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RESUMO 

 

 

Discute-se, à luz de referenciais teóricos clássicos e contemporâneos das ciências sociais, os 

modelos de assistência ao parto, pondo em relevo o parto humanizado. Particularizam-se os 

referentes da dupla espiral da sociologia das ausências e da sociologia das emergências, 

assente, de um lado, na tradução de experiências de conhecimentos, e de outro, na tradução de 

experiências de comunicação e informação, ao mostrar o movimento que se articula entre 

mulheres brasileiras em blogs que defendem e dão visibilidade a iniciativas de recuperação do 

parto natural e humanizado. Realiza-se uma cartografia das ideias temáticas presentes na 

literatura sobre o parto, resultando na elaboração de mapa síntese dos modelos de assistência 

obstétrica na contemporaneidade, apontando-se as consequências do modelo que se tornou 

hegemônico nas sociedades contemporâneas e contrapondo-o a outras abordagens de atenção 

ao nascimento que funcionam mais eficazmente para mães e bebês. Configura-se uma 

cartografia simbólica do ativismo pela humanização do parto na blogosfera brasileira, 

mediante elaboração de mapa analítico com síntese das principais bandeiras defendidas pelo 

movimento: Parto normal humanizado; Contra a violência obstétrica; e Parto Domiciliar 

Planejado (PDP). A sobreposição do mapa com os modelos de assistência obstétrica e do 

mapa analítico do renascimento do parto aponta ser necessário reforçar três medidas 

principais para possibilitar uma virada paradigmática na assistência ao parto na 

contemporaneidade: pavimentar o caminho para a assistência humanizada ao parto normal, ao 

defender e dar visibilidade a práticas e a profissionais que atuam de acordo com a medicina 

baseada em evidências, respeitando a fisiologia do parto; desnaturalizar a violência obstétrica, 

ao mostrar como procedimentos e intervenções de rotina são formas de agressões que 

colocam em xeque a autonomia, o protagonismo e o respeito à mulher; e incentivar iniciativas 

de parto domiciliar planejado, local mais viável para ocorrência das experiências holísticas de 

nascimento. Conclui-se que as ferramentas da Internet têm permitido uma mobilização inédita 

em prol do respeito aos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil e que o potencial de 

biopotência da multidão que reside na blogosfera pode tornar tais canais em hegemônicos 

enquanto vias alternativas para alcançar formas mais democráticas de organização social. 

Nessa condição de virtualmente hegemônicos na contestação do poder estabelecido, os blogs 

configuram-se, assim, em canais com grande potencial contra-hegemônico para o 

renascimento do parto e a reinvenção da emancipação social, na medida em que suas autoras 

se articulam e se organizam para combater o desperdício das experiências, buscando criar 

inteligibilidade recíproca entre diferentes experiências de mundo. 

 

Palavras-chave: Canais alternativos de comunicação – Blogs. Abordagens de assistência ao 

parto. Humanização do parto. Sociologia das ausências e das emergências. Cartografia 

simbólica. 
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ABSTRACT 

 

 

The birth models of care are discussed, in the light of classical and contemporary social 

science theoretical background, emphasizing the humanistic model. The double spiral of the 

sociology of absences and the sociology of emergences is detailed, being based, on one hand, 

on the translation of experiences of knowledge, and, on the other, on the translation of 

experiences of information and communication, by revealing the movement articulated by 

Brazilian women on blogs that defend and bring into light initiatives aiming to recover natural 

and humanized birth. A cartography of the thematic ideas in birth literature is produced, 

resulting in the elaboration of a synthetic map on obstetric models of care in contemporaneity, 

pointing out the consequences of the obstetric model that has become hegemonic in 

contemporary societies, and comparing that model to others that work more efficaciously to 

mothers and babies. A symbolic cartography of the activism for humanizing birth on the 

Brazilian blogosphere is configured by the elaboration of an analytical map synthetizing the 

main mottos defended by the movement: Normal humanized birth; Against obstetrical 

violence; and Planned home birth. The superposition of the obstetric models of care’s map 

and the rebirth of birth’s analytical map indicates it is necessary to reinforce three main 

measures in order to make a paradigmatic turn in contemporary birth models of care possible: 

pave the way for the humanistic care of assistance in normal birth, by defending and 

highlighting practices and professionals that act in compliance with evidence based medicine, 

respecting the physiology of  birth; denaturalize obstetric violence, by showing how routine 

procedures and interventions can be means of aggression, jeopardizing the autonomy, the 

protagonism and the respect towards women; and motivate initiatives of planned home birth, 

the best place for the occurrence of holistic experiences of birth. It is concluded that Internet 

tools have allowed a pioneer mobilization in respecting women’s reproductive rights in Brazil 

and that the potential of the crowd’s biopower that resides on the blogosphere can turn blogs 

into a hegemonic alternative way to reach more democratic forms of social organization. In 

that condition of being virtually hegemonic in contesting the established power, these blogs 

can be understood, therefore, as potentially great contra-hegemonic channels for the rebirth of 

birth and for the reinvention of social emancipation, as their author’s articulate and organize 

themselves to strive against the waste of experience, trying to create reciprocal intelligibility 

amongst different experiences of world.  

 

Palavras-chave: Alternative channels of communication – Blogs. Birth models of care. 

Humanizing birth. Sociology of absences and emergences. Symbolic cartography.  
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

  

Estamos em maio de 2011. Mais precisamente, numa Sexta-feira 13, popularmente 

considerada uma data de azar. Nesse dia, porém, uma sorte grande simbolicamente se prepara 

para desabrochar. Os sinais do bom presságio chegam quando um véu azul-marinho já cobre o 

céu de Natal, e tornam-se mais intensos quando os ponteiros do relógio pedem licença para 

mergulhar na madrugada. A força e a frequência cada vez mais intensas das contrações dão 

pistas de que o trabalho de parto não se prolongará por muito tempo. Provavelmente, nem 

esperará o raiar do novo dia. Está na hora de fazer as malas e partir. Partir para um lugar sem 

endereço definido, mas que pode ser acessado dentro de cada mulher prestes a dar à luz: a 

partolândia. 

Sem conceito nem forma definida, esse mundo secreto, escondido no interior 

feminino, vai se revelando à medida que aumentam os níveis de ocitocina e endorfinas no 

organismo. Essa combinação hormonal, resultante de um processo fisiológico, guia a futura 

mãe por uma viagem progressiva de alteração dos estados de consciência. Quando ela, a 

futura mãe, finalmente cede e adentra as portas da partolândia, desliga o botão que a conecta 

ao seu mundo social e cultural, passando a se concentrar apenas no que está sentindo. O 

tempo perde o sentido, e praticamente nada resta fora do corpo e das sensações que nele 

habitam. Até que ecoa, no silêncio desse espaço perdido, o chorinho agudo do bebê que acaba 

de chegar ao mundo.  

A mulher, então, se desperta daquele transe e volta à realidade, ainda ludibriada por 

aquela que foi, até agora, a maior dose de ocitocina que já experimentou na vida. Nesse 

momento, percebe que já não é mais a mesma. Tudo mudou. Eu mudei. Essa mulher sou eu. E 

este é o nascimento da minha filha. Quando ela chegou, às 2h53 da madrugada chuvosa de 14 

de maio de 2011, tornou público, também, o meu nascimento como mãe. Sorrateiramente, 

porém, fez germinar a semente de várias outras mudanças, bem mais sutis, que se tornariam 

aparentes no seu devido tempo.  

Dali, brotaria, muitos meses mais tarde, uma ativista pela humanização do parto, que 

depois se tornaria doula
1
 (BRASIL, 2013b) e que, nesse processo, operaria uma reviravolta no 

seu campo empírico da pesquisa doutoral porque, agora, como cientista social, estava 

visceralmente preocupada em transformar o mundo um lugar melhor para se nascer e, 

                                                           
1
Ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde janeiro de 2013. 
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portanto, um lugar melhor também para se viver. Mas é preciso contar, passo a passo, como 

esta pesquisa, a exemplo de um embrião, foi se desenvolvendo e se metamorfoseando até 

estar pronta, ela também, para ser parida. 

Em realidade, esta tese foi sendo esculpida e delineada ao longo da gestação 

intelectual de mais de quatro anos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGCS/UFRN). Foram as discussões, 

sugestões, dúvidas, (in)certezas absolutas, prazeres e afazeres, nos diversos cenários dos quais 

fiz parte, que possibilitaram a construção desta pesquisa, elaborada com o cuidado de atender 

todos os aspectos teóricos e metodológicos que caracterizam a feitura de um estudo científico. 

Esta investigação surge, também, como consequência das reflexões epistemológicas e 

metodológicas realizadas ao longo da história do referido programa, no qual já foram 

defendidas mais de uma dúzia de dissertações de mestrado e teses de doutorado em 

Sociologia da Saúde e no qual, em específico na Base de Pesquisa Cultura, Política e 

Educação, já foram defendidas mais de uma dezena de pesquisas que tratam sobre a 

cartografia simbólica, estratégia metodológica usada nesta investigação. Fortuitamente, os 

resultados deste trabalho são defendidos no ano em que se celebra a primeira década do Boa-

Ventura, grupo de estudos (hoje Observatório) coordenado por Vânia de Vasconcelos Gico e 

que interpreta fenômenos de diferentes campos do saber, como a comunicação e a saúde, à luz 

dos ensinamentos do professor Boaventura de Sousa Santos, co-orientador desta tese. 

Acima de tudo, esta pesquisa é fruto dos decisivos e marcantes encontros de 

orientação com o referido professor, durante período de doutorado sanduíche no Centro de 

Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, entre março a agosto de 2013. Na estada 

em Portugal, a preocupação em realizar um trabalho relevante e inédito, visando a 

emancipação social e focado na realidade brasileira, serviu como base para as discussões 

teórico-metodológicas entabuladas com autores antes desconhecidos e para as conversas e 

debates com os colegas por lá encontrados. Tal preocupação também serviu de baliza para a 

orientação buscada junto a pesquisadores mais experientes.  

Nesse caminhar por solos portugueses, permeado pelo diálogo constante com a 

orientadora Vânia Gico, por correspondência eletrônica ou in loco, ampliei o leque de 

possibilidades reflexivas sobre o tema. Para, juntas, darmos conta dos referenciais teóricos 

compreendidos e apreendidos na dialógica do encontro com outros itinerários intelectuais 

reflexivos desenvolvidos no (e por meio do) CES, fomos levadas a reavaliar o campo 

empírico da pesquisa, considerando parâmetros como relevância e pertinência da proposta. 
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Em conformidade com tais reflexões e de comum acordo com as orientações do Brasil 

e de Portugal, o foco de análise, então voltado a matérias de saúde veiculadas em revistas 

semanais de informação (LUZ, 2006, 2010a), foi assim reformulado: cartografar o ativismo 

pela humanização do parto em canais alternativos de comunicação. A virada empírica ocorreu 

em sintonia e em decorrência do amadurecimento acadêmico e pessoal da pesquisadora, que 

empreendeu sua longa jornada intelectual ao mesmo tempo em que gestava, paria e se tornava 

mãe. 

A conjunção desses caminhos, que em realidade nunca se separaram, visto ser toda a 

pesquisa, ela própria, fruto das experiências de vida do pesquisador, foi uma investigação 

entabulada com o propósito específico de descortinar as potencialidades e as virtualidades dos 

blogs em tornar visíveis agentes e práticas de assistência ao nascimento que foram silenciadas 

pelo pensamento abissal
2
, atuando contra o desperdício das experiências. Vivemos hoje sob o 

prisma da institucionalização da atenção à saúde feminina, principalmente no que diz respeito 

à sexualidade da mulher como veículo de reprodução.  

Historicamente, porém, partejar era uma tradição exclusiva de mulheres, exercida 

somente por curandeiras, parteiras ou comadres, ou seja, mulheres de confiança da gestante 

ou de experiência reconhecida pela comunidade. Tais mulheres, por dedicarem-se à atividade 

como um sacerdócio, eram familiarizadas com manobras para facilitar o parto, conheciam a 

gravidez e o puerpério por experiência própria e eram encarregadas de confortar a parturiente 

com alimentos, bebidas e palavras agradáveis. O atendimento ao nascimento era considerado 

atividade desvalorizada e, portanto, poderia ser deixado aos cuidados femininos, pois não 

estava à altura do cirurgião. O trabalho de parto e o parto eram vistos como eventos 

fisiológicos, centrado no protagonismo das parturientes (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).  

Porém, com a apropriação do saber médico, a atenção foi organizada como uma linha 

de produção, e a mulher transformou-se em propriedade institucional. O preço da melhoria 

das condições do parto, portanto, foi a sua desumanização e a transformação do papel da 

mulher de sujeito para objeto no processo do parto e nascimento. Nas últimas décadas, 

assistimos a uma rápida expansão no uso de uma série de práticas e técnicas designadas para 

começar, aumentar, acelerar, regular ou monitorar o processo fisiológico do parto, com o 

objetivo de melhorar os resultados para mães e bebês. Essa proliferação de intervenções fez 

surgir um movimento em sentido contrário na Medicina, que foi denominado Medicina 

                                                           
2
 O pensamento abissal consiste na bipolarização do mundo através de um sistema de distinções visíveis e 

invisíveis, sendo que as invisíveis são estabelecidas por linhas radicais, limites imaginários que remontam 

Tordesilhas e outros tratados e separam a realidade social em dois mundos distintos: norte-sul, civilizado-

selvagem, rico-pobre, poderoso-fraco, colonizador-colonizado (SANTOS, 2007). 
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Baseada em Evidências (ANTUNES, 2003), e que tem sido muito difundido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Nesse sentido, no campo da atenção perinatal, foi criada a Biblioteca de Saúde 

Reprodutiva da OMS que, em parceria com a Colaboração Cochrane (ENKIN et al., 2000), 

estudou as práticas adotadas na atenção a partos e nascimentos, concluindo que muitas dessas, 

embora utilizadas há anos, eram inefetivas, ou mesmo capazes de provocarem problemas 

maiores do que os que se destinavam a tratar, as chamadas iatrogenias. Na ocasião, a OMS 

publicou um manual (OMS, 1996) classificando as práticas da assistência obstétrica em 

quatro grupos: 1) práticas que são benéficas e merecem ser incentivadas; 2) práticas que são 

danosas ou inefetivas e merecem ser abandonadas; 3) práticas para as quais ainda não há 

evidências suficientes e que necessitam mais pesquisas; e 4) práticas que até são benéficas, 

mas que frequentemente têm sido utilizadas de maneira inadequada. 

Entre outras características, a assistência obstétrica brasileira é marcada pelo uso de 

uma cascata de intervenções, ainda rotineiras, que se enquadram nos grupos 2 e 4, trazendo 

riscos ao binômio mãe-bebê e diminuindo as chances de uma experiência satisfatória de parto 

e nascimento, em aspectos físicos e emocionais. Além disso, o Brasil tem um dos mais altos 

índices de cesariana do mundo, com mais da metade dos nascimentos já ocorrendo por meio 

da cirurgia, um percentual mais de três vezes superior aos 15% recomendados pela OMS 

(1996; RATTNER et al., 2012). 

Em razão desse cenário, as mulheres brasileiras inevitavelmente têm sido alvo da 

chamada violência obstétrica, cujo conceito internacional define qualquer ato ou intervenção 

direcionado à mulher grávida, parturiente ou puérpera (que deu à luz recentemente), ou ao seu 

bebê, praticado sem o consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito a 

sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e preferências 

(D’GREGORIO, 2010).  

Um dos casos mais recentes e polêmicos de uma forma grave de violência obstétrica 

foi o de Adelir Carmen Lemos de Góes, amplamente debatido nas redes sociais
3
, e divulgado 

na imprensa
4 ,5

, com repercussão nacional e internacional e mobilização nas ruas. Numa 

medida extrema, a Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a gestante fosse submetida a 

uma cesariana contra sua vontade, por considerar que ela e o bebê corriam risco iminente de 

                                                           
3
 https://www.facebook.com/naomeobriguemaumacesarea 

4
 http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/04/02/noticia_saudeplena,148157/mandado-

judicial-retira-mae-em-trabalho-de-parto-de-casa-para-obriga.shtml 
5
 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1434570-justica-do-rs-manda-gravida-fazer-cesariana-contra-

sua-vontade.shtml 
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morte, em razão de (suposto) pós-datismo, posição fetal pélvica e duas cesáreas prévias, 

fatores de risco que, segundo medicina baseada em evidência, não configuram indicação 

absoluta do procedimento cirúrgico (ACOG, 2010).  

Produzido como ausência, o direito da mulher sobre o seu próprio parto é uma das 

principais bandeiras de um movimento feminino que cresce a cada dia no Brasil, 

principalmente através de blogs e redes sociais. São mulheres que se articulam, movidas por 

uma grande contrariedade e insatisfação em relação à institucionalização do corpo feminino e 

à violência obstétrica, com o objetivo de mostrar e consolidar novas alternativas ao atual 

modelo tecnocrático de assistência obstétrica (DAVIS-FLOYD, 1992, 2001), tais como: o 

parto normal humanizado, com o mínimo de intervenções possíveis, e o parto domiciliar 

planejado. 

Nos embrenhamos no Movimento de Humanização do Parto e, para facilitarmos a 

excursão empreendida ao território desenhado por essas mulheres na blogosfera, optamos por 

adotar a estratégia metodológica da cartografia simbólica (SANTOS, 2011), que possibilita 

sintetizar analiticamente a realidade, nos perfilando ao novo modelo de racionalidade 

designado por Boaventura de Sousa Santos (2002a, 2003) de razão cosmopolita. Ao dar voz 

aos conhecimentos não hegemônicos por meio dessa razão, os estudos realizados pelo 

pensador português oferecem novas possibilidades de compreensão sobre a realidade em que 

se desenvolvem os saberes e as práticas cotidianas.  

Para contrapor as formas de pensar e promover invisibilidades construídas pelo lógica 

do pensamento dominante, o sociólogo português advoga ser necessário dar voz a saberes não 

hegemônicos, o que pretendemos com esta pesquisa ao trazer à luz o discurso (do ativismo) 

pela humanização do parto na blogosfera. Aqui, procuramos demonstrar que a atual 

organização global da economia capitalista, o neoliberalismo, assenta, entre outros pontos, na 

produção contínua e persistente de uma diferença epistemológica que não reconhece a 

existência, em pé de igualdade, de outros saberes, e que por isso se constitui, de fato, em 

hierarquia epistemológica, gerando marginalizações, silenciamentos, exclusões ou liquidações 

de outros conhecimentos.  

A frente crítica defendida por Santos, em contrapartida, adota uma perspectiva 

multicultural, vindo a permitir o reconhecimento da existência de sistemas de saberes plurais, 

alternativos à ciência moderna ou que com esta se articulam em novas configurações de 

conhecimentos. Nesse sentido, lutamos por uma maior abertura epistêmica, buscando tornar 

visíveis campos de saber que o privilégio epistemológico da ciência e tecnologia moderna 

tendeu a neutralizar, e mesmo ocultar. 
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Ao longo dos séculos, assevera o pensador português, as constelações de saberes 

foram desenvolvendo formas de articulação entre si, e hoje, mais do que nunca, importa 

construir um modo verdadeiramente dialógico de engajamento permanente, articulando as 

estruturas do saber moderno/científico/ocidental às formações nativas/locais/tradicionais de 

conhecimento. O desafio é, pois, de luta contra uma monocultura do saber, não apenas na 

teoria, mas como uma prática constante do processo de estudo, de pesquisa-ação. Ora, a 

diversidade epistêmica do mundo é potencialmente infinita, visto que todos os conhecimentos 

devem ser contextuais.  

