 

má formação acadêmica seria, de certa forma, responsável pela prática da violência 

obstétrica. 

Já o discurso médico/científico produz seus efeitos nas palavras do 

presidente da Federação Brasileira de Obstetrícia e sinaliza para o sentido de que o 

médico não é o único responsável por ela, estendendo a responsabilidade também 

aos administradores hospitalares e aos demais profissionais da área de saúde, que 

SD29: A solução tem de incluir os cursos de medicina. Uma avaliação do Ministério da 

Educação, feita em 2014, concluiu que 27 cursos de medicina, de um total de 154 

avaliados, eram insatisfatórios. Mas Etelvino Trindade, presidente da Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, lembra que o médico não é o 

único responsável. Administradores hospitalares, funcionários de atendimento e outros 

profissionais de saúde também precisam zelar pelo bem-estar das famílias. O problema 

não será resolvido apenas pela lógica de fiscalização e punição. “A criminalização (da 

violência obstétrica é demagogia. Não adianta querer que o Direito Penal dê resposta a 

tudo”, afirma a promotora Fabiana. Ela acredita que, para fazer cumprir as leis que já 

existem, como a previsão de presença de acompanhante no parto, a melhor estratégia 

é unir pressão à educação. Não somente por parte das vítimas, mas por toda a 

sociedade. 
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também precisam “zelar pelo bem-estar da família” e que inscrevem o discurso na 

FD segundo a qual o parto não é um evento feminino, mas familiar e que encontra 

ecos no discurso feminista. 

Para defender a tese de que “o problema não será resolvido apenas pela 

lógica de fiscalização e punição”, o sujeito-jornalista mobiliza as palavras de uma 

promotora pública, que defende que a violência obstétrica não pode ser contida 

apenas por meio de leis, porque ela constitui, antes de tudo, um problema de 

ordem social e que só poderá ser resolvido por meio da educação. 

Do nosso ponto de vista e em que pese o lugar de mulheres que ocupamos 

e, portanto, também estando sujeitas à violência obstétrica, pensamos que a 

solução para esse grave problema social não inclui somente a melhor preparação 

dos profissionais da saúde e o estabelecimento de dispositivos legais que 

assegurem o atendimento adequado às mulheres no momento do parto, mas, 

especialmente, a negação de discursos, segundo os quais o corpo das mulheres a 

elas não pertence e que lhes nega viver o processo do parto como protagonistas 

deste evento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A violência obstétrica é uma das tantas formas de violência das quais o 

sujeito-feminino tem sido vítima, ao longo da história, em virtude da condição de 

submissão e subalternidade que lhe foi imposto e à qual ele sempre esteve 

relegado e que resulta das supostas diferenças entre os sexos, sustentadas pelo 

discurso religioso católico, médico e político. 

Para alguns filósofos gregos, o corpo feminino era comparado a uma terra 

fria na qual o homem – compreendido como o início da vida – depositava o sêmen, 

a fim de garantir a continuidade da sua linhagem. Pelo viés do discurso religioso, o 

corpo feminino representava uma tentação da qual era necessário escapar e as 

dores do parto, uma forma de o sujeito-feminino se penitenciar pelo pecado original. 

Esse sentido foi intensificado na cultura ocidental, em que a mulher deveria ser 

submissa ao pai, ao irmão mais velho e, também, ao padre, a quem cabia controlar 

a sua sexualidade, já que o corpo feminino era considerado frágil, imperfeito e, 

logo, propriedade do homem. 

Esses sentidos de submissão das mulheres e de fragilidade dos corpos 

femininos orientaram, também, a medicina, preenchendo, ao menos por algum 

tempo, as falhas de seus conhecimentos, resumindo-os ao plano biológico de 

procriar e parir. Assim sendo, até o século XVI, conforme mencionamos neste 

trabalho, as experiências com o parto nas mais diferentes culturas era um evento 

íntimo e privado, compartilhado somente pelas mulheres das famílias e assistido 

por parteiras, já que esse era um evento desvalorizado pela profissão médica. 

Assim, o nascimento também era significado como um fenômeno biológico 

que se processava diferentemente em cada cultura, já que refletia os valores que 

predominavam em dada sociedade, em dada época, de modo a acompanhar as 

mudanças sociais e econômicas que ocorriam no contexto histórico no qual estava 

inserido e que envolviam questões relativas à vida e morte, à saúde e à doença. 