Porém, na contemporaneidade, é como se houvesse apenas um lugar passível de 

conhecimento. E este lugar é a esfera técnica, pautada pela racionalidade científica, pelo 

avanço tecnológico e pela lógica mercantil. Fora dela, é o lugar da ignorância. Segundo 

propõe o autor, para captar a totalidade do que ocorre no mundo é necessário um pensamento 

pós‑ abissal, que pode ser resumido em um movimento de aprender com o Sul usando 

epistemologias do Sul (SANTOS; MENEZES, 2010), confrontando a monocultura da ciência 

moderna com uma ecologia de saberes, baseada no reconhecimento da pluralidade de 

conhecimentos heterogêneos. No caso do parto, hoje institucionalizado, hospitalizado e, cada 

vez mais medicalizado e cirúrgico, consiste, sucintamente, na recuperação do nascimento 

normal e natural, humanizado, caseiro, ato íntimo, privativo e de poder da mulher. E mais 

ligado ao conceito de saúde e prazer, do que de dor e sofrimento.  

O pensamento pós-abissal começa por um procedimento que Santos designa por 

sociologia das ausências, investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, 

ativamente produzido como tal, como uma alternativa não credível ao que existe. Este 

procedimento é complementado por uma sociologia das emergências, que consiste em 

substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear por um futuro de possibilidades plurais e 

concretas. A sociologia das emergências é, portanto, a investigação das alternativas que 

cabem no horizonte das possibilidades concretas.  

Este estudo desenvolve uma espécie de dupla sociologia das ausências e das 

emergências, assente, de um lado, na tradução de experiências de conhecimentos, e de outro, 

na tradução de experiências de comunicação e informação, ao mostrar o movimento que se 

articula entre mulheres brasileiras na blogosfera com o intuito de defender e dar visibilidade a 

iniciativas de reinvenção do parto natural e humanizado, promovendo o renascimento do 

parto.  

Contrapor o parto natural à institucionalização da saúde da mulher é possibilitar os 

diálogos possíveis entre diferentes formas de conhecimento, qual seja, entre um medicina 
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mais tecnológica e outra mais tradicional. Tomar os blogs de mulheres ativistas como ponto 

de partida para trazer à luz essas leituras não hegemônicas da saúde reprodutiva consiste, ao 

mesmo tempo, em tensionar conflitos entre os meios de comunicação social massivos e as 

redes de comunicação independentes. Os canais alternativos de comunicação, nos quais 

podem se inserir os blogs dessas ativistas, caracterizam-se por apresentar um grau maior de 

independência política e econômica dos poderes constituídos, publicando discursos que 

criticam as formas hegemônicas de poder. Nessa medida, tais blogs tornam-se uma alternativa 

à grande imprensa, ainda que não se configurem em espaços jornalísticos propriamente ditos.  

Partindo da premissa de que existe, no mundo, uma diversidade epistemológica e uma 

pluralidade de formas de conhecimento, e tendo por intuito descobrir como se dá o 

renascimento do parto na blogosfera, formulou-se a seguinte questão como problema de 

pesquisa:  

 Será que este cenário de democratização da informação proporcionada pelo 

fenômeno da Internet representa uma possibilidade de empoderamento que 

pode contribuir para a retomada da autonomia da mulher em relação ao seu 

próprio parto?  

 

Em realidade, a pergunta que se coloca poderia, ainda, ser reformulada das seguintes 

maneiras:  

 Em que medida esses blogs, os conteúdos e as iniciativas que publicizam são 

uma expressão da ecologia de saberes, posição epistemológica a partir da qual 

é possível começar a pensar a descolonização da ciência e, portanto, a criação 

de um novo tipo de relacionamento entre o saber científico e outros saberes?  

 Esses canais de comunicação alternativos contribuem para garantir uma maior 

igualdade de oportunidades aos diferentes conhecimentos em disputas 

epistemológicas, com o objetivo de maximizar o contributo de cada um deles 

na construção de uma sociedade mais democrática e justa e também mais 

equilibrada na sua relação com a natureza?  

 

Considerando o problema de pesquisa e para se conhecer a realidade investigada, com 

vias a obter respostas para os questionamentos norteadores acima, foram traçados os seguintes 

objetivos:  
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Objetivo geral 

 Avaliar virtualidades e potencialidades dos blogs enquanto canais contra-

hegemônicos de comunicação para o renascimento do parto e a reinvenção da 

emancipação social. 

 

Objetivos específicos 

 Cartografar as ideias temáticas acerca dos modelos de assistência ao parto na 

contemporaneidade; 

 Identificar o discurso sobre assistência obstétrica que circula nos blogs que se 

alinham ao Movimento de Humanização do Parto (MHP); 

 Elaborar mapa analítico sobre como se dá a atuação do MHP na blogosfera 

brasileira. 

 

Para dar conta desses objetivos e responder aos questionamentos levantados, tomamos 

como ponto de partida a hegemonia do Norte sobre o Sul e a supremacia do mercado, 

religando-os a questões que se relacionam com a temática proposta, tais como: a assistência 

obstétrica na sociedade moderna, notadamente uma sociedade global e do consumo, a 

reconfiguração da mídia conforme a lógica do mercado, bem como a crise do paradigma 

dominante da ciência moderna e a necessidade apontada por Santos (2008a, 2008b) de esta 

dialogar com outros saberes. 

Sabemos, no entanto, que este é apenas um dos caminhos possíveis a serem trilhados 

para encontrar as respostas às questões supracitadas. É preciso conceber uma realidade 

complexa, em que não existe uma verdade única e absoluta, mas um arranjo variável de 

ordem, desordem e organização, como pensa Morin (2011), o qual desenha um processo 

contínuo e mutável de conhecimento, com resultados que possibilitam novas leituras e outras 

possibilidades. 

Intitulamos a presente tese de O renascimento do parto e a reinvenção da 

emancipação social na blogosfera brasileira: contra o desperdício das experiências, em uma 

alusão à obra O renascimento do parto, na qual o médico francês Michel Odent (ODENT, 

2005b) descreve sua experiência inédita em prestar um serviço de atendimento ao parto 

respeitoso e ao mesmo tempo seguro, na maternidade do hospital da pequena cidade de 

Pithiviers, a cerca de cem quilômetros de Paris. 
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Também é uma alusão ao documentário brasileiro homônimo (O 

RENASCIMENTO…, 2013), que questiona o alarmante número de cesarianas realizadas no 

Brasil. O longa-metragem, que alcançou a meta de crowdfunding estimada para 60 dias em 

apenas três, foi amplamente divulgado nas redes sociais desde antes do seu lançamento, em 

agosto de 2013. Em outubro daquele ano, já havia sido visto por mais de dez vezes o número 

médio de espectadores de documentários no Brasil. Nos municípios menores, destaca Diniz 

(2014), usuárias organizaram campanhas para que o filme chegasse até elas. 

Exibido em sessões especiais em salas comerciais, em congressos, nas universidades, 

em festivais de cinema e em diversos outros espaços, o documentário ajudou a levar a 

reflexão sobre o assunto para dentro do ambiente médico, hospitalar, acadêmico, econômico, 

social, cultural e político. Aliás, esta tese nasce num período marcado pela eclosão de 

inúmeras outras iniciativas que visam espraiar os tentáculos do MHP e contra a violência 

obstétrica. Muito desse material chegou ao nosso conhecimento justamente quando seguíamos 

os passos para dar conta dos objetivos aqui propostos, o que revela um caráter de certo 

ineditismo à confecção desta tese: ao construir o território de pensamento, nos deixamos 

levar, também, pela rede de links que foi sendo revelada pela análise das potencialidades e 

virtualidades dos blogs para o renascimento do parto e a reinvenção da emancipação social.  

Como território de pensamento, objetivamente propomos os seguintes capítulos: 

Capítulo 1 – NOTAS INTRODUTÓRIAS: apresentamos a nossa temática e sua 

importância de discussão na atualidade. Neste, adentramos sucintamente no universo dos 

teóricos que mediaram às discussões expostas a posteriori, e explicitamos nossas 

inquietações, indagações e algumas de suas possíveis respostas, os objetivos do trabalho, a 

justificativa, além de apontarmos quais os procedimentos teórico-metodológicos que 

subsidiaram a discussão do problema. 

Capítulo 2 – METODOLOGIA: delineamos as estratégias metodológicas utilizadas 

para analisar as virtualidades e as potencialidades dos blogs enquanto canais contra-

hegemônicos de comunicação para a reinvenção da emancipação social. À luz da razão 

cosmopolita (SANTOS, 2002a, 2003), optamos por adotar a sociologia cartográfica ou 

cartografia simbólica (SANTOS, 2011) para a interpretação dos dados empíricos, 

particularizando os mecanismos de escala, projeção e simbolização utilizados para condensar 

a realidade pesquisada em mapa analítico. São apresentados também aspectos relevantes do 

território de pesquisa, especialmente em relação à escolha do blog Cientista que virou mãe
6
 

                                                           
6
www.cientistaqueviroumae.com.br 
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como lócus de investigação. Delineamos, ainda, as etapas para a composição do corpus e para 

a elaboração do mapa analítico.  

Capítulo 3 – SOCIEDADE MODERNA: EM BUSCA DA REINVENÇÃO DA 

EMANCIPAÇÃO SOCIAL: apresentamos a base do referencial filosófico e metodológico 

da investigação, bem como o contexto sociológico mais amplo em que esta se situa. A 

fundamentação teórica centra-se na axiologia do cuidado, perpassando a produção de 

silenciamentos, os movimentos contra-hegemônicos, as epistemologias do sul e o momento 

de bifurcação que nos encontramos, sendo costurada no diálogo entre os estudos de 

Boaventura de Sousa Santos (2002a, 2002b, 2003, 2006, 2007, 2008a, 2008b,); Christensen 

(2008); Proctor (2008); Santos, Menezes e Nunes (2004); e Wallerstein (2007), entre outros 

autores.  

Ao unir os pedaços dessa colcha de retalhos intelectual, adentramos as bases que dão 

sustentação à sociologia das ausências, à sociologia das emergências e ao trabalho de 

tradução, essenciais para a análise do campo empírico e síntese da realidade investigada. 

Ainda neste capítulo, a partir da interpretação das obras de Bauman (2001, 2008), Giddens 

(1991, 1994, 2000a, 2000b, 2002), Ianni (2011), Lefevre e Lefevre (2009), situamos o 

contexto sociológico da pesquisa, qual seja: uma sociedade neoliberal globalizada, marcada 

pelo consumo e pelo alargamento da lógica mercantil aos diferentes espaços da vida social. 

Capítulo 4 – COMUNICAÇÃO: NOVAS POTENCIALIDADES E 

VIRTUALIDADES: debatemos as características da mídia de massa na sociedade que 

emerge do capitalismo neoliberal. Os conceitos de indústria cultural (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985) e sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) são interpretados a 

partir dos pensamentos de Coelho (2006), Marques (2006), Marx (1975), Medina (2008) e 

Patias (2006). Em seguida, adentramos na discussão sobre o papel das mídias alternativas 

enquanto canais contra-hegemônicos de comunicação, partindo da conceituação destas – as 

mídias alternativas –, com base nos ensinamentos de Couldry e Curran (2003), Downing 

(2002), Sandoval e Fuchs (2010). Já para a análise do fenômeno dos blogs, nos apoiamos nos 

estudos de Bolaño e Brittos (2010), Herring (2010) Herring et al. (2006), apresentando duas 

vias distintas que demonstram as potencialidades e virtualidades desses – os blogs – enquanto 

canais alternativos de comunicação para a transformação social: sob a ótica da biopotência da 

multidão (DELEUZE; GUATARRI, 1995; FOUCAULT, 1993, 1998, 2005; HARDT; 

NEGRI, 2001; PELBART, 2003); e sob a ótica da ampliação das noções de cidadania e 

democracia (LÉVY, 1997, 2002; TELLES, 1990, 1999). 
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Capítulo 5 – PARTO: EM BUSCA DE UM RENASCIMENTO: mobilizamos 

autores como Davis-Floyd (1992, 2001), Davis-Floyd et al. (2009), Jones (2009), Odent 

(2002, 2005a, 2005b), Rattner (2009), Rattner et al. (2009, 2012), Rattner, Amorim e Katz 

(2013), entre outros, para discutir o modelo obstétrico que se tornou hegemônico no mundo 

ocidental, apontando para a necessidade de uma virada paradigmática na assistência ao parto, 

com vias a construir um modelo mais humanizado, de acordo com o que preconiza a 

legislação brasileira e os órgãos internacionais (BRASIL, 2011, 2013a; OMS, 1996).  

Descrevemos, ainda, como se encontra na atualidade a assistência obstétrica brasileira, 

buscando situá-la no contexto histórico-social onde é praticada, e as principais 

dificuldades/facilidades para a adoção de práticas mais satisfatórias para mães e bebês. 

Refletimos, também, sobre outros tipos de modelos de atenção ao nascimento, sumarizando as 

principais características destes, ao abordar a diferenciação existente entre o discurso legal e a 

prática cotidiana dos serviços de saúde na atuação com gestantes. Finalmente, para melhor 

compreensão do itinerário de revisão bibliográfica sobre o parto, apresentamos mapa síntese 

das principais abordagens de assistência obstétrica na contemporaneidade.  

Capítulo 6 – ATIVISMO PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO: EM BUSCA DO 

POTENCIAL CONTRA-HEGEMÔNICO: apresentados os resultados da pesquisa 

empírica: mapa analítico com (03) três ramificações, elaborado a partir da exploração do 

Cientista que virou mãe, blog representacional da blogosfera brasileira pela humanização do 

parto. Mediante a síntese das principais bandeiras defendidas pelo movimento, fruto de 

intensas leituras e discussões, condensamos a realidade da seguinte maneira: 1) Parto 

Domiciliar Planejado; 2) Parto Normal Humanizado; e 3) Contra a Violência Obstétrica. 

Por fim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS demonstramos não somente que os 

objetivos foram atingidos, mas também que a feitura de um trabalho científico pode e deve ser 

prazerosa, e que seus resultados devem possibilitar novas leituras, outras possibilidades, 

novos mapeamentos de realidades que não puderam ou não quiseram ser explicitadas durante 

este estudo. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

As potencialidades e as virtualidades dos blogs no que tange ao renascimento do parto 

e à reinvenção da emancipação social (SANTOS, 2002b) são analisadas a partir de uma visão 

transdisciplinar da ciência e do conhecimento, na qual a dialética possibilita uma dimensão de 

processo à construção dos dados da pesquisa, tanto em sua dimensão social quanto na coleta e 

nos resultados da investigação, visto que a realidade social a ser observada não é um 

aglomerado de partes isoladas, mas forma uma totalidade histórico-social, contraditória e 

dialética, como pensa Marx (2003).  

A excursão empreendida com o objetivo de avaliar tais potencialidades e virtualidades 

é realizada, ainda, à luz do novo modelo de racionalidade designado por Boaventura de Sousa 

Santos (2002a, 2003) de razão cosmopolita. Ao direcionar-se aos conhecimentos não-

hegemônicos por meio da razão cosmopolita, as investigações realizadas por Santos oferecem 

novas possibilidades de compreensão sobre a realidade em que se desenvolvem os saberes e 

as práticas cotidianas, a exemplo de outros estudiosos que advogam uma práxis diferenciada, 

dialógica (MORIN, 2008, 2011) e transdisciplinar do conhecimento.  

Para contrapor as formas de pensar e promover invisibilidades construídas pelo lógica 

do pensamento dominante, o sociólogo português advoga ser necessário dar voz a saberes não 

hegemônicos, como o pretendido nesta pesquisa, e como fez o próprio Boaventura Santos 

(2009), quando deteve-se nos discursos e no conhecimento prático dos ativistas das lutas e 

dos movimentos sociais em vários países, resultado direto da experiência vivida por estes, dos 

riscos e dos desafios enfrentados, das suas derrotas e vitórias. 

Para apreensão da realidade estudada, é desenvolvida revisão da literatura sobre as 

características da sociedade neoliberal e da comunicação na contemporaneidade. Na revisão 

bibliográfica do parto, é elaborada cartografia das ideias temáticas acerca dos modelos de 

assistência obstétrica na contemporaneidade. Já para a interpretação dos dados empíricos, a 

blogosfera brasileira pela humanização do parto, é adotada a estratégia metodológica da 

sociologia cartográfica ou cartografia simbólica proposta por Santos (2011), a qual se vincula 

ao paradigma científico emergente, que prioriza a abertura da ciência, não se propondo a um 

modelo hermético. Muito embora a referida estratégia desempenhe uma função sintetizadora 

de informações, cabe ao pesquisador esforçar-se para chegar à imagem adequada dos 

acontecimentos, procurando as transformações do sujeito da ação no relacionamento dialético 
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homem-mundo, que são, por fim, as transformações da sociedade humana, como pensa 

Goldmann (2010).  

A cartografia, instrumento que possibilita mapear a busca por direitos (reprodutivos ou 

não) como categoria de análise, permite acompanhar os sujeitos em sua história no contexto 

das ações e a identificar um conjunto de representações sociais possibilitado pelo 

mapeamento. Um mapeamento que pode ser aplicado em outras áreas, como a comunicação, 

neste caso, uma vez que a cartografia simbólica tem conteúdo normativo explícito, sendo de 

ampla reprodução. Devido a essa amplitude, o termo tem sido empregado por diversos 

campos das Ciências Humanas como estratégia metodológica de pesquisa para o 

entendimento da subjetividade, das relações sociais e das representações simbólicas, elevando 

a sua importância do mundo da geografia para o universo transdisciplinar.  

Nas Ciências Sociais, insere-se enquanto estratégia de pesquisa já bastante 

referenciada no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em especial no Grupo Boa-Ventura, acolhido pelo Grupo de Pesquisa 

Cultura, Política e Educação do CNPq-UFRN, tanto em artigos científicos como em  

dissertações e teses defendidas, destacando-se as pesquisas de Nobre (2005, 2011) e Nobre e 

Gico (2011a, 2011b), quando foi ampliada para compor a estratégia da fotocartografia 

sociocultural, formada por técnicas de pesquisa associadas, como entrevista, pesquisa 

documental, pesquisa bibliográfica, observação e registro fotográfico.  

Ao propor tal estratégia, Santos (2011) visa demonstrar as qualidades virtuais 

analíticas e teóricas de uma abordagem sociológica que toma por matriz de referência a 

construção e a representação do espaço, permitindo desvendar aspectos socioculturais. Ao 

desenharem-se os mapas analíticos sobre como se dá o renascimento do parto e a reinvenção 

da emancipação social na blogosfera brasileira, busca-se justamente captar uma imagem 

expressiva da realidade, de um fenômeno em seu contexto sociocultural. 

Nessa caminhada, parte-se do pressuposto que a elaboração dos mapas envolve sempre 

uma decisão sobre os detalhes, os temas mais significativos e as características mais 

relevantes sobre o assunto. Entende-se, portanto, que a cartografia não é um procedimento 

neutro, visto estar condicionada tanto por fatores técnicos como pela ideologia do cartógrafo, 

pelas influências históricas do conhecimento e pelo uso específico a que o mapa se destina.  

Ora, a principal característica estrutural dos mapas é justamente que, para 

desempenharem adequadamente as suas funções, têm inevitavelmente de distorcer a 

realidade, optando por quais detalhes revelar e quais omitir. De maneira muito simples, é o 

que ocorre quando somos convidados para uma festa cuja localização desconhecemos. Nosso 
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anfitrião desenha um esboço provável, que nos orienta eficazmente, apesar de não representar 

ou representar muito pobremente as características do caminho e do espaço envolvente que 

temos de percorrer até o nosso destino.  

A escolha daquilo que será ou não representado, e com qual riqueza, ocorre através de 

três mecanismos principais: a escala, a projeção e a simbolização (SANTOS, 2011). Assim, 

cartografar é tornar possível o conhecimento, a localização de um problema, uma forma de 

representação do espaço empírico. Porém, as misturas de códigos de escala, de projeção ou de 

simbolização, nos adverte o pensador português, são sempre desiguais e instáveis.  

Para efeito desta pesquisa, apresentam-se os três mecanismos de representação da 

realidade da seguinte forma:  

• Escala: este mecanismo indica a relação das dimensões ou distâncias marcadas sobre 

um plano com as dimensões ou distâncias reais, expressando o grau de pormenorização da 

representação. É a delimitação da abrangência simbólica, do espaço social que será analisado. 

Na pesquisa, a escala é representada pelo Cientista que virou mãe, blog representacional da 

blogosfera brasileira pela humanização do parto. Conforme delineado no próximo item deste 

capítulo, optou-se por um único blog como foco central e ponto de partida da análise com o 

intuito de permitir um maior detalhamento da realidade investigada.  

• Projeção: este é o segundo mecanismo da produção dos mapas e tem como objetivo 

salientar os aspectos que indicam como o objeto de estudo se projeta. Neste caso, se constitui 

em mecanismo de projeção a forma como vão sendo construídas as teias da rede pela 

humanização do parto na blogosfera, com ações no âmbito local, nacional e mesmo global.  

• Simbolização: mecanismo que representa e/ou distorce a realidade cartografia, 

descreve os símbolos gráficos que compõem os elementos mais significativos e as 

características mais relevantes da realidade espacial a ser estudada. Aqui, é o discurso e as 

ações das ativistas pela humanização do parto que circulam na blogosfera brasileira que 

abrange a simbolização.  

Na perspectiva de desvelar o renascimento do parto e a reinvenção da emancipação 

social, para a elaboração do mapa analítico da realidade foi empreendida viagem virtual pela 

blogosfera brasileira a partir do blog Cientista que virou mãe, por sua representatividade e por 

suas virtualidades em demonstrar como se dá esse processo, conforme se explicita a seguir. 
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2.1 A CIENTISTA QUE VIROU MÃE; A MÃE QUE VIROU ATIVISTA  

 

No período de aproximação do campo empírico, em julho de 2013, o blog Cientista 

que virou mãe já havia se consolidado como espaço de grande visibilidade e credibilidade 

junto ao Movimento de Humanização do Parto (MHP), tendo sido contemplado com o 

segundo lugar no prêmio TopBlog 2012
7,8

, na categoria Variedades/Júri Popular, e tendo 

alcançado quase 1 milhão de acessos (SENA, 2013g), destacando-se, assim, entre os demais 

previamente selecionados a partir de critérios como popularidade, pertinência, relevância e 

periodicidade de atualizações. A título de informação, a lista inicial foi composta pelos 

seguintes blogs, sucintamente apresentados a seguir: 

• Estude, Melania, Estude! (estudamelania.blogspot.com.br/): mantido por Melania 

Amorim, médica-obstetra com residência em Ginecologia e Obstetrícia, mestrado em saúde 

materno-infantil (ênfase em saúde coletiva), doutorado e pós-doutorado em Tocoginecologia e 

pós-doutorado em Saúde Reprodutiva pela Organização Mundial de Saúde. Desde 2005, é 

militante ativa da humanização do parto e do nascimento, temas que a levaram a estudar mais 

profundamente outros aspectos relacionados com o parto, como amamentação, sono infantil e 

criação com apego. Entre outras atividades, a blogueira destaca sua atuação no Projeto de 

Humanização da Assistência ao Parto na maternidade pública do Instituto de Saúde Elpídio de 

Almeida (ISEA), em Campina Grande. Em seu blog, tem o costume de comentar erros e 

corrigir informações equivocadas publicadas na mídia massiva sobre saúde da mulher, entre 

outros temas. 

• Parto do Princípio (partodoprincipio.blogspot.com): blog de rede formada for cerca 

de 250 mulheres que trabalham voluntariamente, em 16 estados do Brasil, na divulgação dos 

benefícios do parto ativo e dos riscos de cesarianas desnecessárias. 

• Mamíferas (vilamamifera.com/mamiferas): hospedado na Vila Mamífera, portal de 

blogs sobre maternidade ativa, foi criado em abril de 2008 (e mantido ativo até o primeiro 

semestre de 2014) por três mães, Kalu Brum, Renata Penna e Nanda Café, na ânsia de 

preencher uma lacuna existente: a produção de conteúdo de qualidade para mães, pais e 

demais interessados nos temas relacionados à maternidade e paternidade ativas, amamentação 

exclusiva e prolongada, parto natural e nascimento respeitoso, criação por apego, educação 

não violenta, respeito à infância. 

                                                           
7
O Prêmio TopBlog é um sistema de incentivo cultural destinado a reconhecer e premiar, mediante votação 

popular e acadêmica os blogs brasileiros mais populares, que possuam a maior parte de seu conteúdo focado para 

o público brasileiro, com melhor apresentação técnica.  
8
http://www.topblog.com.br/2013/premio/sobre 
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• Mulheres Empoderadas (vilamamifera.com/mulheresempoderadas/): também 

hospedado na Vila Mamífera, o blog mantido pela doula Gisele Leal tem como objetivo 

ajudar outras mulheres a se informarem sobre parto natural, humanizado e embasado pela 

evidência científica, através de informações, relatos e depoimentos. 

• Parteria Urbana (vilamamifera.com/parteriaurbana/): as parteiras contemporâneas 

Márcia Koifmann (SP), Ana Cristina Duarte (SP), Míriam Rego (MG) e Tatianne Cavalcanti 

(PE), além do grupo Hanami (SC), compartilham no espaço suas vivências e aprendizados no 

exercício da parteria urbana, atendendo partos naturais domiciliares e hospitalares. 

• Parto no Brasil (www.partonobrasil.com.br/): Criado em dezembro de 2009 (e 

mantido ativo até o primeiro semestre de 2014) por Ana Carolina A. Franzon, jornalista e 

pesquisadora em Saúde Pública, mãe de Iara, e por Bianca Lanu, cientista social, educadora 

perinatal, e aprendiz de parteira tradicional, mãe de Ícaro e Rudá, tem como proposta publicar 

e debater assuntos relativos a gravidez, parto, nascimento, amamentação e cuidados com o 

bebê, a partir de uma perspectiva de defesa da autonomia das mulheres e suas famílias. Tem 

como objetivo divulgar informações que direcionem às mulheres e suas famílias para escolhas 

conscientes, que priorizem suas individualidades e bem-estar, com foco nos direitos sexuais e 

reprodutivos, as políticas públicas brasileiras, além das boas experiências do cuidado ao parto.  

• Bibliografia da Doula (bibliografiadadoula.wordpress.com/): mantido pela doula 

Adele Valarini, psicóloga em formação, educadora perinatal e interessada em tudo o que diz 

respeito à gravidez, parto e puerpério.  

• Parto Alegre (partoalegre.wordpress.com): mantido por Amanda Martins, Angélica 

Pio, Débora Bauermann, Luísa Diederichs, Shana Gomes, cinco mulheres de trajetórias 

distintas que têm em comum a crença na capacidade inerente da mulher de conceber, gestar e 

parir de forma natural, sem intervenções. No blog, dividem as vivências do espaço Parto 

Alegre, cujo objetivo é contribuir para uma nova consciência sobre a arte do nascimento.  

Estes espaços virtuais foram visitados rotineiramente durante cerca de seis meses, até 

dezembro de 2013, quando se optou por restringir o lócus da pesquisa a um único blog que 

fosse representacional da blogosfera pela humanização do parto, permitindo um maior 

detalhamento da realidade investigada. Na ocasião, após a realização de leituras flutuantes, 

optou-se por restringir o lócus de pesquisa ao Cientista que virou mãe, por entender que o 

mesmo, dando conta do fenômeno coletivo, poderia revelar particularidades, se analisado 

profunda e exaustivamente, possivelmente enriquecendo os resultados da pesquisa.  

Cabe salientar que o referido blog também se destacou dos demais pelo fato de ter sido 

inicialmente criado com outro objetivo, sem qualquer vinculação ao Movimento de 
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Humanização do Parto (MHP) ou à temática da maternidade, o que permitiu à pesquisadora 

testemunhar como se deu, passo a passo, a transformação da blogueira que virou mãe na mãe 

que virou ativista.  

A autora do referido espaço virtual, a paulista Ligia Moreiras Sena
9
, é bióloga formada 

pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), mestre em Psicobiologia pela Universidade de 

São Paulo (USP), doutora em Farmacologia (área de Neurofarmacologia) pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), com pós-doutorado também em Farmacologia, que 

abandonou após seis meses para mudar de carreira. Vive em Florianópolis desde 2005, onde, 

na condição de doutoranda em Saúde Coletiva na UFSC, estuda aquela que considera uma das 

formas mais simbólicas, opressoras e cruéis de violência: a violência obstétrica institucional, 

aquela que é cometida contra a mulher no momento do nascimento dos filhos.  

 

Mas sem dúvida, ser mãe da Clara é meu título mais importante, pois foi o que 

realmente mudou minha vida e me ressignificou no mundo. Foi quando me tornei 

mãe, em uma gravidez não planejada (de um namoro recém-iniciado com o ilustrador 

Frank Maia, seu marido)
10

 mas muito desejada, que tornei-me muitas coisas mais. 

(SENA, 2014). 

 

Ligia deixou as áreas da farmacologia e neurociência e partiu para a nova carreira 

profissional, inspirada pelas mudanças que a maternidade exerceu sobre sua forma de ver o 

mundo e, principalmente, movida por uma grande contrariedade e insatisfação com relação a 

aspectos que considera bastante nocivos em nossa sociedade contemporânea, qual sejam: a 

medicalização da vida e dos afetos, a patologização do normal, a institucionalização do corpo 

feminino e a biopolítica. 

Em 2009, antes mesmo de sequer imaginar engravidar, começou a escrever o blog 

Intensa, a Mente
11

que, dois anos depois, com as transformações advindas da maternidade – 

tornou-se mãe de Clara em julho de 2010 –, se transformou no Cientista que virou mãe, onde 

conta sua experiência como mãe que optou por um maternar ativo, consciente, saindo das 

soluções pré-concebidas para questionar como as coisas podem ser feitas de maneira mais 

humana, amorosa e comprometida. 

O intuito, diz ela, é incentivar as mulheres a se informarem mais não só sobre parto, 

mas sobre maternidade de uma maneira geral, com informação de boa qualidade, que visa o 

exercício pleno da maternidade, sem reforçar a cultura de desrespeitos em cascata que vem 

                                                           
9
Em virtude de a blogueira ser mais conhecida por seu primeiro nome, Ligia, esta será assim chamada enquanto 

sujeito de pesquisa, ou seja, na condição de blogueira ativista do Movimento de Humanização do Parto (MHP). 

Nas referências bibliográficas, no entanto, segue-se a norma padrão. 
10

 Grifo nosso.  
11

 www.cientistaqueviroumae.com.br.  
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acontecendo. A mesma cultura, assevera ela, que tirou da mulher o protagonismo do parto 

também vem tirando o direito da criança de ser amamentada, de ser criada com respeito e 

afeto, sem violência, sem precisar se afastar de sua mãe tão precocemente.  

Com o redirecionamento de foco, seu espaço foi crescendo e difundindo-se, em 

progressão geométrica. Em janeiro de 2012, Ligia comemorou os primeiros 100 mil acessos 

do blog (SENA, 2012a). Ao término daquele ano, conquistou o já referido segundo lugar do 

prêmio Top Blog. Em julho de 2013, atingiu quase um milhão de acessos. Oito meses depois, 

em março de 2014, o blog já somava quase 1,9 milhão de acessos, com mais de 23 mil 

seguidores na fan page da plataforma Facebook
12

, o que demonstra a importância do tema e a 

seriedade da situação social das mães que pariram ou estão em processos não confortáveis, 

além da força de comunicação do blog na Internet. O espaço conta também com loja virtual, 

onde Ligia disponibiliza livros sobre gestação, parto, maternagem e infanto-juvenis, além de 

cd’s de músicas e outros produtos que recomenda.  

A primeira aproximação formal ao referido blog, lócus de pesquisa, deu-se pela leitura 

de todos as postagens publicadas desde o momento de lançamento do espaço, em 26 de maio 

de 2009, quando o mesmo ainda era intitulado Intensa, a Mente, até 31 de dezembro de 2013, 

perfazendo quatro anos e sete meses de publicações, somando um total de quase 450 

postagens. Destas, foram selecionadas as 131 postagens que se relacionavam à temática do 

renascimento do parto, ou humanização do parto, para compor o corpus. Para a análise 

qualitativa dos dados, procedeu-se a uma leitura minuciosa dos textos, a partir da qual 

puderam ser elaboradas fichas catalográficas individuais, em planilhas do programa Excel. 

As referidas fichas foram lidas, inicialmente em ordem cronológica inversa, 

conhecendo-se, assim: 1) primeiro o desfecho e o desenrolar e, após, a semeadura das ações 

pela humanização do parto; e 2) primeiro a ativista e o processo que a transformou e, depois, 

o embrião dessa mudança. Num segundo momento, a leitura percorreu caminho inverso, 

começando pela postagem mais antiga até alcançar a mais atual, a qual foi seguida, mais uma 

vez, pela leitura da ordem cronológica inversa. Foi esse processo de ida e vinda que 

possibilitou uma melhor contextualização dos fatos e uma melhor percepção da relevância dos 

dados na análise, a qual teve como categorias de análise: o ativismo individual e/ou coletivo, 

virtual e/ou presencial; a conexão das teias da rede; os modelos de assistência obstétrica 

vigentes e alternativos; a contestação ao conteúdo da imprensa massiva. A partir desta 

categorização, foi possível elaborar o mapa analítico da realidade investigada.  

                                                           
12

https://www.facebook.com/cientistaqueviroumae?fref=ts 
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3 SOCIEDADE MODERNA: EM BUSCA DA REINVENÇÃO DA EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL 

 

 

Neste capítulo, apresenta-se a base do referencial teórico, filosófico e metodológico da 

investigação, bem como o contexto sociológico mais amplo em que esta se situa. Afinal, 

discutir a hegemonia do conhecimento científico, característica marcante da sociedade 

neoliberal globalizada, é discutir também a necessidade de se desenvolverem novos caminhos 

para a validação de conhecimentos e saberes, combatendo o desperdício da experiência e 

possibilitando a reinvenção da emancipação social.  

 

3.1 EXPANDINDO O PRESENTE E CONTRAINDO O FUTURO: CONTRA O 

DESPERDÍCIO DAS EXPERIÊNCIAS  

 

O modelo de assistência obstétrica pautado pela hospitalização, pelo elevado 

percentual de cesáreas e intervenções (JONES, 2009; ODENT, 2005a) nos obsta a identificar 

determinadas ausências socialmente construídas pelo avanço dessa abordagem hegemônica, 

que se centra no médico, na tecnologia e enxerga o parto como evento patológico. São 

silenciamentos que fazem com que uma vasta e rica experiência social relativa à assistência 

ao parto esteja a ser desperdiçada. 

É a partir dos ensinamentos de Boaventura de Sousa Santos que passamos a indagar 

acerca dessas inexistências produzidas pelo pensamento ocidental moderno, o qual, conforme 

observa o pensador português, desenvolveu uma moralidade europeia com o destino de ser 

universal, reforçando a mentalidade de que o que era bom e verdadeiro para a Europa deveria 

ser válido para o resto do mundo. Como resultado, ganhou relevância nas sociedades 

ocidentais contemporâneas o chamado pensamento abissal (SANTOS, 2007).  

Este consiste na bipolarização do mundo através de um sistema de distinções visíveis e 

invisíveis, sendo que as invisíveis são estabelecidas por linhas radicais, limites imaginários 

que remontam Tordesilhas e outros tratados e separam a realidade social em dois mundos 

distintos: norte-sul, civilizado-selvagem, rico-pobre, poderoso-fraco, colonizador-colonizado. 

A divisão é tal que o outro lado da linha desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente, 

ou seja, não existe sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível.  
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Como esclarece Santos (2007), o conhecimento e o direito modernos representam as 

manifestações mais bem conseguidas deste pensamento. No campo do conhecimento, o 

pensamento abissal consiste na concessão à ciência do monopólio da distinção universal entre 

o verdadeiro e o falso. O caráter exclusivo deste monopólio está no cerne da disputa 

epistemológica moderna entre as formas científicas e as não científicas de verdade, e fez 

conhecimentos populares, plebeus, camponeses e indígenas desaparecem como 

conhecimentos relevantes ou comensuráveis.  

Ora, a experiência social em todo o mundo é muito mais ampla e variada do que 

aquela conhecida ou considerada importante pela tradição científica ocidental. Esta riqueza 

social, que inclui uma diversidade de práticas mais humanas e holísticas na assistência ao 

nascimento, está a ser desperdiçada simplesmente por ser considerada inferior, não digna de 

reconhecimento como forma legítima de saber. Ao conceito de parto como um processo 

natural e fisiológico, centrado na mulher, associou-se a ideia de selvagem, bárbaro, não 

seguro. E sua possibilidade foi sendo criada com invisibilidade. 

Violento na Europa, o aniquilamento de práticas e saberes foi ainda mais intenso nas 

outras regiões do mundo sujeitas ao colonialismo europeu, que na sua fase hegemônica, no 

século 19, justifica-se em nome de uma capacidade superior de conhecer e de transformar o 

mundo, assente na ciência. A morte de conhecimentos alternativos acarretou a liquidação ou a 

subalternização dos grupos sociais cujas práticas baseavam-se em tais conhecimentos, 

conforme aconteceu com as parteiras – e o conhecimento que elas detinham sobre o parto 

normal – com o advento da obstetrícia moderna. Nos países em que não desapareceram, elas 

perderam sua autonomia, tornando-se prisioneiras de protocolos.  

Assim como a ciência, em geral, as ciências sociais, em particular, também assumiram 

a condição de ideologia legitimadora da subordinação dos países da periferia e da 

semiperiferia do sistema mundial – o que se veio a chamar Terceiro Mundo, e o que Santos e 

Menezes (2010) preferem simplesmente chamar de Sul, um Sul simbólico, sociológico e não 

geográfico, visto não incluir países centrais do Sul, como Austrália e Nova Zelândia.  

Conforme observam os pensadores, um dos acontecimentos mais importantes 

perpetrados pela supremacia da racionalidade científica, do Norte sobre o Sul, foi a invenção 

do selvagem como ser inferior e a imposição da ideia de progresso científico e tecnológico 

como imperativo para atingir o estágio supremo do desenvolvimento. No tocante ao mundo 

colonial, a ação de uma epistemologia de força produziu, como testemunhou Las Casas 

(1984), a violência epistêmica e, por extensão, a injustiça cognitiva (GERMANO, 2009), 

levando à injustiça social global (SANTOS, 2007). 
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Esse colonialismo, forjado enquanto conceito epistêmico na época imperial, continua 

hoje a ser sinônimo de empobrecimento de saberes, na medida em que oblitera outras formas 

de conhecimento, i.e., de produção e transmissão de experiências (SANTOS; MENEZES; 

NUNES, 2004). Em realidade, segundo interpreta Germano (2009), um vasto repertório 

integra tal estratégia destrutiva da produção simbólica de inferioridade, indo desde o 

epistemicídio até a indústria cultural e as culturas de massa do capitalismo global.  