Contudo, o avanço da tecnologia ocorrido nos últimos séculos, bem como o 

processo de industrialização nas grandes cidades, afetou sobremaneira a vida dos 
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sujeitos e produziu seus efeitos também no modo de compreender o parto, que de 

evento natural e privado passou a configurar um evento técnico médico-hospitalar, 

em que as mulheres, privadas da presença dos familiares, eram submetidas a 

intensa medicalização e a procedimentos cirúrgicos. Nesse novo modelo, a mulher 

não mais era significada como culpada e, por isso, condenada ao sofrimento das 

dores do parto, mas uma refém da sua própria natureza anatômica, biológica e 

fisiológica e cujo único agente capaz de antecipar e de combater os perigos do parir 

era o médico. 

Tutelado pela obstetrícia, o nascimento tornou-se, então, um evento 

estritamente técnico, intervencionista e medicamentoso, que desconsiderava as 

crenças e práticas culturais a ele relacionadas e cujas particularidades eram 

deixadas em segundo plano. Essa prática tecnicista exagerada provocou mais 

danos do que benefícios e deixava sequelas físicas e emocionais graves nas 

parturientes, configurando o que passou a ser designado de “violência obstétrica”. 

Naturalizada na estrutura cultural da sociedade e, portanto, até pelas próprias 

mulheres e, por muito tempo, silenciada, essa forma de violência contra a mulher 

só passou a ganhar visibilidade na mídia quando irromperam acontecimentos da 

ordem da realidade, que chocam e incomodam por ferirem os direitos femininos. De 

tanto se repetir, a violência obstétrica passou a constituir objeto de discussão em 

todos os segmentos da sociedade e a mídia, um terreno fértil para a irrupção de 

inúmeros discursos em torno dela, que se inscrevem em diferentes domínios 

discursivos. 

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo principal analisar como a 

violência obstétrica foi discursivizada no discurso jornalístico e que memórias nele 

ressoam. Para dar conta desse objetivo, nos embasamos na teoria da Análise de 

Discurso (AD), teoria de interpretação desenvolvida na França, por Michel Pêcheux, 

e estudada, no Brasil, por Eni Orlandi e por demais pesquisadores que buscam 

compreender como um objeto simbólico produz sentidos, considerando as relações 

que se estabelecem entre a língua, o sujeito e a história. 

Para dar conta do nosso objetivo, primeiramente, constituímos um arquivo 

com inúmeros discursos sobre a violência obstétrica e, dentre esses, recortamos 
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duas reportagens, que circularam em duas revistas bastante conhecidas no 

território nacional. A primeira delas, intitulada “Parto com respeito”, circulou na 

Revista Época (Ed. Nº 895, de 03 de agosto de 2015) e a segunda, intitulada “Uma 

em cada quatro mulheres sofre violência no parto” circulou na Revista CartaCapital, 

na versão online e cuja última atualização foi em 06 de maio de 2015. Cabe lembrar 

que essas duas revistas são bastante conhecidas e se diferenciam por apresentam 

posicionamentos distintos diante daquilo que é noticiado. 

No nosso gesto analítico, essas duas reportagens foram compreendidas 

como textos que entrelaçam diferentes materialidades significantes que, conforme 

Lagazzi (2009), dizem respeito ao modo como os sentidos são produzidos. De 

acordo com a teoria na qual sustentamos este trabalho, os textos verbais e não 

verbais têm um funcionamento similar, pois assim como todo o dito resulta de um 

já-dito antes e em outros lugares e sob outras condições de enunciação, também a 

imagem só pode ser compreendida porque constitui um já-visto antes, em outro 

lugar. 

As análises empreendidas atestam que o principal efeito de sentido produzido 

pelos discursos jornalísticos é o de denúncia, pois a violência obstétrica constitui 

um grave problema social que ainda está longe de ser solucionado no Brasil, país 

ainda bastante afetado pelo discurso religioso e segundo o qual, para pagar pelo 

pecado original, as mulheres devem sofrer as dores do parto. Este sentindo está 

tão arraigado no imaginário coletivo que, por vezes, nem mesmo as mulheres se 

dão conta de que foram vítimas dessa forma de violência. 

Nos textos analisados, o discurso jornalístico se entrelaça com outros 

discursos provenientes de domínio do religioso e da ciência (medicina e biologia), 

duas forças ideológicas capazes de controlar os modos de nascer e de disciplinar o 

corpo do sujeito-feminino. Na contramão desses discursos, produzem sentidos 

também aqueles que irrompem no interior dos movimentos feministas, que 

defendem que todas as mulheres têm direito a tratamento digno no momento do 

nascimento dos filhos. 