Crítico ferrenho do modelo de racionalidade que se desenvolveu no contexto 

sociopolítico de consolidação do estado liberal na Europa e na América do Norte, Boaventura 

de Sousa Santos (2002a, 2011) afirma que, para haver mudanças profundas na estruturação 

dos conhecimentos, é necessário começar por mudar a razão que preside tanto aos 

conhecimentos como à estruturação deles, a qual chama de razão indolente.  

Segundo nos explica o autor, o ponto de partida para a crítica de razão indolente são 

três: 1) a compreensão do mundo excede em muito a compreensão ocidental do mundo; 2) a 

compreensão do mundo e a forma como ela cria e legitima o poder social tem muito a ver 

com concepções do tempo e da temporalidade; e 3) a característica mais fundamental da 

concepção ocidental de racionalidade é o fato de, por um lado, contrair o presente e, por 

outro, expandir o futuro.  

Aprofundando esse último ponto, o pensador esclarece que, se a concepção linear do 

tempo e a planificação da história permitiram expandir o futuro indefinidamente, uma peculiar 

concepção de totalidade transformou o presente num instante fugidio, entrincheirado entre o 

passado e o futuro, obscurecendo a maior parte da riqueza inesgotável das experiências 

sociais no mundo.  

 
A pobreza da experiência não é expressão de uma carência, mas antes a expressão de 

uma arrogância, a arrogância de não se querer ver e muito menos valorizar a 

experiência que nos cerca, apenas porque está fora da razão com que a podemos 

identificar e valorizar (SANTOS, 2002a, p. 245). 

 

Na perspetiva do autor, é necessário confrontar a razão indolente sob duas das suas 

formas em particular, a razão metonímica e a razão proléptica, para que seja possível 

estabelecer um pensamento pós-abissal. Em todo o mundo, não só existem diversas formas de 

conhecimento de matéria, sociedade, vida e espírito, sustenta, como também muitos e 

diversos conceitos sobre o que conta como conhecimento e os critérios que podem ser usados 

para validá‑ lo. 

Na visão de Santos (2007), a diversidade inesgotável do mundo está a ser desperdiçada 

justamente por continuar desprovida de uma epistemologia adequada. O pensamento 
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pós‑ abissal, por via de um cosmopolitismo subalterno, busca preencher essa lacuna, podendo 

ser sumariado como um aprender com o Sul usando uma epistemologia do Sul, sendo 

basicamente uma contra-epistemologia (SANTOS; MENEZES, 2010). 

Segundo propõe Santos (2007), o impulso básico que faz o cosmopolitismo subalterno 

emergir resulta de dois fatores: 1) o novo surgimento político de povos e visões de mundo do 

outro lado da linha como parceiros da resistência ao capitalismo global, isto é, a globalização 

contra‑ hegemônica; e 2) uma proliferação sem precedentes de alternativas que, contudo, não 

podem ser agrupadas sob a alçada de uma única alternativa global. A globalização 

contra‑ hegemônica destaca‑ se pela ausência de uma alternativa no singular. 

Aqui, inicia-se então a crítica à razão metonímica (SANTOS, 2002a), segundo a qual 

não há compreensão nem ação que não seja referida a um todo, sendo que o todo tem absoluta 

primazia sobre cada uma das partes que o compõem. Fundada nessa razão, que é obcecada 

pela ideia da totalidade sob a forma da ordem, a transformação do mundo não pode ser 

acompanhada por uma adequada compreensão do mundo. Esta inadequação gerou violência, 

destruição e silenciamento para todos quantos fora do Ocidente foram sujeitos à razão 

metonímica. 

Esse desconforto foi bem sentido por Walter Benjamin (apud SANTOS, 2002a) ao 

mostrar o paradoxo que passou a dominar — e hoje domina ainda mais — a vida no ocidente: 

o fato de a riqueza dos acontecimentos se traduzir em pobreza da nossa experiência, e não em 

riqueza. Ao analisar o dinheiro e a vida na metrópole, no início do século 20, o alemão Georg 

Simmel (1967, 1986, 2005a, 2005b) já relacionava esse fenômeno à crescente 

intelectualização do mundo e à objetivação da cultura, que pode ser observada através da 

importância da técnica nos diferentes domínios da sociedade.   

No entender do autor, os problemas da cultura moderna "surgem em boa parte do fato 

de que, se é certo que as coisas se tornam cada vez mais cultivadas, de outro lado os homens 

só em uma medida mínima estão em condições de alcançar a partir da perfeição do objeto a 

devida perfeição da vida subjetiva" (SIMMEL, 1986, p. 127). Ou seja, o processo civilizador 

coloca à disposição do sujeito mais e mais obras, ao mesmo tempo em que esse mais e mais 

se vê excluído da sua devida compreensão. A pessoa retira da cultura um benefício, mas esse 

não o leva a uma maior perfeição. 

Segundo Santos (2002a), essa versão abreviada e empobrecida do mundo foi tornada 

possível por uma concepção do tempo presente que o reduz a um instante fugaz entre o que já 

não é e o que ainda não é. Com isto, o que é considerado contemporâneo acaba sendo uma 

parte extremamente reduzida do simultâneo, de forma que o olhar que vê uma pessoa cultivar 
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a terra com uma enxada não consegue ver nela senão o camponês pré-moderno. O mesmo 

acontecendo para o olhar que vê no parto fisiológico, com o mínimo de intervenções, uma 

prática ultrapassada, primitiva, selvagem. 

Na crítica à razão metonímica, o que está em causa portanto é a necessidade de 

ampliação do mundo através da ampliação do presente. Segundo sustenta Santos, só através 

de um novo espaço-tempo é possível identificar e valorizar a riqueza inesgotável em curso 

hoje no mundo e, assim, evitar o gigantesco desperdício da experiência de que sofremos na 

atualidade. Pois para expandir o presente, o pensador português propõe a sociologia das 

ausências, uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, 

ativamente produzido como tal, isto é, como uma alternativa não credível ao que existe.  

O tema da construção ativa da ausência também mereceu atenção de Proctor (2008), 

que chama tais silenciamentos de ignorância e critica o fato de a mesma – a produção da 

ignorância – ter sido muito pobremente explorada até hoje em termos acadêmicos. Para o 

autor, a ignorância não deveria ser vista simplesmente como omissão ou lacuna, mas como 

uma produção ativa, lembrando que, ao longo da história, sempre existiram motivos para 

tornar o conhecimento secreto, fossem eles relacionados ao amor, à guerra, aos interesses 

políticos, econômicos ou a qualquer outro empreendimento humano.  

 Um dos exemplos favoritos da produção ativa de ignorância – a agnotologia – citados 

por Proctor (2008) relaciona-se aos esforços empreendidos pela indústria de tabaco na década 

de 1950 para criar dúvida sobre os malefícios do fumo, buscando ofuscar, por exemplo, a 

relação entre cigarro e câncer de pulmão. Em muitos pontos, o objetivo da indústria tabagista 

era gerar ignorância – ou conhecimento falso – sobre o impacto do cigarro na saúde, fazendo 

tudo o que fosse possível para fabricar ignorância no público fumante, incluindo press 

releases duvidosos, financiamento de pesquisas tendenciosas ou da propaganda.  

Ao analisar esse caso sob a perspectiva da imprensa, Christensen (2008) demonstrou 

como os valores jornalísticos de objetividade, equilíbrio e imparcialidade foram 

estrategicamente explorados pela indústria tabagista para garantir que o ponto de vista do 

setor fosse sempre ouvido e incluído nas matérias. Refém deste jogo manipulativo e mal-

intencionado criado pela indústria do fumo para gerar dúvida, o jornalismo acabou por se 

tornar virtualmente uma espécie de cúmplice, mesmo involuntariamente, na deliberativa 

produção cultural de ignorância sobre os malefícios do cigarro. 

Pode-se inferir que fenômeno similar ocorre na contemporaneidade em relação à 

saúde, em geral, e ao parto, em particular. Ao sustentar um discurso medicalizado, pautado 

pelo interesse das grandes corporações farmacêuticas e de equipamentos médicos 
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(OLIVEIRA et al., 2009; LUZ, 2006, 2010a), a imprensa massiva contribui para a produção 

cultural da ignorância sobre o parto como evento fisiológico, não patológico, tornando 

ausente o direito da mulher de escolher como e onde quer dar à luz, especialmente no que 

concerne a práticas mais humanas e holísticas.  

Recuperar o protagonismo da mulher no nascimento é um dos principais objetivos de 

um movimento feminino que cresce a cada dia no Brasil pelas teias das redes sociais. São 

mulheres que se articulam, movidas por uma grande contrariedade e insatisfação com relação 

à institucionalização do corpo feminino e à violência obstétrica, com o objetivo de mostrar e 

consolidar novas alternativas de assistência obstétrica, transformando ausências em presenças, 

invisibilidades em visibilidades.  

Segundo nos enumera Santos (2002a), são cinco os modos de produção de ausências 

em nossa racionalidade ocidental, que nossas ciências sociais compartem: 1) a monocultura 

do saber e do rigor do saber; 2) a monocultura do tempo linear; 3) a monocultura da 

naturalização das diferenças; 4) a monocultura da escala dominante; e, por fim, 5) a 

monocultura do produtivismo capitalista.  

Para confrontá-los, o autor sugere, em contrapartida, cinco ecologias: 1) ecologia dos 

saberes, 2) ecologia das temporalidades, 3) ecologia das diferenças, 4) ecologia das escalas e 

5) ecologia das produções. A seguir, interpreta-se como cada um desses modos de produção 

de ausência foram tornando o parto normal, centrado na mulher, em ausência, e como as 

ecologias podem tirá-lo da situação de ostracismo, contribuindo para a reinvenção 

daemancipação social das mulheres. 

A primeira lógica de produção de ausência, a monocultura do saber e do rigor do 

saber, é a face já assinalada do pensamento abissal (SANTOS, 2007) que parte da ideia de 

que o único saber válido é aquele oriundo das ciências. Conforme debatido a priori, esta 

premissa faz com que outros saberes e outras práticas sociais baseadas no conhecimento 

popular e tradicional se tornassem inválidos e desacreditados.  

Trata-se, portanto, de um paradigma nocivo à reinvenção da emancipação social e à 

riqueza da experiência, conforme nos ilustra Santos (2006, 2008b), ao demonstrar que hoje 

podemos fazer a mesma indagação formulada por Rousseau há dois séculos: existe alguma 

razão para substituirmos o conhecimento vulgar que temos da natureza e da vida e que 

partilhamos com os homens e mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento científico 

produzido por poucos e inacessível à maioria? Como observa o autor, 
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[...] estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas relações entre a 

ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento dito ordinário ou vulgar que nós, 

sujeitos individuais ou coletivos, criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas 

e que a ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos finalmente de 

perguntar pelo papel de todo o conhecimento científico acumulado no enriquecimento 

ou no empobrecimento prático de nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou 

negativo da ciência para a nossa felicidade (SANTOS, 2008b, p.18). 

 

Refazer essa pergunta é refletir sobre os muros intransponíveis que a ciência moderna 

ergueu contra o senso comum, o conhecimento vulgar e prático com que orientamos as nossas 

ações cotidianas e damos sentido a nossa vida. Para recuperar o que ficou do lado de lá, é 

necessário uma ciência pós-moderna, pós-abissal, que procura reabilitar outras formas de 

conhecimento com virtualidades capazes de enriquecer a nossa relação com o mundo. “É 

certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento mistificado e 

mistificador mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e 

libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico” 

(SANTOS, 2008b, p. 88). 

Segundo Santos, a lógica da monocultura do saber tem de ser, portanto, questionada 

pela identificação de outros saberes e de outros critérios de rigor que operam credivelmente 

em contextos e práticas sociais declarados não existentes pelo pensamento abissal. A ideia 

central da sociologia das ausências neste domínio é que não há ignorância em geral nem saber 

em geral, sendo toda a ignorância ignorante de um certo saber, e todo o saber a superação de 

uma ignorância particular.  

 

Deste princípio de incompletude de todos os saberes decorre a possibilidade de 

diálogo e de disputa epistemológica entre os diferentes saberes. O que cada saber 

contribui para esse diálogo é o modo como orienta uma dada prática na superação de 

uma certa ignorância. O confronto e o diálogo entre os saberes é um confronto e 

diálogo entre diferentes processos através dos quais práticas diferentemente ignorantes 

se transformam em práticas diferentemente sábias (SANTOS, 2002a, p. 250). 

 

Destarte, a sociologia das ausências visa substituir a monocultura do saber científico 

por uma ecologia de saberes. Como ecologia de saberes, o pensamento pós‑ abissal tem como 

premissa a ideia da diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de 

uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimento científico, permitindo 

superar a monocultura do saber científico, como a ideia de que os saberes não científicos são 

alternativos ao saber científico.  

Para ilustrar tal perspectiva, Santos traz o exemplo da biomedicina e da medicina 

tradicional na África, afirmando não fazer sentido considerar esta última, de longe 
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prevalecente, como alternativa à primeira. O importante, sustenta o autor, “é identificar os 

contextos e as práticas em que cada uma opera e o modo como concebem saúde e doença e 

como superam a ignorância (sob a forma de doença não diagnosticada) em saber aplicado 

(sob a forma de cura)” (SANTOS, 2002a, p. 250-251).  

No caso do parto, trata-se igualmente de identificar particularidades dos diferentes 

modelos de assistência obstétrica, como estes concebem o nascimento e como superam a 

ignorância, sob a forma de complicações, mal-estares e dificuldades no trabalho de parto e 

parto, em saber aplicado, ou seja, em bem-estar e saúde para mães e bebês. Entretanto, não é 

somente esse pensamento hegemônico (rigor científico) que fundamenta a assistência 

obstétrica na realidade.  

A monocultura do tempo linear também contribui e enseja a violação da autonomia da 

mulher em nome do avanço tecnocrático de assistência, ao apoiar-se na ideia de que os países 

centrais estão na dianteira. A premissa básica é de que a história tem sentido e direção únicos 

e conhecidos, os quais têm sido formulados de diversas formas nos últimos duzentos anos: 

progresso, revolução, modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização.  

Especificadamente no tocante à assistência obstétrica, pode-se identificar o raciocínio 

de Santos nessa monocultura (do tempo linear) na visão ocidental de que a obstetrícia 

moderna é considerada padrão-ouro de assistência, muito embora já se saiba hoje que 

problemas no parto podem ser decorrentes do excesso de intervenções, as chamadas 

iatrogenias, e que a experiência de nascimento costuma ser mais satisfatória entre as mulheres 

que tiveram uma assistência humanizada (RATTNER et al., 2009; DAVIS-FLOYD et al., 

2009). 

Este modo de produção de ausência, na visão de Santos, deve ser confrontado com a 

ideia de que o tempo linear é apenas uma entre as muitas concepções do tempo e de que, se 

tomarmos o mundo como unidade de análise, não é nem a mais praticada. Assim, neste 

domínio, a sociologia das ausências substitui a monocultura do tempo linear pela ecologia das 

temporalidades com vias a libertar as práticas sociais do seu estatuto de resíduo, restituindo-

lhes a sua temporalidade própria e a possibilidade de desenvolvimento autônomo. É essa 

ecologia que permite que tanto a assistência humana como a holística se tornem abordagens 

contemporâneas de nascimento, que cada parto tenha seu tempo necessário par acontecer, 

sendo a natureza do corpo de cada mãe o determinante do nascimento e não as agendas dos 

hospitais. 

Já a terceira lógica de produção de ausência, a monocultura da naturalização das 

diferenças, consiste na distribuição das populações por categorias que naturalizam 
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hierarquias. À luz desse pensamento, a não existência é produzida porque considerada natural. 

A classificação racial e a classificação sexual são as mais salientes manifestações desta lógica. 

“Quem é inferior, porque é insuperavelmente inferior, não pode ser uma alternativa credível a 

quem é superior” (SANTOS, 2002a, p. 248).  

No tocante à projeção desse pensamento hegemônico nos avanços do modelo 

tecnocrático de assistência, pode-se dar como exemplo as próprias mulheres, supostamente 

dotadas de um corpo defeituoso, “naturalmente inferior”, o qual a medicina deve proteger 

durante o parto. Essa “inferioridade” produzida, portanto, justificaria o uso de intervenções 

para controlar um corpo delicado, visto como incapaz de reproduzir autonomamente (DAVIS-

FLOYD, 1992).   

Como o produto dessa racionalidade (o inferior) resguarda estreita relação com o 

resultado da racionalidade do rigor científico anteriormente tratada (o ignorante), visto que 

muitas vezes o ignorante é deliberadamente tratado como inferior, é neste modo de ausência 

que a desqualificação incide prioritariamente sobre os agentes – e só derivadamente sobre as 

práticas e saberes de que são protagonistas –, podendo ser aqui incluído o silenciamento do 

saber das parteiras-enfermeiras sobre o parto, visto serem elas consideradas inferiores aos 

médicos.  

A sociologia das ausências confronta-se com essa subordinação – ou colonialidade – 

das ideias, procurando uma nova articulação entre o princípio da igualdade e o princípio da 

diferença, abrindo espaço para a possibilidade de diferenças iguais, numa ecologia de 

diferenças feita de reconhecimentos recíprocos. Isto consiste na desconstrução tanto da 

diferença (em que medida a diferença é um produto da hierarquia?) como da hierarquia (em 

que medida a hierarquia é um produto da diferença?). “As diferenças que subsistem quando 

desaparece a hierarquia tornam-se uma denúncia poderosa das diferenças que a hierarquia 

exige para não desaparecer” (SANTOS, 2002a, p. 252). 

Desaparecimentos e ausências também são provocados pela monocultura da escala 

dominante, segundo a qual a escala adotada como primordial determinaria a irrelevância de 

todas as outras possivelmente existentes. No caso da contemporaneidade, vemos o global 

sobrepor-se àquilo que é local, de modo a tornar a realidade local irrelevante e desacreditada 

frente a uma realidade de maior escala. Ou seja, o saber científico e o avanço tecnológico, em 

razão do seu reconhecimento global, passa a ter mais crédito do que o saber local, ante o 

empirismo deste último. 

No âmbito desse modo de produção de ausência, as entidades ou realidades definidas 

como particulares ou locais estão aprisionadas em escalas que as incapacitam de serem 
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alternativas credíveis ao que existe de modo universal ou global. No caso do parto, isso ajuda 

a sustentar suposições míopes, como, por exemplo, que o parto domiciliar não é uma 

alternativa válida, ou que o modelo tecnocrático de nascimento é desejável mesmo nos países 

periféricos.  

Neste domínio, a produção de ausência é confrontada por uma ecologia das trans-

escalas, que busca recuperar o que no local não é efeito da globalização hegemônica. Ao 

realizar esse exercício, a sociologia das ausências explora também a possibilidade de uma 

globalização contra-hegemônica, exigindo, no entanto, o exercício da imaginação cartográfica 

para ver em cada escala de representação não só o que ela mostra mas também o que ela 

oculta (SANTOS, 2011). No caso do parto, é tentar enxergar, nas entrelinhas dos 

procedimentos intervencionistas, que tipo de práticas e saberes baseados na fisiologia do parto 

estão sendo silenciados. 

Por fim, o quinto modo de produção de não existência assenta na monocultura dos 

critérios de produtividade capitalista, que vê no crescimento econômico um objetivo racional 

e inquestionável, sendo inquestionável também o critério de produtividade que mais bem 

serve a esse objetivo. Não gera surpresa que, nos termos da assistência obstétrica, o modelo 

tecnocrático tenha sido comparado a uma linha de produção fabril, em que o bebê é o produto 

final do processo industrial de manufatura de nascimentos (DAVIS-FLOYD, 2001).  

Neste domínio, a sociologia das ausências propõe uma ecologia de produtividade para 

recuperar e valorizar os sistemas alternativos de produção, das organizações econômicas 

populares, das cooperativas operárias, da economia solidária, bem como da assistência 

alternativa ao parto, que a ortodoxia produtivista capitalista ocultou ou descredibilizou. 

Conforme demonstrou-se, é comum a todas as cinco ecologias a ideia de que a 

realidade não pode ser reduzida ao que existe. Em cada um dos cinco domínios, o objetivo da 

sociologia das ausências é revelar a diversidade e multiplicidade das práticas sociais e 

credibilizar esse conjunto por contraposição à credibilidade exclusivista das práticas 

hegemônicas. Trata-se, assim, de uma versão ampla de realismo, que inclui as realidades 

ausentes por via do silenciamento, da supressão e da marginalização, ou seja, realidades que 

são ativamente produzidas como não existentes.  

A produção social destas ausências, conforme já exposto, resulta na subtração do 

mundo e na contração do presente e, portanto, no desperdício da experiência. Ao identificar o 

âmbito dessa subtração e dessa contração, a sociologia das ausências busca libertar as 

experiências produzidas como ausentes dessas relações de invisibilidade, tornando-as visíveis. 

Assim o faz pela dilatação do presente, ou seja, pela expansão do que é considerado 
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contemporâneo, “de modo a que, tendencialmente, todas as experiências e práticas que 

ocorrem simultaneamente possam ser consideradas contemporâneas, ainda que cada uma a 

sua maneira” (SANTOS, 2002a, p. 249). 

Consolidada a primeira etapa de identificar as práticas e saberes silenciados pelos 

cinco modos de produção de ausência, parte-se para a crítica da segunda forma da razão 

indolente em questão, a razão proléptica. A razão proléptica é, por sua vez, a face da razão 

indolente quando concebe o futuro a partir da monocultura do tempo linear. Esta monocultura 

do tempo linear, ao mesmo tempo que contraiu o presente, como vimos ao analisar a razão 

metonímica, dilatou enormemente o futuro. “Porque a história tem o sentido e a direção que 

lhe são conferidos pelo progresso, e o progresso não tem limites, o futuro é infinito” 

(SANTOS, 2002a, p. 254). 

Pois para inscrever o futuro no presente, o pensador português propõe a sociologia das 

emergências, que consiste em “substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear (um vazio 

que tanto é tudo como é nada) por um futuro de possibilidades plurais e concretas, 

simultaneamente utópicas e realistas, que se vão construindo no presente através das 

atividades de cuidado” (SANTOS, 2002a, p. 54). Portanto, enquanto a sociologia das 

ausências amplia o presente, juntando ao real existente o que dele foi subtraído, a sociologia 

das emergências o faz juntando ao real amplo as possibilidades e expectativas futuras que ele 

comporta. 

Conforme bem explica Boaventura de Sousa Santos, a sociologia das emergências 

consiste na amplificação simbólica de sinais, pistas e tendências latentes que, mesmo 

dispersas, embrionárias e fragmentadas, apontam para novas constelações de sentido no que 

respeita a compreensão e a transformação do mundo, pavimentando o caminho do 

cosmopolitismo subalterno. Este, na perspectiva do autor, consiste num vasto conjunto de 

redes, iniciativas, organizações e movimentos que lutam contra a exclusão econômica, social, 

política e cultural gerada pela globalização neoliberal. 

 

Em termos geopolíticos, trata‑ se de sociedades periféricas do sistema mundial 

moderno onde a crença na ciência moderna é mais tênue, onde é mais visível a 

vinculação da ciência moderna aos desígnios da dominação colonial e imperial, e onde 

outros conhecimentos não‑ científicos e não‑ ocidentais prevalecem nas práticas 

quotidianas das populações (SANTOS, 2007, p. 22). 

 

O conceito que preside à sociologia das emergências é o conceito de Ainda-Não (Noch 

Nicht), o qual é proposto por Ernst Bloch (1995) em substituição aos conceitos ocidentais de 

Tudo (Alles) e Nada (Nichts), em que tudo parece estar contido como latência, mas onde nada 
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novo pode surgir. O Não distingue-se do Nada na medida em que é a falta de algo, a 

expressão da vontade de superar essa falta. O Ainda-Não é a categoria mais complexa: 

exprime o que existe apenas como tendência. 

Conforme observa o autor, o Ainda-Não inscreve no presente uma possibilidade 

incerta, mas nunca neutra, que pode ser tanto de salvação como de desastre, o que faz com 

que toda a mudança tenha um elemento de incerteza. Na visão de Santos, é esta incerteza que, 

ao mesmo tempo que dilata o presente, contrai o futuro, tornando-o escasso e objeto de 

cuidado. “Em cada momento, há um horizonte limitado de possibilidades e por isso é 

importante não desperdiçar a oportunidade única de uma transformação específica que o 

presente oferece: carpe diem” (SANTOS, 2002, p. 255). 

Ora, longe de ser um futuro vazio e infinito, o Ainda-Não é um futuro concreto, 

sempre incerto e sempre em perigo. A sociologia das emergências consiste em identificar, em 

saberes, práticas e agentes, as tendências de futuro (o Ainda-Não) sobre as quais é possível 

atuar para maximizar a probabilidade de esperança em relação à probabilidade da frustração. 

Trata-se, como assevera Santos (2002a), de uma forma de imaginação sociológica que visa, 

por um lado, conhecer melhor as condições de possibilidade da esperança e, por outro, definir 

princípios de ação que promovam a realização dessas condições.   

Por isso, a sociologia das emergências substitui a axiologia do progresso pela 

axiologia do cuidado. Enquanto na sociologia das ausências a axiologia do cuidado é exercida 

em relação às alternativas disponíveis, na sociologia das emergências é exercida em relação às 

alternativas possíveis. Segundo observa Santos, esta dimensão ética faz com que nem a 

sociologia das ausências nem a sociologia das emergências sejam sociologias convencionais. 

 

Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das experiências sociais já 

disponíveis, a sociologia das emergências expande o domínio das experiências sociais 

possíveis. As duas sociologias estão estreitamente associadas, visto que quanto mais 

experiências estiverem hoje disponíveis no mundo mais experiências são possíveis no 

futuro. Quanto mais ampla for a realidade credível, mais vasto é o campo dos sinais ou 

pistas credíveis e dos futuros possíveis e concretos (SANTOS, 2002a, p. 258).  

 

Para fins desta investigação, interessam dois dos campos sociais mais importantes nos 

quais a sociologia das ausências e a sociologia das emergências podem revelar essa 

multiplicidade e diversidade de práticas e saberes: 1) experiências de conhecimentos, que 

tratam de conflitos e diálogos possíveis entre diferentes formas de conhecimento, caso da 

medicina moderna e da tradicional; e 2) experiências de comunicação e informação, que 
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tratam de conflitos e diálogos possíveis entre as redes massivas e os canais alternativos de 

informação e comunicação. 

Assim, este trabalho operacionaliza uma dupla espiral da sociologia das ausências e da 

sociologia das emergências, assente, de um lado, na tradução de experiências de 

conhecimentos, e de outro, na tradução de experiências de comunicação e informação, ao 

mostrar o movimento que se articula entre mulheres brasileiras na blogosfera que defendem e 

dão visibilidade a iniciativas de recuperação do parto natural e humanizado. Contrapor o parto 

natural à institucionalização da saúde da mulher é tornar possível o diálogo entre um 

conhecimento mais técnico e outro mais popular. Trazer à luz essas leituras não hegemônicas 

da saúde reprodutiva a partir de blogs, por sua vez, consiste em tensionar conflitos entre os 

fluxos globais e os canais alternativos de comunicação. 

Para criar inteligibilidade recíproca entre essas diferentes experiências de mundo, 

disponíveis ou possíveis, é preciso empreender o procedimento de tradução, transliteração do 

que une e separa os diferentes movimentos e as diferentes práticas, de modo a determinar as 

possibilidades e os limites da articulação ou agregação entre eles (NUNES, 2005). A 

prerrogativa é que, não havendo uma prática social ou um sujeito coletivo privilegiado em 

abstrato para conferir sentido e direção à história, o trabalho de tradução torna-se decisivo 

para definir, em concreto, em cada momento e contexto histórico, quais as constelações de 

práticas com maior potencial contra-hegemônico.  

Visto que o potencial contra-hegemônico de qualquer movimento social reside na sua 

capacidade de articulação com outros movimentos, a trabalho de tradução pode ocorrer entre 

saberes hegemônicos e saberes não-hegemônicos, como entre diferentes saberes não 

hegemônicos. Seja como for, esse procedimento assenta num pressuposto sobre o qual deve 

ser criado consenso transcultural: a teoria geral sobre a impossibilidade de uma teoria geral. 

Sem este universalismo negativo, assevera Santos (2002a), a tradução é um trabalho colonial, 

por mais pós-colonial que se afirme.  

O trabalho de tradução é basicamente um trabalho argumentativo, assente na emoção 

cosmopolita de partilhar o mundo com quem não partilha o nosso saber ou a nossa 

experiência. A situação estrutural em que ocorre é a de bifurcação de nosso-sistema mundo de 

que fala Wallerstein (2007), apontando simbolicamente para dois caminhos: a globalização 

hegemônica, com base nas trocas desiguais, na hipertrofia do mercado e na financeirização, 

conforme o modelo de Fórum Econômico de Davos; e a globalização contra-hegemônica, que 

propugna trocas partilhadas e formas de organização solidárias, a exemplo do que defende o 

Fórum Social Mundial.     
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Por fim, Santos lembra que “a necessidade da tradução reside em que os problemas 

que o paradigma da modernidade ocidental procurou solucionar continuam por resolver e a 

sua resolução parece mesmo cada vez mais urgente” (SANTOS, 2002a, p. 273). O objetivo é 

criar constelações de saberes e de práticas fortes o suficiente para fornecer alternativas 

credíveis à globalização neoliberal, que nada mais é do que um novo passo do capitalismo 

global no sentido de sujeitar a totalidade inesgotável do mundo à lógica mercantil. 

 

3.2 GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL: LÓGICA MERCANTIL POR TODOS OS 

LUGARES 

 

Na segunda metade da década de 1840, Karl Marx e Friedrich Engels (2007) 

afirmaram que quanto mais fossem expandidos os círculos individuais que influíam uns sobre 

os outros, no curso da evolução da história, tanto mais se destruiria o isolamento originário 

das diferentes nacionalidades, e tanto mais, também, a história se transformaria em histórica 

universal. De fato, com o advento da globalização, o paradigma clássico das ciências sociais, 

baseado nas sociedades nacionais, passou a ser substituído por um paradigma baseado na 

sociedade global (VIEIRA, 2001). 

No entanto, é mais ao final do século 20 que se descortinam abertamente os impasses e 

os horizontes da globalização como desafio para a geografia e a história, assim como para as 

outras ciências sociais. Está nascendo o globalismo e, com ele, morrendo a ideia de Estado-

nação. Em razão disso, Ianni (2011) defende que a globalização pode ser vista como um 

terremoto abalando o planeta Terra; um terremoto por meio do qual se abalam profunda e 

drasticamente as bases geo-históricas e mentais de referência.  

Normalmente associada a processos econômicos de ampliação dos mercados, como a 

livre circulação de capitais e mercadorias, a globalização também descreve fenômenos da 

esfera social, dentre os quais o sociólogo inglês Anthony Giddens (2000a) destaca dois: a 

intensificação das relações sociais em escala mundial e, em detrimento disso, a dupla via de 

influência entre os eventos locais e os globais (VIEIRA, 2001). Trata-se de um fenômeno 

social, político, que alcança aspectos emocionais da vida diária; de um sistema-mundo 

cultural que acompanha o sistema-mundo político-econômico resultante da globalização. 

Segundo Giddens (2000a), o advento da globalização praticamente invadiu nossas 

vidas e nos forçou a repensarmos quem somos enquanto indivíduos, no momento em que 

transformou valores tradicionais e redimensionou nossa relação com o espaço e o tempo. No 

computador de nossas casas, ou no smartphone que carregamos no bolso, podemos ter, a 
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qualquer momento, encontros virtuais em tempo real com pessoas que vivem em outros países 

e têm outros costumes.  

Por isso, para Giddens, o verdadeiro significado de globalização não é o mercado 

global, nem os mercados financeiros globais, mas as comunicações globais, o que é 

reafirmado por outros autores (MORIN, 2004; MORIN; KERN, 2003). Ianni (2011), por 

exemplo, sustenta que o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa torna as ideias 

volantes e voláteis. “O lugar está em todo o lugar, está dissolvido no mundo inteiro graças à 

televisão, à instantaneidade” (2011, p. 214). 

Apesar de haver consenso em torno da centralidade dos meios de comunicação no 

processo de globalização, existem muitas diferenças entre os autores que tentam explicar a 

sociedade surgida da globalização e do capitalismo neoliberal, indo desde os que concebem o 

moderno ou pós-moderno como resistência à dominação aos que o definem como expressão 

do consumismo do capitalismo.  

Na análise de Vieira (2001), porém, as diferentes interpretações sobre a sociedade 

moderna trariam, em comum, também a recusa das metateorias, das grandes visões de mundo, 

dos conceitos universais. Para Santos (2002a), leituras de que não há alternativas e de que a 

história chegou ao fim se nutririam do desperdício da experiência, o qual é provocado pela 

subtração do mundo e pela contração do presente, conceitos debatidos a priori.   

Para autores influenciados por Marx (1975), pontua Giddens (1991), a principal força 

transformadora a modelar o mundo moderno é o capitalismo. Já para Durkheim (1999), o 

caráter da rápida transformação da vida social moderna não derivaria essencialmente do 

capitalismo, mas do impulso energizante de uma complexa divisão de trabalho, ou seja, de 

uma ordem industrial, enquanto para Weber (2004) a tônica seria a racionalização, na forma 

da burocracia. 

Seja como for, para Giddens (1991, 1994, 2000a, 2000b, 2002), a sociedade moderna, 

que emerge na Europa a partir do século 17 e que acaba se tornando mais ou menos mundial 

em sua influência, pode ser descrita como aquela que superou seu passado, não estando mais 

sujeita às tradições, aos costumes, aos hábitos, às rotinas, às expectativas e às crenças que 

caracterizavam sua história. O mundo hoje seria um mundo pós-tradicional, no qual inúmeras 

tradições, crenças e costumes se misturam entre si.  

Esse novo paradigma acaba por operar alterações no âmbito identitário dos indivíduos. 

Se, enquanto nos tempos pré-modernos nossa relação com a sociedade, nossa identidade 

social era restringida e limitada pela tradição, pelo parentesco e pela localidade, hoje essa 

relação é muito mais ambígua. O indivíduo agora é o responsável pela sua própria identidade 
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social, e não mais os contextos, as comunidades e as expectativas que antes delimitavam a 

noção de quem era e como vivia.  

Assim, sustenta Giddens, como a tradição e os costumes não garantem mais quem 

somos nós, o reconhecimento da própria identidade através das relações pessoais e sociais 

torna-se regra básica da vida moderna. Ao lado dessa autopercepção, continua o autor, 

também é necessário empreender um projeto reflexivo individual, buscando um caminho 

próprio entre as ameaças e promessas da sociedade moderna. 

Dessa forma, estaríamos vivendo o que o autor define como a reflexividade social, a 

qual diz respeito a “uma sociedade onde as condições em que vivemos são cada vez mais 

resultado de nossas próprias ações, e, inversamente, nossas ações visam cada vez mais a 

administrar ou enfrentar os riscos e oportunidades que nós mesmos criamos” (GIDDENS; 

PIERSON, 2000, p. 20). Em outras palavras, a reflexividade da vida social moderna 

consistiria no fato de que nossas práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas 

à luz da informação renovada sobre essas próprias práticas.  

Num exercício de livre interpretação, a reflexividade proposta por Giddens poderia ser 

comparada à ideia de axiologia do cuidado que emerge da sociologia das ausências e das 

emergências, uma vez que parece ser comum a ambos os autores a compreensão de que as 

possibilidades concretas de oportunidades futuras nascem e se consolidam cotidianamente nas 

práticas sociais e nas escolhas diárias. 

Já para o sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2001, 2008), seriam duas características 

específicas que fariam da nossa forma de modernidade uma forma nova e diferente, qual 

sejam: a primeira é o colapso gradual e o rápido declínio da crença de que há um fim do 

caminho em que andamos, um telos alcançável de mudança histórica, um estado de perfeição 

a ser atingido amanhã; e a segunda é a desregulamentação e a privatização das tarefas e 

deveres modernizantes.  

Sobre esta última, ainda não mencionada, Bauman (2001, p. 38) diz que o que 

costumava ser considerado uma tarefa para a razão humana, vista como dotação e propriedade 

coletiva da espécie humana, foi fragmentado (“individualizado”), atribuído às vísceras 

individuais e deixado à administração dos indivíduos e seus recursos. Destarte, na terra da 

liberdade individual de escolher, a opção de escapar à individualização e de se recusar a 

participar do jogo da individualização está decididamente fora da jogada. Os riscos e as 

contradições continuam a ser socialmente produzidos; são apenas o dever e a necessidade de 

enfrentá-los que estão sendo individualizados. 



48 

 
 

Partindo-se dos pressupostos supracitados de que entre os pilares mais significativos 

da modernidade estão o individualismo, um projeto reflexivo e o fim das grandes narrativas, o 

qual é reinterpretado à luz do pensamento de Santos como um futuro vazio causado pelo 

desperdício das experiências, esta pesquisa alinha-se à hipótese levantada por Lefevre e 

Lefevre (2009) de que alguns dos princípios norteadores que presidem as sociedades atuais 

são: 1) o predomínio da ciência/tecnologia e 2) predomínio do consumo, os quais também se 

relacionam à separação do espaço e do tempo, à separação entre os meios e fins e ao princípio 

do winner x loser, conforme delineado a seguir.  

Na abordagem do primeiro princípio, retoma-se o debate suscitado pelo pensador 

português ao retratar o desperdício da experiência provocado pela monocultura do saber e do 

rigor científico, a qual vem tornando ausentes outras formas de saber, por considerá-las 

marginais e não credíveis. Segundo aponta Santos (2011), esse modelo de racionalidade 

surgido da revolução científica do século 16 torna-se efetivamente global a partir do século 

19, quando se estende-se também às ciências sociais emergentes.  

Desde então, epistemicídios vem sendo perpetrados continuamente em nome da visão 

científica do mundo contra outros modos de conhecimento. A consequência é o desperdício e 

a destruição de muitas experiências humanas, práticas e cognitivas, o que eleva os riscos e as 

possibilidades de frustrações futuras, visto que quanto menos experiências e conhecimentos 

estiverem hoje disponíveis, menos experiências e conhecimentos serão possíveis no futuro. 

Segundo propõe Santos (2011), não se trata de atribuir igual validade a todos os tipos 

de saber, mas de permitir uma discussão pragmática entre critérios de validade alternativos, 

que não desqualifique, de partida, tudo o que não se ajusta ao cânone epistemológico da 

ciência moderna. O senso comum, conforme já mencionado, possui uma dimensão utópica e 

libertadora, que pode ser valorizada através do diálogo com o conhecimento científico. 