Dizendo de outro modo, nas SDs recortadas para análise, pudemos observar 

o embate ideológico que se trava no interior do discurso jornalístico que, para 
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produzir o efeito de sentido de verdade, entrelaça dizeres que vêm de diferentes 

domínios discursivos, tais como do religioso, da ciência e dos movimentos 

feministas. O discurso religioso reforça sentidos já cristalizados no imaginário de 

que as mulheres devem sofrer as dores do parto como forma de remissão do 

pecado original e esse discurso desliza para o domínio da medicina, que 

transformou o parto em um evento técnico-hospitalar, fazendo com que as 

mulheres, assim como no patriarcalismo, tivessem seus corpos controlados pelo 

homem e, nesse caso, pelos profissionais da saúde. Logo, também pela intensa 

medicalização, fazendo com que de evento natural, passasse a constituir um 

evento médico-hospitalar, negando às mulheres o direito de expressarem suas 

dúvidas, medos e sentimentos e até mesmo de decidir sobre o modo como 

desejam ter seus filhos. 

Nesse sentido, os profissionais tomam decisões que deveriam ser discutidas 

entre médico/paciente, administram medicamentos desnecessários e fazem 

intervenções cirúrgicas sem o consentimento prévio das mulheres que, ao invés de 

encontrarem um ambiente acolhedor no momento de dar à luz, são, na maioria das 

vezes, vítimas do desrespeito de modelos tradicionais de atendimento, seja pela 

intensa medicalização, seja pela utilização de técnicas já superadas. Além disso, 

são convencidas que a cesárea é a melhor forma de fazer nascer, sob o argumento 

que ela oferece menos riscos à saúde do bebê. 

Para produzir o efeito de sentido de verdade e de imparcialidade, o sujeito- 

jornalista coloca em circulação números e estatísticas obtidos por instituições 

respeitadas no cenário nacional e que, portanto, não abrem espaço para a dúvida, 

para a contestação e para o equívoco. Circulam, também, discursos de 

profissionais da justiça, que também conferem ao dizer o efeito de sentido de 

verdade e que  significam a violência obstétrica como um crime que fere os direitos 

fundamentais das mulheres. 

O discurso do Estado também encaminha para a necessidade de melhorar a 

formação dos profissionais da área de saúde e de buscar as razões para a 

dificuldade da implementação do parto humanizado, assinalando ainda para o 

desenvolvimento de políticas públicas que visam a garantir o atendimento de 
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qualidade e que valorizem a mulher no momento do nascimento dos filhos. 

O discurso feminista reivindica que o evento do parto seja devolvido à mulher. 

Para isso, mobiliza a sociedade por meio da organização de dossiês denunciando a 

violência obstétrica, fazendo-os chegar à instância jurídica para que sejam criadas 

leis de combate à prática e também promove a divulgação desse tipo de violência 

nas redes sociais, mobilizando as mulheres no sentido de denunciar a violência 

sofrida, assim como as orienta quanto aos seus direitos. 

Diante desses vários discursos, podemos adiantar que a violência obstétrica, 

prática velada e silenciada até alguns anos atrás, ganhou relevância e visibilidade a 

tal ponto que não pode mais ser tolerada pela sociedade. No entanto, esse 

problema social demanda a participação de muitos segmentos, como do Estado, a 

quem cabe ampliar o número de vagas nas maternidades, aumentar o quadro de 

profissionais, criar  equipes  multidisciplinares  e  remunerá-las  adequadamente, 

assegurando o bom atendimento; da sociedade civil organizada, a quem cabe 

cobrar o cumprimento das leis que asseguram os direitos das mulheres no 

momento do parto; da comunidade médico/científica, a quem cabe investir a 

formação dos profissionais para que a hierarquia estabelecida entre médicos e 

pacientes não subtraia a centralidade da mulher no processo do parto; dos 

movimentos sociais, em especial do feminista, a quem cabe informar, divulgar e 

denunciar toda e qualquer ação que fira a dignidade das mulheres, entre outros, 

assegurando, assim, que as mulheres reassumam o seu lugar de protagonistas no 

momento do nascimento dos filhos. 

Essas seriam, no nosso entendimento, ações necessárias para que a 

violência obstétrica deixasse de fazer suas vítimas, sendo erradicada tanto do 

sistema público de saúde como no privado, pois, como sabemos, ela não constitui 

uma exceção, mas uma regra que, no nosso país, ainda está longe de acabar. 
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