Na visão do pensador português, o que distingue o debate moderno dos debates 

anteriores é o fato de a ciência moderna ter assumido a sua inserção no mundo mais 

profundamente do que qualquer outra forma de conhecimento anterior, propondo-se não 

apenas a compreendê-lo ou explicá-lo, mas a transformá-lo (SANTOS, 2011). 

Paradoxalmente, para maximizar a sua capacidade de transformar o mundo, pretendeu-se 

imune às transformações deste, algo que não aconteceu.  

A busca da verdade como energia que move a ciência sofreu um processo irreversível 

de pragmatização, transformando-se progressivamente em busca da eficiência, da eficácia e 

da realização, fazendo com que a balança entre a ciência pura (pesquisa básica) e a ciência 

aplicada pendesse, cada vez mais, para a última. Dessa mudança de ponto de equilíbrio, 
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surgiram ganhos prodigiosos de conhecimento, os quais, no entanto, muitas vezes se 

traduziram em ganhos de ignorância: “incapacidade de contextualizar, de religar o que está 

separado, impossibilidade de compreender os fenômenos globais, planetários” (MORIN, 

2011, p. 24). 

Essa incapacidade fez com que a mesma ciência que descobriu a cura ou novos 

tratamentos para inúmeras doenças concebesse a arma nuclear de Hiroshima e Nagasaki, 

criando, assim, a um só tempo, a capacidade de melhorar a vida na Terra e a de produzir a 

morte em massa da humanidade. Ora, a ciência e a técnica resguardam essa característica: 

podem ser sempre utilizadas para o melhor e para o pior (MORIN, 2011).  

Com o crescimento exponencial da produção científica e das comunidades científicas, 

com o aumento da eficácia tecnológica propiciada pela ciência – posta tanto a serviço da 

guerra como da paz –, e com as transformações na prática científica, a questão das relações 

entre a ciência e o mercado se transmutou na questão da ciência como mercado (SANTOS, 

2011).  

Tanto nas sociedades capitalistas como nas socialistas do leste europeu, a 

industrialização da ciência acarretou o compromisso desta com os centros de poder 

econômico, social e político, os quais passaram a ter um papel decisivo na definição das 

prioridades científicas (SANTOS, 2008). Além disso, como pensam Berlinguer e Garrafa 

(2001), o desenvolvimento da ciência trouxe a melhoria de vida do homem, mas suscita 

questões de desconcertante impacto referentes ao risco da mercantilização do corpo humano.

 Quando a natureza humana é concebida como passível de ser transformada em 

mercadoria e usada como tecnologia – especialmente no caso da reprodução e da pesquisa 

genética – a crença no progresso científico insere-se no próprio corpo humano, o que, nas 

sociedades capitalistas em que vivemos, pode vulnerabilizar a integridade física e humana 

ante as exigências da lógica do mercado. Na assistência obstétrica contemporânea, essa 

vulnerabilidade está, sim, relacionada às complicações causadas para mães e bebês pela 

crescente adoção de tecnologias e intervenções consideradas desnecessárias e pelo percentual 

abusivo de cesáreas, como dito.  

Embora não dirijam-se especificamente à questão da assistência obstétrica, os estudos 

de Lefevre e Lefevre (2009, p. 11) tensionam a problemática da mercantilização da saúde, ao 

buscar identificar, na contemporaneidade, a quem, de fato, pertenceriam o nosso corpo e a 

nossa mente.  
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À ciência/tecnologia (C&T) e seus operadores cada vez mais especializados no 

‘maquinário’ humano e em suas peças – grandes, pequenas e muito pequenas – ou ao 

cidadão comum, portador cotidiano de seu corpo e de sua mente? Ou ao mercado, que 

domina – ou dominaria – ambos?  

 

Na atualidade, asseveram os autores, o campo da saúde/doença está imerso de corpo 

inteiro numa sociedade de consumo fundada na ciência, fato esse que implica, para o homem, 

na maquinização de seu corpo e de sua mente, bem como na perda de controle sobre eles em 

favor de especialistas da ciência e do mercado. Trata-se, portanto, de um campo ao mesmo 

tempo especializado e leigo, ligado a um conflito potencial e real entre a lógica sanitária do 

especialista, baseada na ciência e tecnologia e geradora de produtos e serviços ditos de 

“saúde” que o homem precisa comprar no mercado, e a lógica do senso comum, própria do 

cidadão leigo, “que mesmo difusamente sente como um movimento de perda de si mesmo a 

transferência da gestão e do controle de seu corpo e de sua mente para o especialista e para o 

mercado” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2009, p. 25). 

Essa distinção entre o conhecimento técnico ou especializado e o conhecimento leigo, 

conforme já debatido, decorre do exclusivismo epistemológico da ciência. Conforme 

observam Santos, Menezes e Nunes (2004), esta separação legitimou a autonomia dos 

cientistas e dos especialistas na tomada de decisões, ao mesmo tempo que remeteu o cidadão 

para um espaço de silêncio, ao atribuir-lhe o estatuto de mero observador e consumidor da 

ciência. Em outras palavras, propiciou o desenvolvimento do modelo tecnocrático de 

assistência ao nascimento e a perda de autonomia da mulher no parto. 

Afinal, como pontuam Lefevre e Levefre (2009), há que se aceitar que a saúde e a 

doença transformaram-se em bens de consumo à venda no mercado. Há que se aceitar, 

também, que a saúde reprodutiva não foge dessa lógica. Hoje, já não é mais o trabalho 

humano que é substituído, mas diversas funções biológicas dadas pela natureza ao homem. 

Dentre elas, encontra-se a reprodutiva: a fertilização in vitro é hoje uma realidade concreta. 

Da mesma forma, a ectogênese poderá ser uma possibilidade real em algumas décadas, como 

bem explica Henri Atlan (2006), asseverando que ela – a ectogênese – implica na 

possibilidade de gestação, desde o início até ao seu término, numa espécie de incubadora que 

funciona como um útero artificial. 

Se a ectogênese ainda é apenas um exercício imaginativo, já existe em curso uma 

cascata de práticas na assistência obstétrica que são forte expressão da mercantilização da 

saúde reprodutiva. Muitas rotinas hoje adotadas na experiência social do nascimento, como o 

ato de contratar um profissional para filmar o parto ou convidar amigos e familiares para 

saborear doces e salgados na chegada do bebê, exigem um agendamento prévio, o que só pode 
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ser alcançado via extração cirúrgica do bebê, uma vez que o parto vaginal é um fenômeno 

natural imprevisível. 

Da literatura jornalística, chega uma das últimas heresias da epidemia das cesáreas: 

operadora da saúde suplementar, no Brasil, passa a exigir que o parto seja agendado 

previamente para garantir cobertura, levando as grávidas a optar pela cesariana eletiva 

(BEDINELLI; BALOGH, 2013). O parto fisiológico, que deveria ser o normal, torna-se 

subversivo, porque subverte toda a lógica de consumo.  

O alargamento da lógica do consumo para as esferas da vida social foi debatido por 

Zygmunt Bauman no contexto da obra Vida para consumo (2008). Segundo o autor em tela, o 

ambiente existencial que se tornou conhecido como “sociedade dos consumidores” se 

distingue por uma reconstrução das relações humanas entre os consumidores e os objetos de 

consumo. Reconstrução essa alcançada mediante a anexação e a colonização, pelos mercados 

de consumo, do espaço que se estende entre os indivíduos, no qual se estabelecem as ligações 

que conectam os seres humanos e se erguem as cercas que os separam.  

Tal colonização faz com que, na sociedade de consumidores, ninguém seja sujeito sem 

primeiro ser mercadoria, e que ninguém mantenha segura sua subjetividade/identidade sem 

reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de 

uma mercadoria vendável. Ou, conforme expõe Bauman (2008, p. 20), a “‘subjetividade’ do 

‘sujeito’, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, 

concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria 

vendável”.  

Essa subjetividade dos consumidores, segundo Bauman, é feita de opções de compra 

assumidas pelo sujeito e seus potenciais compradores, ganhando forma de uma lista de 

compras. Com isso, o que se supõe ser a materialização da verdade interior do self não seria 

nada mais do que apenas a idealização dos traços materiais – “objetificados” – das escolhas 

do consumidor. À luz desse paradigma, “para completar a versão popular e revista do cogito 

de Descartes, ‘Compro, logo sou...’, deveria ser acrescentado ‘um sujeito’” (BAUMAN, 2008, 

p. 26). 

Assim, tem-se que a característica mais proeminente da sociedade de consumidores, 

ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta, conforme Bauman (2008, p. 20), é a 

transformação dos consumidores em mercadorias; ou antes, sua dissolução no mar de 

mercadorias. Mesmo que em geral latente e quase nunca consciente, o fato de tornar-se e 

continuar sendo uma mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupação do 
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consumidor, fazendo com que busque constantemente aperfeiçoar suas habilidades e 

aparência.  

Dentro dessa lógica, a ideia do cidadão de direitos é substituída pela de winner, isto é, 

do vencedor, do mais apto, do mais capaz, do mais belo e saudável. Cria-se, assim, o 

pensamento, que lentamente torna-se hegemônico, de que a vida é um jogo e que, portanto, dá 

como opções ganhar ou perder. Sob esta ótica, a vida torna-se uma “competição cujo objetivo 

é sempre ganhar, ganhar tudo, tudo o que se puder ganhar, sempre” (LEFEVRE; LEFEVRE, 

2009, p. 22), inclusive tempo no parto, nos agendamentos prévios destes antes do sinal dos 

corpos envolvidos.  

Com isso, o corpo humano (tal como recebido na natureza) se transforma em algo que 

“deve ser superado” e deixado para trás. O corpo “bruto”, despido de adornos, não reformado 

e não trabalhado, é algo de que se deve ter vergonha: “ofensivo ao olhar, sempre deixando 

muito a desejar e, acima de tudo, testemunha viva da falência do dever, e talvez da inépcia, 

ignorância, impotência e falta de habilidade do ‘eu’” (BAUMAN, 2008, p. 79). O parto 

fisiológico, segundo esse pensamento, deve igualmente ser ultrapassado, substituído pelos 

ganhos simbólicos de status e poder do parto tecnocratizado e, preferencialmente, cirúrgico.  

Porém, a característica da vida moderna que se impõe, talvez, como a “diferença que 

faz a diferença” é a relação cambiante entre espaço e tempo, atributo crucial que todas as 

demais características seguem (BAUMAN, 2001, p. 15). Assim, segundo Giddens (1991), o 

caráter globalizante da modernidade se dá por meio da separação e do distanciamento cada 

vez maior entre o espaço e o tempo, permitindo que a organização e as relações da vida social 

se dêem de forma mais alongada, possibilitando relações e impactos em escala internacional 

cada vez mais frequentes. Agora, de sua casa ou do seu escritório, por meio do espaço virtual, 

o homem pode ir a distintos locais ao mesmo tempo. O lugar torna-se, então, lugares.  

As modificações culturais que resultam desse processo avançam velozmente, 

atingindo todos os campos da atividade humana, transformando a sociedade cada vez mais em 

uma sociedade da informação. A velocidade da informação possibilitada pelo espaço virtual 

“é de tal monta que tem a capacidade de modificar a cultura mundial, impondo novos hábitos, 

novos padrões de consumo, modificando e criando novas legislações, enfim, desenhando um 

novo mundo” (LEFEVRE; LEFEVRE, 2009, p. 21). 

A face abissal desse cenário é a atuação das corporações transnacionais da mídia, as 

quais, segundo Ianni (2011), organizam e agilizam não só os meios de comunicação e 

informação, mas também a eleição, a seleção e a interpretação dos fatos, sejam eles sociais, 

econômicos, políticos ou culturais. Por conta disso, na perspectiva do autor, a mídia hoje tem 
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o poder de formar e conformar, ou influenciar decisivamente a grande maioria, em todo o 

mundo, compreendendo tribos, nações e nacionalidades, continentes, ilhas e arquipélagos.  

Mas, afinal, o que é o poder da imprensa? Resumidamente, há duas direções para essa 

resposta. A mais prevalente emprega o termo para demonstrar como outras forças da 

sociedade utilizam-se da imprensa para ganhar suas batalhas. Sob essa perspectiva, o poder da 

imprensa propriamente dito desapareceria, já que esta – a imprensa – seria apenas o palco de 

batalha dos candidatos ao poder. Há, entretanto, a outra direção de análise, igualmente válida, 

na qual o poder da imprensa é considerado uma força por si só (COULDRY; CURRAN, 

2003).  

Seja como for, o poder da imprensa é uma forma emergente de poder em sociedades 

cuja infraestrutura básica depende cada vez mais da rápida circulação de informações e 

imagens. E, como tal, o poder da imprensa torna-se tema relevante de investigação social na 

contemporaneidade. O escopo dessas pesquisas, na visão de Couldry e Curran (2003), deve se 

expandir a fim de dar conta daquelas produções midiáticas que buscam desafiar os grandes 

conglomerados de imprensa e, portanto, a concentração do poder, caso desta pesquisa que 

cartografa o ativismo pela humanização do parto nos blogs brasileiros. 

Capaz de indicar a última direção do consumo, do divertimento, da política, dos 

negócios, a mídia, na opinião de Ianni (2011), se transformou no intelectual orgânico das 

classes, grupos ou blocos de poder dominantes. Um intelectual complexo, múltiplo e 

contraditório, mas que atua mais ou menos decisivamente sobre as correntes de opinião 

pública. Em razão disso, esse intelectual orgânico acaba por atuar decisivamente também na 

formação dos repertórios acerca de saúde e estética, influenciando mulheres a adotar o 

modelo tecnocrático de nascimento. 

Diante desse cenário, faz-se necessário refletir sobre a importância da imprensa 

alternativa em contrapor o discurso dos canais massivos de comunicação em defesa das 

políticas neoliberais. Na imprensa contemporânea, sustenta Marques (2006), a “missão” 

jornalística de formação de uma opinião pública foi deixada de lado e substituída pela 

preocupação em atingir melhores resultados econômicos, o que levou a uma significativa 

transformação da notícia em uma mercadoria que deve ser vendida em dois mercados 

diferentes: dos anunciantes e dos leitores.  

Assim como a imprensa alternativa, outros meios alternativos de comunicação, como 

blogs e redes sociais, também se constituem em uma forma de resistência ao pensamento 

único neoliberal. Cada vez mais, as pessoas estão buscando novas formas de se organizar 

coletivamente para criticar o sistema de poder estabelecido. Segundo assevera Bennett (2003), 
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à medida que experimentos de cidadania global avançam, o empoderamento oferecido pelas 

redes digitais de comunicação também vai se alargando, tornado visível, por exemplo, outras 

possibilidades de assistência obstétrica ao parto. 
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4 COMUNICAÇÃO: NOVAS POTENCIALIDADES E VIRTUALIDADES 

  

 

Este capítulo divide-se em duas partes: na primeira, debatem-se as características da 

mídia de massa nas esferas da indústria cultural e da sociedade do espetáculo; na segunda, 

parte-se da apresentação de conceitos de mídia alternativa para chegar aos blogs, discutindo-

se as potencialidades e virtualidades desses espaços virtuais enquanto canais alternativos de 

comunicação.  

 

4.1 MÍDIA DE MASSA: INDÚSTRIA CULTURAL E SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

Na sociedade moderna, a atividade jornalística da mídia de massa pertence à esfera de 

indústria cultural, segundo a conceituação de Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985). 

Central para os estudos da sociedade e para análise da imprensa, o termo foi criado pelos 

teóricos da Escola de Frankfurt para reforçar a ideia de que os bens culturais se convertem em 

mercadoria, o que, no tocante à comunicação massiva, pode ser pensado em termos da 

transformação da notícia em mercadoria e da reprodução da ideologia dominante no discurso 

jornalístico. 

Em específico, a crítica elaborada pelos autores alemães referia-se ao processo de 

subordinação da consciência à racionalidade capitalista, chegando ao extremo de os próprios 

seres humanos se tornarem produtos de consumo – ideia já debatida a priori à luz do 

pensamento de Bauman (2008) e que será discutida, a posteriori, também na perspectiva de 

Guy Debord (1997). Na indústria cultural, quase tudo se torna negócio: a relação com as 

outras pessoas e com a natureza passa a depender de uma cultura de mercado, impedindo os 

indivíduos de se tornarem autônomos, independentes e capazes de julgar e de decidir 

conscientemente.  

Para Patias (2006, p. 88), pode-se dizer que “a indústria cultural traz consigo todos os 

elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, 

qual seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual atribui sentido a todo o sistema”. 

Conforme bem explica Marques (2006), no contexto da indústria cultural, os grandes jornais e 

as grandes revistas passam a ser importantes difusores ideológicos, o que pode ser percebido 

não só no discurso jornalístico que propagam, mas também no modo pelo qual se organizam e 

produzem as notícias.  



56 

 
 

Ora, a imprensa massiva faz um jornalismo cada vez mais preocupado com o sucesso 

do mercado. Guiados por parâmetros e metas mercadológicas, alguns órgãos dessa imprensa 

sofreram grandes reestruturações, passando a adotar sistemas de controle de produtividade e a 

produzir manuais de redação para orientar seus profissionais a seguirem um padrão de 

trabalho. Essas e outras características importantes sustentaram a transformação dos antigos 

veículos impressos em grandes indústrias de comunicação, com objetivos comerciais bem 

definidos e metas a serem alcançadas: aumentar a margem de lucro e a participação de 

mercado.  

 

[…] ao analisarmos a grande imprensa, podemos dizer que estamos vivendo uma 

época de hegemonia dos grandes conglomerados de comunicação, a ponto de serem 

reconhecidos pelos poderes políticos como uma espécie de poder paralelo, e aqueles 

mantêm com estes últimos uma relação, muitas vezes, bem articulada de trocas de 

favores ou apoio político (MARQUES, 2006, p. 52). 

 

Portanto, conforme argumenta o autor, a constatação de que a mídia de massa pertence 

à esfera da indústria cultural deve ser entendida por uma perspectiva negativa, isto é, pela 

perspectiva denunciadora de que a imprensa que se organiza de acordo com o modo de 

produção capitalista é, na realidade, um agente reprodutor da ideologia dominante. Um 

agente, conforme bem pontua Marques (2006), que tem reproduzido um padrão ideológico no 

sentido de reafirmar que a conjuntura neoliberal é inevitável, defendendo essa conjuntura 

como sendo a modernização das relações políticas, econômicas e sociais.  

Por conta disso, sustenta o autor, grandes jornais e revistas deixaram de discutir a 

predominância da mercantilização nas relações sociais, que tende a reduzir a vida em 

sociedade a reações de troca mercantil. Além de não se interessarem em discutir uma outra 

formação política e social não centrada no consumo, também costumam desqualificar o 

debate sobre a possibilidade de uma organização social mais justa. De modo particular, 

também contribuíram para definir como hegemônico o chamado modelo tecnocrático de 

assistência obstétrica, silenciando o debate sobre a possibilidade de uma abordagem mais 

humana na atenção ao parto.  

Porém, outros autores entendem a imprensa no contexto da indústria cultural de uma 

forma não crítica, enxergando-a apenas como um setor da sociedade que produz informação e 

cultura em escala industrial, de uma forma neutra, não ideológica, fazendo chegar à massa de 

leitores valores da cidadania e contribuindo para o aprimoramento da democracia. Essa 

interpretação, na análise de Marques (2006), não leva em consideração o conteúdo ideológico 



57 

 
 

embutido na disseminação do processo informático de forma comercial, o qual transforma a 

notícia em mercadoria. 

Seja como for, a reflexão crítica sobre a imprensa, feita com base no conceito de 

indústria cultural, conduz a uma outra importante linha de pensamento crítico, qual seja, o 

conceito de sociedade de espetáculo de Debord (1997), que reserva muita afinidade em 

relação às análises dos fenômenos comunicacionais. O pensador francês oferece condições 

para se perceber uma espécie da atualização das consequências do predomínio da indústria 

cultural e seus efeitos ideológicos nas sociedades contemporâneas, em especial no que 

concerne a comunicação de massa. 

Ora, ao longo do século 20 a imprensa foi ganhando importância para a divulgação de 

informações, se tornando, na maioria das vezes, um porta-voz da ideologia política de setores 

dominantes da sociedade, conforme explica Marques (2006, p. 52):  

 

[…] a imprensa acaba se constituindo num significativo meio de reprodução de 

discursos ideológicos, que tentam explicar o que não pode mais ser visualizado e 

vivido como experiência direta por grande parte dos cidadãos, principalmente pelos 

trabalhadores.  

 

Na interpretação do autor, essa forma de divulgação ideológica, entre outros objetivos, 

procura legitimar e transportar para toda a sociedade as preocupações específicas de setores 

dominantes da sociedade. Segundo ele, nas modernas relações sociais de produção, “as 

relações de causa e efeito, entre o controle político e os resultados econômicos que as classes 

dominantes obtêm, passaram a ser objeto de representação ideológica que a grande imprensa 

cumpre com maestria” (MARQUES, 2006, p. 54).  

A imprensa, que segundo Debord é uma forma particular de produção do espetáculo, 

colabora para o triunfo da monopolização da aparência pela classe dominante quando deixa de 

aprofundar os assuntos estratégicos que podem demonstrar as contradições essenciais entre as 

forças fundamentais que compõem as sociedades capitalistas, ou seja, o capital e o trabalho 

(LINDOSO, 2003; EVANGELISTA, 2003). Afinal, postula Marques (2006), a imprensa 

representa o lado do capital, sendo produtora da mercadoria-notícia, cuja venda deve gerar 

lucro e a consequente acumulação de capital.  

Em seus estudos, Debord (1997) procurou deixar claro que o âmago da sociedade do 

espetáculo não está na predominância das diversas formas de produção de imagens, mas na 

tendência de mercantilização da totalidade das relações sociais para além das relações sociais 

de produção. Desse modo, para Coelho (2006), o conceito de sociedade do espetáculo, em 
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Debord, está vinculado a uma interpretação materialista (marxista) da vida social. Em O 

Capital, Marx (1975, p. 81) já afirmava que no modo de produção capitalista: 

  

[…] as relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos seus 

trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtores do trabalho. A 

mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 

relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho social, ao 

refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu 

próprio trabalho [...] Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, 

assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas [...] Chamo a isto de 

fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados 

como mercadorias. 

 

Debord atualiza e complementa a concepção de Marx, chamando a atenção para o fato 

de o espetáculo confirmar o caráter mercantil das relações sociais capitalistas, constituindo o 

modelo presente da vida socialmente dominante. “O espetáculo é o momento em que a 

mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, 

mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 

1997, p. 30).  

Dessa forma, se o capitalismo é fruto de um processo histórico que separou os 

trabalhadores dos meios de produção e tornou possível a transformação da força de trabalho 

em mercadoria, a sociedade do espetáculo pode ser compreendida como aquela que espraiou a 

lógica mercantil a todas dimensões da vida social. Se as relações mercantis são a única forma 

de relação social possível, 

 

[…] a alienação presente no processo de produção estende-se a toda a vida social; não 

só o trabalhador deixa de se ver e ser visto como sujeito do processo de produção [...] 

como qualquer individuo no capitalismo deixa de ver e ser visto como produtor da 

própria realidade social, que aparece como se fosse separada das ações humanas 

(COELHO, 2006, p. 16). 

 

Nesse contexto de vida e experiências moldadas pelos espetáculos da cultura e da 

mídia, o ser humano deixa de ser sujeito ativo de sua própria história, passando a ser submisso 

aos espetáculos consumistas. Se a primeira fase do domínio da economia sobre a vida 

caracterizava-se pela degradação do “ser” em “ter”, no espetáculo chegou-se ao reinado 

soberano do “aparecer”. As relações entre homens já não são mediadas apenas pelas coisas, 

como no fetichismo da mercadoria mencionado por Marx, mas diretamente pelas imagens. “A 

sociedade moderna passa a ser compreendida, então, como o reino do espetáculo, da 
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representação fetichizada do mundo dos objetos e das mercadorias. O espetáculo, assim, 

consagra toda a glória ao reino da aparência” (PATIAS, 2006, p. 92). 

Conforme bem lembra Patias (2006), sob a égide do reino da aparência, tem-se 

assistido, nos últimos tempos, a uma multiplicação dos espetáculos nos mais diversificados 

meios de comunicação. A grande imprensa, assevera Marques (2006), também confirma o 

avanço da forma mercadoria com base em sua organização interna de trabalho: o jornalista 

deve cumprir uma pauta preestabelecida, cuja elaboração geralmente não foi discutida por ele, 

dando uma perspectiva já determinada para a cobertura do fato. Na edição do texto, além de 

obedecer ao padrão dos manuais de redação, pode ter seu texto cortado e reescrito para 

atender aos interesses do jornal em determinado assunto. 

Destarte, postula o autor, assim como em outras esferas da produção capitalista, na 

grande imprensa também ocorre, em algum grau, o fenômeno do afastamento do trabalhador 

do domínio do seu processo de trabalho, dificultando ao jornalista o exercício de sua 

consciência crítica e da sua autonomia, com a consequente perda do controle sobre sua 

produção. Voltando ao conceito marxista de fetichismo da mercadoria, que nos diz que esta 

esconde em sua aparência sedutora as relações sociais de produção e o sofrimento dos 

próprios produtores dessa mercadoria, podemos perceber que na prática de produção da 

notícia também estão presentes esses fatores que determinam a notícia e o seu veículo como 

uma mercadoria. 

Dessa forma, a realidade atual do trabalho do jornalista é bem diferente daquela do 

período anterior ao jornalismo de indústria cultural, quando esse profissional tinha mais 

autonomia para expressar seu talento, com um texto de estilo próprio, e mais liberdade para 

difundir sua consciência critica. Fala-se, novamente, de uma realidade que nasce com o 

padrão de organização das redações (e de outros departamentos que fazem parte do processo 

produtivo dos grandes jornais e revistas), tais como: centralização da produção da notícia 

pelas agências nacionais e internacionais; padronização do discurso jornalístico com os 

manuais de redação e estilo; e racionalização geral sobre o processo produtivo das redações.  

Tal processo de organização da atividade jornalística também foi analisado por 

Cremilda Medina (2008), porém à luz do positivismo, o qual, assente na racionalidade 

científica, se tornou dominante na sociedade contemporânea. Na perspectiva da autora, 

sempre que o jornalista está diante do desafio de produzir notícia, os princípios que conduzem 

a operação simbólica espelham a força de concepção do mundo positivista.  
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Das ordens imediatas nas editorias dos meios de comunicação social às disciplinas 

acadêmicas do jornalismo, reproduzem-se em práticas profissionais os dogmas 

propostos por Auguste Comte: a aposta na objetividade da informação, seu realismo 

positivo, a afirmação de dados concretos de determinado fenômeno, a precisão da 

linguagem (MEDINA, 2008, p. 25). 

 

Seja como for, o padrão de organização das redações e a transformação do jornal e da 

notícia em mercadoria ocorreu paralelamente ao aumento da importância do setor comercial 

na empresa jornalística. Cada vez mais, destaca Marques (2006), as diretrizes comerciais da 

empresa determinam não só o espaço de matérias, mas também diversas estratégias 

comerciais, como promoções de distribuição de coleções temáticas e brindes, para alavancar 

os índices de tiragem e circulação.  

O resultado é que grandes jornais e revistas, principalmente a partir da segunda metade 

do século 20, se transformaram numa mercadoria que se diferencia das demais por concorrer 

em dois mercados distintos: o dos leitores e o dos anunciantes. Por um lado, os jornais são 

valorizados no mercado dos anunciantes por terem um grande público-leitor, o qual deve ser 

cativado e atraído para se manter fiel. Por outro, o leitor também se torna uma “mercadoria” a 

ser vendia no mercado dos anunciantes, de onde vem a maior parte dos recursos que 

sustentam essa imprensa.  

Conforme debatido, tomar a análise sobre a sociedade do espetáculo como uma 

espécie de atualização crítica das sociedades capitalistas modernas, como foi desenvolvida 

por Adorno e Horkheimer (1985) com o conceito de indústria cultural, permite refletir, mais 

profundamente, sobre o fenômeno da crise do papel tradicional da mediação que a imprensa 

contemporânea enfrenta. Essa função de mediação entre a realidade e o leitor tem sido 

desvalorizada pela própria imprensa, quando ela demonstra a preocupação em influenciar, 

muitas vezes, a produção dos fatos, assumindo uma função de interventora na realidade.  

Pautada pelo sucesso comercial de suas publicações, a mídia massiva tem como 

tendência simplificar os discursos, através da escolha das mesmas fontes, de um processo de 

espetacularização e enviesamento da notícia, que, no seu limite, como bem expõe Marques 

(2006), tende a criar ou recriar a realidade dos fatos. Tais fenômenos, na argumentação do 

autor, desvalorizam a função mediadora e reflexiva da imprensa, transformando o discurso 

jornalístico de produtor de pensamento e reflexão em discurso puramente ideológico.          

Ao defender ideais democráticos de liberdade e trazer um conjunto de informações 

segmentadas, a imprensa massiva, assevera o autor, pode até passar a ideia de estar cumprindo 

seu papel de mostrar aos leitores as contradições fundamentais da sociedade, contribuindo 

para que desenvolva um senso crítico. Porém, essa falsa impressão se desmancha quando 
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confronta-se essa imprensa com os veículos alternativos, cujos objetivos jornalísticos se 

pautam, principalmente, por um trabalho de oposição política, no qual muitos jornalistas 

podem realizar suas atividades de forma mais gratificante e com mais liberdade, contribuindo 

para a consolidação de um pensamento pós-abissal, assente na diversidade do mundo.  

 

4.2 MÍDIA ALTERNATIVA: BIOPOTÊNCIA DA MULTIDÃO E ESFERA-PÚBLICA 

CONTRA-HEGEMÔNICA  

 

Constituindo uma nova forma de resistência crítica e democrática, a mídia alternativa 

caracteriza-se por apresentar um grau muito maior de independência política e econômica em 

comparação aos grandes jornais e revistas. Em razão disso, costuma ser portadora de um 

discurso jornalístico crítico às formas hegemônicas de poder, tornando-se uma alternativa à 

grande imprensa.  

Ao confrontar o conteúdo da mídia massiva com a mídia alternativa, cuja linha 

editorial e política difere bastante e cuja forma de produção não se organiza segundo a 

racionalidade das grandes empresas de comunicação, o leitor costuma encontrar um sentido 

de profundidade sobre as grandes contradições que compõem o mundo contemporâneo. Com 

isso, não só se municia de concepções muitas vezes opostas da política, da economia etc., 

como também compreende o confronto ideológico e os interesses políticos que compõem a 

sociedade capitalista.  

Conforme bem destaca Marques (2006), a diversidade de opiniões e de perspectiva 

dos fatos nos veículos da mídia de massa não é suficiente para abarcar ou representar todas as 

forças sociais em conflito na sociedade capitalista, sendo necessário recorrer à imprensa 

alternativa para aumentar o grau de consciência sobre tais forças. No entanto, existe uma 

crítica muito comum e pertinente feita aos veículos da imprensa alternativa, qual seja, a 

pequena tiragem e circulação, o que dificultaria a chegada de suas mensagens ao grande 

público.  

Apesar disso, aquele autor argumenta que a mensagem jornalística desses pequenos 

veículos repercute, de alguma forma, no universo dominado pelo jornalismo sensacionalista e 

mercadológico, uma vez que o público leitor da imprensa alternativa costuma ser composto 

por formadores de opinião, como estudantes, intelectuais, profissionais de nível superior e 

jornalistas. Porém, na perspectiva de Marques (2006), isso ainda é muito pouco para que as 

pautas da imprensa alternativa possam causar grandes discussões na sociedade. Esta realidade, 

no entanto, vem mudando com o advento da Internet. 
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Embora normalmente de pequena escala e com poucos recursos financeiros, a mídia 

alternativa caracteriza-se por seguir um caminho mais democrático do que a mídia 

convencional. Situada no lado de lá da linha abissal, este tipo de mídia serve a dois 

propósitos: 1) expressar verticalmente, a partir de setores subordinados, oposição direta à 

estrutura de poder: 2) obter, horizontalmente, apoio e solidariedade, e construir uma rede de 

relações contrária às políticas públicas ou mesmo à própria sobrevivência da estrutura de 

poder (DOWNING, 2002). 

Ao conceituar a imprensa alternativa, Sandoval e Fuchs (2010) tensionam a 

abordagem mais usual, que compreende tal imprensa como participativa. Embora concordem 

que a participação pode ter efeito positivo naqueles que se engajam nos processos de 

produção, os autores duvidam que a mídia alternativa possa efetivamente desafiar o poder 

corporativo da imprensa e o discurso dominante simplesmente ao realizar um processo de 

produção participativo. 

Sandoval e Fuchs argumentam que na sociedade contemporânea, caracterizada por 

iniquidades estruturais, o entendimento de mídia alternativa apenas como mídia participativa 

é insuficiente para sensibilizar sobre o carácter repressivo do capitalismo e para apoiar 

mudanças sociais mais radicais. Em contrapartida, sugerem a noção de imprensa alternativa 

como imprensa crítica, situada no contexto visionário de uma sociedade alternativa e 

provedora de conteúdo crítico e/ou complexo, ao invés de ideológico. 

Já Nick Couldry (2003) aponta como o principal papel da mídia alternativa desafiar o 

poder simbólico da grande imprensa capitalista, ao superar a divisão entrincheirada que 

coloca produtores de notícia de um lado e consumidores de notícia de outro. De acordo com o 

pesquisador inglês, o potencial emancipatório da imprensa alternativa reside em abrir o acesso 

da produção de mídia para um público maior, de forma a desafiar o poder da imprensa 

massiva confrontando a realidade construída pela grande imprensa com outras versões da 

realidade social.  

Uma outra questão levantada por Sandoval e Fuchs (2010) quanto às características 

necessárias para fazer da imprensa alternativa uma voz efetiva contra o discurso hegemônico 

refere-se à organização dos órgãos dessa referida mídia. Na perspectiva deles, aqueles que 

rejeitam a organização profissional tendem a sofrer com falta de recursos, o que geralmente 

torna difícil a tarefa de ganhar visibilidade pública e se tornar uma esfera pública contra-

hegemônica. Por isso, esses autores defendem que, para avançar no seu propósito, a mídia 

alternativa deve incluir também alguns elementos da grande mídia, como marketing e 

promoção. 
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A marginalidade de muitos projetos de mídia alternativa, como bem explicam, 

resultaria no que Habermas (1991) cunhou como fragmentação da esfera pública, em que 

iniciativas de pequena escala, individualizadas, não são capazes de, sozinhas, se tornarem 

partes efetivas de grandes transformações sociais. Considerando que redes de mídia 

alternativa que agem conjuntamente tem maior potencial de apoiar mudanças em larga escala, 

Sandoval e Fuchs (2010) sugerem aos pequenos projetos se conectarem uns aos outros, a fim 

de formar uma esfera pública única, mais visível e com mais probabilidade de desafiar 

efetivamente o discurso dominante.  

Sucintamente, com base no exposto até aqui, pode-se entender a mídia alternativa 

como aquela que tenta contribuir para a transformação social emancipatória, provendo 

conteúdo crítico, e que questiona as relações socias dominantes. Em outras palavras, isso 

significa dizer que praticar mídia alternativa como mídia crítica permite questionar as ideias 

reinantes e, assim, tirar da obscuridade os saberes e conhecimentos que foram silenciadas pelo 

discurso hegemônico, incluindo os relativos ao parto. 

No mundo inteiro, os movimentos sociais passaram a se utilizar recorrentemente dos 

meios de comunicação eletrônicos como formas de praticar uma mídia alternativa e crítica, 

contribuindo para o desenvolvimento e a aliança entre os mesmos, apesar da enorme 

heterogeneidade desses movimentos. Nessa medida, pondera Reis (2010), podemos entender a 

capacidade desses meios de comunicação, que incluem sites, blogs e fóruns de discussão, para 

se tornarem espaço de luta e de, cada vez mais, transformarem os limites da democracia e da 

cidadania. 

Ao utilizar os canais comunicativos digitais, novos atores, incluindo grupos 

socialmente excluídos, como as mulheres que defendem a humanização do parto, saem do 

ostracismo para se tornarem conhecidos. Segundo Downing (2002, p. 49), “o papel da mídia 

radical pode ser visto como o de tentar quebrar o silêncio, refutar as mentiras e fornecer a 

verdade. Esse é o modelo da contra-informação”. 

Na argumentação de Reis (2010), é importante essa ideia de que a mídia alternativa 

vem quebrar o silêncio, vem tornar visível o que foi invisibilizado, tornado ausente. 

Controlada pelo capital e pelo Estado, a mídia massiva raramente ouve as vozes da cultura 

popular e do saber tradicional, e quando o faz, costuma deturpá-las. Neste sentido, quebrar o 

silêncio e se fazer ouvir contribui para a redistribuição do poder e a criação de um espaço 

mais democrático, na medida em que outras versões sobre o mesmo fato vêm à tona.  

Mais uma vez, o grande problema reside na difusão dessas informações, cujo espectro 

é mais restrito do que na mídia convencional. O uso dos meios eletrônicos, no entanto, 
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diminui custos e facilita a divulgação, ampliando o acesso e o escopo de penetração dos temas 

divulgados digitalmente. Por conta disso, cada vez mais os movimentos sociais vêm buscando 

essa forma comunicativa para se mobilizarem, organizarem e discutirem alternativas que 

consideram fundamentais, fazendo com que suas ações sejam reconhecidas globalmente. 

Na mesma medida em que os meios de comunicação tradicionais e hegemônicos 

fomentam e perpetuam os problemas sociais causados pela globalização, por meio da 

divulgação e ampliação dos interesses neoliberais, várias formas de mídia alternativa podem 

ser utilizados para contrapor esse discurso ideológico. É neste sentido que se torna de extrema 

importância a atuação dos movimentos contra-hegemônicos, que devem fazer uso dos meios 

de comunicação alternativos não só para troca de informações e divulgação de suas atuações, 

mas como meio de estratégias de transformação e emancipação social. 

A mídia alternativa normalmente divulga fatos que são silenciados nos meios 

massivos tradicionais, como o perigo dos alimentos transgênicos e dos agrotóxicos, bem 

como a violação dos direitos humanos e a violação dos direitos da mulher em relação ao 

parto, entre outros. Obviamente que a mídia hegemônica também pode incluir esses temas em 

pauta, mas sem a motivação de emancipação social e, nessa medida, assevera Reis (2010), 

não se confunde com a mídia alternativa, pois esta visa à modificação do status quo, à 

conscientização política e à luta por direitos. 

Enquanto a mídia hegemônica tende a difundir o poder e a reforçar interesses 

dominantes, a mídia alternativa, em geral, e a eletrônica, em particular, tendem a dar voz aos 

“mudos” sociais, sendo sua utilização essencial aos movimentos sociais que lutam contra o 

processo de globalização dominante em suas mais distintas faces. Sem esse meio, em todos os 

níveis, as lutas acabariam por restringirem-se às esferas locais, dificultando em muito sua 

atuação e sucesso.  

Antes, e devido ao pensamento abissal da sociedade contemporânea, tais grupos eram 

apenas sem-rosto, invisibilizados, e luta que não é vista não é conhecida, não existe. Com o 

advento da mídia digital, como um todo, e das redes sociais, em específico, passaram a ser 

vistos e a incluírem suas reivindicações como importantes e necessárias à reinvenção da 

emancipação social. Em um mundo onde muitas experiências se desperdiçam por se 

encontrarem do outro lado da linha, impera deixar de lado a arrogância do saber ocidental e 

eurocêntrico para se enxergar além e ver que outras formas de mídia são implementadas e 

produzem reações e abalos na linha abissal.  

Para fins desta pesquisa, interessa uma forma particular dessas mídias digitais, qual 

seja: os blogs. Estes são espaços de notícias, informações e comentários na Internet, 
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atualizados com frequência e mantidos por indivíduos e organizações e que se expandiram 

vertiginosamente por se tratar de uma ferramenta simples, sendo utilizados por movimentos 

sociais de todo tipo para estabelecer um contato direto com o público, sem a interferência dos 

grandes capitais da indústria cultural (BOLAÑO; BRITTOS, 2010). 

Caracterizado pela publicação de entradas, as postagens, ou posts, em ordem 

cronológica inversa, com a mais recente em destaque, esses canais passaram a se tornar 

populares a partir de 1999, quando foi lançado o primeiro software gratuito para criação de 

blogs. Em linhas gerais, pode-se dizer que a rápida florescência da blogosfera, a qual é 

constituída pelo universo de blogs disponíveis, foi fertilizada por uma série de eventos 

externos que inspiraram essa prática comunicacional, dentre os quais se destacam ataques 

terroristas, eventos políticos diversos e desastres naturais (HERRING et al., 2006).  

Mais especificamente, o reconhecimento massivo dos blogs começou em 2001, com a 

divulgação de opiniões e informações sobre os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 

que não eram encontradas na imprensa massiva, e estendeu-se em 2003, com a guerra liderada 

pelos Estados Unidos contra o Iraque. Em meados de 2008, havia centenas de milhares de 

blogs ao redor do mundo. Portanto, num intervalo de um pouco mais de uma década, os blogs 

saíram da relativa obscuridade para ganhar imensa popularidade (HERRING et al., 2006; 

HERRING, 2010). 

Esse novo canal de comunicação mediado pelo computador ganhou popularidade, em 

parte, por permitir aos indivíduos publicarem conteúdo facilmente e sem custo para uma 

potencial vasta audiência na World Wide Web, e em parte por ser mais flexível e interativo do 

que formatos prévios de comunicação, fosse ela impressa ou mesmo digital. Os blogs servem 

“acima de tudo, para toda sorte de ator social interessado em criar um capital simbólico e, 

assim, melhor valorizar-se no mercado cultural, desta forma podendo participar de um lugar 

de comunicação bastante horizontalizado e que se amplia dia a dia” (BOLAÑO; BRITTOS, 

2010, p. 242). 

Da mesma forma, as pesquisas acadêmicas sobre blogs também floresceram nos 

últimos anos, tendo diferentes focos de análise, indo desde o exame dos blogs enquanto novo 

gênero de comunicação a pesquisas que avaliam esses canais e seus autores como jornalismo 

cívico (GILLMOR, 2003; LASICA, 2002, 2003) e como formadores de opinião 

(DELWICHE, 2005). O foco da presente investigação são as potencialidades e virtualidades 

dos blogs para o exercício da reinvenção da emancipação social, em específico no tocante à 

obtenção de uma assistência obstétrica mais humanizada. 
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A partir de pesquisas anteriores (LUZ, 2010b; LUZ; MORIGI, 2010, 2011), indicam-

se duas vias distintas, porém complementares, que demonstram as potencialidades e 

virtualidades dos blogs enquanto canais alternativos de comunicação. Uma dessas vias apoia-

se nas categorias de tecnologias de poder foucaultianas, compreendidas a partir da distinção 

entre sociedade disciplinar e biopolítica, e nas diferenças entre tais sociedades e a sociedade 

de controle, tomando por base as reflexões do filósofo Deleuze sobre o trabalho de Foucault. 

O surgimento do capitalismo, na visão de Foucault (1993, 1998, 2005), vai orquestrar 

uma transformação do direito político no início do século 18, a fim de produzir um ser 

humano que possa ser tratado como um “corpo dócil” e que também seja um corpo produtivo. 

Tal tecnologia anátomo-política envolve toda uma eficácia física de disciplinarização do 

corpo, necessária à época de nascimento da revolução industrial na Europa. Em fins do século 

18 e início do século 19, o Estado percebe, no entanto, que é preciso aperfeiçoar tal processo, 

e é quando entra em cena o outro elemento dessa sociedade. A categorização da população, da 

higiene, da saúde pública e da segurança fará parte desta nova forma de exercício do poder: a 

biopolítica (ÂNGELO, 2007). 

O ponto de partida dessa genealogia foucaultiana foi a descoberta dos micropoderes 

disciplinares que visavam a administração do corpo individual, surgidos durante o século 17 

em consonância com a gradativa formação de todo um conjunto de instituições sociais, como 

o exército, a escola, o hospital etc. De lá, Foucault chegaria aos conceitos de biopoder e 

biopolítica, ao vislumbrar o aparecimento de um poder disciplinador e normalizador, que já 

não se exercia sobre os corpos individualizados, nem se encontrava disseminado no tecido 

institucional da sociedade, mas se concentrava na figura do Estado e se exercia a título de 

política estatal, que pretendia administrar a vida e o corpo da população (DUARTE, 2007). 

Conforme postulou o próprio Foucault, o que ele chama de biopoder é o conjunto dos 

mecanismos pelos quais as características biológicas fundamentais da espécie humana vão 

poder entrar numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Ou seja, 

é como as sociedades ocidentais modernas, a partir do século 18, voltaram a levar em conta o 

fato biológico fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana 

(FOUCAULT, 2005). 

Diferentemente da disciplina, que se dirige ao corpo, essa nova técnica de poder se 

aplica à vida dos homens, ao homem ser vivo, homem-espécie. Ela se dirige à multiplicidade 

dos homens, na medida em que ela forma uma massa global, afetada por processos de 

conjunto que são próprios da vida, como o nascimento, a morte, a reprodução, a produção, a 

doença. Por isso, nos mecanismos implantados pela biopolítica, vai se tratar de previsões, de 
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estimativas estatísticas, de medições globais; e vai se tratar de intervir no âmbito daquilo que 

são as determinações desses fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles têm de global 

(FOUCAULT, 2005). 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, que era o poder da soberania, e que 

consistia em poder fazer morrer, eis que aparece, com essa tecnologia do biopoder sobre a 

“população” enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder contínuo, que é o 

poder de “fazer viver”. A soberania fazia morrer e deixava viver. Agora, aparece um poder 

que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar morrer (FOUCAULT, 2005). 

Por outro lado, esses dois mecanismos, um disciplinar, outro regulamentador, não 

estão no mesmo âmbito, o que lhes permite, precisamente, não se excluírem e poderem 

articular-se um com o outro. Por conta disso, o poder disciplinar passa, a partir da segunda 

metade do século 18, a ser complementado pelo biopoder, que embute e integra em si a 

disciplina, transformando-a ao seu modo. Ambas as espécies de poder passam a coexistir no 

mesmo tempo e no mesmo espaço. 

Na interpretação de Deleuze (apud HARDT; NEGRI, 2001), à esteira de Foucault, 

essa sociedade biopolítica, na qual estão inseridos os mecanismos disciplinares de poder, 

sofrerá nova reviravolta, transformando-se em sociedade de controle, a qual coincide com o 

tempo do Império. O Império, conforme postulam Hardt e Negri (2001), é uma nova estrutura 

de comando, em tudo pós-moderna, descentralizada e desterritorializada, correspondente à 

fase atual do capitalismo globalizado. Ou capitalismo rizomático, conforme definição de 

Deleuze e Guatarri (1995), em que um ponto qualquer se conecta com outro ponto qualquer e 

cada um de seus traços, sem ter começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual cresce e 

transborda. 

No Império, em substituição aos dispositivos disciplinares, que antes formatavam 

nossa subjetividade, surgem novas modalidades de controle, que funcionam através de 

mecanismos de monitoramento mais difusos, flexíveis, móveis, ondulantes, incidindo 

diretamente sobre os corpos e as mentes, prescindindo das mediações institucionais antes 

necessárias. Esse novo regime de controle em espaço liso e aberto se exerce através de 

sistemas de comunicação, de redes de informação (PELBART, 2003). Diante dessa nova 

leitura e prolongando uma intuição foucaultiana, Hardt e Negri (2001) assinalam que agora o 

poder não é apenas repressivo e punitivo, mas se encarrega positivamente da produção e da 

reprodução da própria vida na sua totalidade. 

A partir dessa interpretação, a própria noção de vida deixa de ser definida apenas a 

partir dos processos biológicos que afetam a população. A vida, agora, passa a incluir a 
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sinergia coletiva, a cooperação social e subjetiva no contexto de produção material e imaterial 

contemporânea, o intelecto geral. Vida significa inteligência, afeto, cooperação, desejo. Como 

assevera o sociólogo italiano Maurizio Lazzarato (apud PELBART, 2003), a vida deixa de ser 

reduzida a sua definição biológica e torna-se cada vez mais uma virtualidade molecular da 

multidão, energia a-orgânica, corpo-sem-órgãos. 

Daí a inversão do sentido da biopolítica forjada por Foucault, que, agora, de poder 

sobre a vida, passa a significar potência da vida. E definir Império como regime biopolítico 

implica esse duplo sentido, de reconhecer que nele o poder sobre a vida atinge uma dimensão 

nunca vista, mas que, por isso mesmo, nele a potência da vida se revela de maneira inédita. O 

próprio Foucault, afirma Pelbart (2003), muito cedo intuiu que aquilo mesmo que o poder 

investia – a vida – era precisamente o que doravante ancoraria a resistência a ele, numa 

reviravolta inevitável. Ao poder sobre a vida deveria responder o poder da vida. 

Tal potência da vida, no contexto contemporâneo, equivale precisamente à biopotência 

da multidão, termo cunhado por Hardt e Negri para designar o poder desse corpo coletivo, em 

seu misto de inteligência, conhecimento, afeto, desejo. A multidão, por definição, é pura 

multiplicidade: ela é plural, heterogênea, centrífuga, e inclina-se a formas de democracia não 

representativa. A multidão, na sua configuração acentrada e acéfala, é também o oposto de 

massa. Esta é homogênea, compacta, contínua, unidirecional, todo o contrário da multidão: 

heterogênea, dispersa, complexa, multidirecional (PELBART, 2003). 

O filósofo francês Pierre Lévy (1997, 2002) é um dos autores que mais defendem a 

posição de que a transparência da web seria uma dessas formas de práticas democráticas 

(biopolíticas) de resistência ao poder exercidas pela multidão, já que no espaço virtual há: 

recriação do vínculo social mediante trocas de saber; reconhecimento, escuta e valorização 

das singularidades; enriquecimento das vidas individuais; e invenção de novas formas de 

cooperação e de subjetividades coletivas. Defende-se que tal fenômeno, presente na 

blogosfera em geral, também pode ser encontrado na blogosfera pela humanização do parto.  

Além desta, há uma segunda via que demonstra as potencialidades e virtualidades dos 

blogs enquanto canais alternativos de comunicação, a qual parte das principais correntes do 

pensamento político que conferem centralidade ao papel do direito e da cidadania na 

construção de um Estado democrático, exigindo uma sociedade aberta para permitir a 

ampliação e a criação de novos direitos. O ponto de partida é a definição de cidadania. Pelos 

princípios da democracia, esta – a cidadania –, constituir-se-ia “[...] na criação de espaços 

sociais de luta (movimentos sociais) e na definição de instituições permanentes para a 



69 

 
 

expressão política (partidos, órgãos públicos), significando necessariamente conquista e 

consolidação social e política” (VIEIRA, 2001, p. 40).  

Na concepção de Arendt (1974, 1981), a história do mundo moderno, porém, poderia 

ser descrita como a história da dissolução desses espaços públicos de luta e de debate, pelos 

quais se expressava “um sentido cidadão de participação” e através dos quais os homens 

podiam se reconhecer, compartilhando um destino comum (TELLES 1999). A perda desses 

espaços, ou seja, da esfera pública de tradição republicana, significa também a dissolução 

desse mundo comum, o que comprometeria a capacidade de discernimento que a 

compreensão e o julgamento exigem enquanto “maneira especificamente humana” de se fazer 

a experiência da realidade. 

Esta realidade resulta de uma construção que depende de uma forma específica de 

sociabilidade que é unicamente instituída pelo espaço público: a pluralidade. Desta 

pluralidade, dependerá a existência da própria realidade. Segundo Arendt, a realidade do 

mundo só pode se manifestar “de maneira real e fidedigna” quando as coisas podem ser vistas 

por muitas pessoas, numa variedade de aspectos, de maneira que os que estão a sua volta 

sabem que veem a mesma coisa, na mais completa diversidade. 

Nesse caso, a perda (ou a redução) do espaço público leva à privação de um mundo 

compartilhado de significações, a partir do qual a ação e a palavra de cada um podem ser 

reconhecidas como algo dotado de sentido e eficácia na construção de uma histórica comum. 

Como local do aparecimento e da visibilidade, o espaço público permite que tudo o que vem a 

público possa ser visto e ouvido por todos, sendo essa visibilidade pública o que constrói a 

realidade. Em outras palavras, é o espaço no qual a singularidade de cada um é reconhecível e 

pode ser reconhecida. “O mundo é aquilo que surge entre os homens, onde o que cada um traz 

por nascimento pode se tornar audível e visível” (ARENDT apud TELLES, 1999, p. 50). 

Para Arendt, o que define o espaço público é o fato de ser um espaço que só pode ser 

construído pela ação e pelo discurso. Segundo a filósofa política alemã, a palavra se 

determina como discurso, através do qual eventos, fatos e acontecimentos podem ser 

registrados, narrados, transmitidos e, assim, transformados em uma história comum, de forma 

que a dissolução do espaço público significa a impossibilidade de uma tradição ser criada ou 

refundada. E, sem uma tradição, o pensamento fica sem balizas para pensar o próprio 

acontecimento.  

Já a ausência do diálogo refere-se ao mundo comum que permanece inumano num 

sentido muito literal, enquanto os homens não fazem dele um objeto permanente de debate. 

Pois, para Arendt, o mundo não é humano por ter sido feito pelos homens, mas por se tornar 
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objeto de diálogo. “Por mais intensamente que as coisas no mundo nos afetem, por mais 

profundamente que elas possam nos emocionar e nos estimular, só se tornam humanas para 

nós quando podemos debatê-las como nossos semelhantes” (ARENDT apud TELLES, 1999, 

p. 45). 

Nessa perspectiva, seria apenas na experiência da pluralidade, exigente de um espaço 

público para seu surgimento, que o mundo pode se constituir como medida transcendente à 

vida pessoal de cada um. É a esfera pública, portanto, a construtora desse mundo comum 

entre os homens, mundo tal que tem de ser pensado não apenas como aquilo que é comum, 

mas como aquilo que é comunicável. A perda dessa esfera pública significa a perda da relação 

objetiva com os outros e, com isso, a perda mesma de uma noção de realidade. Sem o espaço 

público, afirma Arendt, os homens só podem fiar-se na sua própria subjetividade, sempre 

“instável e traiçoeira”, tendendo a fazer de seus interesses e sentimentos privados a medida de 

todas as coisas.  

 

[...] os homens tornam-se inteiramente privados, isto é, privados de ver e ouvir os 

outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São todos prisioneiros da 

subjetividade de sua própria existência singular, que continua a ser singular ainda que 

a mesma experiência seja multiplicada inúmeras vezes (ARENDT, 1980, p. 67). 

 

Entendendo o espaço público como local para construção de um mundo comum, como 

um espaço mediador que separa e estabelece uma relação entre os indivíduos, conforme 

propõe Arendt, qualquer lugar pode se tornar espaço público quando se torna espaço de poder, 

de ação comum coordenada por meio do discurso e da persuasão. De acordo com essa 

concepção, os blogs mantidos por ativistas da humanização do parto também são espaços de 

mediação discursiva, servindo à retomada do exercício da cidadania e, portanto, da reinvenção 

da emancipação social (SANTOS; MENEZES; NUNES, 2004). 

 Se por um lado, conforme pensava Arendt, na modernidade houve uma oclusão do 

político pela ascensão do social, resultando no declínio da esfera pública, por outro, com a 

blogosfera, parece ocorrer fenômeno oposto: multiplicam-se os espaços, possibilitando a 

mediação discursiva, ampliando, assim, o espaço público para o debate e a experiência da 

pluralidade.  

Sobre isso, já diria Pierre Lévy (2002, p. 56): “esta mutação da esfera pública 

constituiu um dos fundamentos da ciberdemocracia”, salientando que as pessoas têm muito a 

dizer, muitas imagens e músicas a difundir; têm injustiças a delatar, sofrimentos a 

compartilhar, histórias a contar, opiniões a dar, perguntas a fazer; e esse soltar da palavra, esse 
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poder finalmente dizer, mostrar e mostrar-se generalizados é uma das primeiras dimensões da 

revolução ciberdemocrática.  

Possibilitar essa miríade de ideias e opiniões, permitindo aos indivíduos expressarem-

se sem terem de passar pelo poder do jornalismo ou pela censura do governo, é a principal 

vantagem da Internet frente à mídia tradicional. Como resultado, a esfera pública se alarga e 

se diversifica, visto que, nos meios de comunicação de massa, quem decide o que irá transpor 

a fronteira entre o privado e o público não são aqueles com mensagens a transmitir, mas sim o 

jornalista que controla o meio de comunicação, ou aqueles que estão por trás dele (LÉVY, 

2002). 

Nas mídias digitais, essa decisão é dos próprios blogueiros, sejam jornalistas ou não. 

Em suas páginas, eles podem publicar conteúdos que antes não ultrapassavam a barreira da 

censura ou que não encontravam abrigo na imprensa oficial, aumentando o espaço público de 

troca. Assim, elas – as mídias digitais – também trazem impactos na rede de sociabilidade, 

bem como na construção do mundo comum, através da formação de redes interativas 

(comunidades virtuais), ao realizarem a mediação de sentidos que são disseminados na rede 

entre os cidadãos que acessam tais artefatos.  

 

Com as mídias, é toda concepção de política, de cidadania e de relação entre 

subjetividade e mundo social que se transfigura. [...] as mídias digitais transformaram 

a organização espacial e temporal da vida social, criando novas formas de ação, de 

interação e de exercício do poder (FLORIANI; MORIGI, 2006, p.108). 

 

Ao se configurarem como espaços para compartilhamento de significações no 

ciberespaço, as mídias digitais não ampliam apenas a prática cidadã, permitindo, a partir do 

diálogo e da pluralidade, a construção de uma história comum, mas também a noção de 

democracia, considerando que o estado democrático reserva centralidade ao papel da 

cidadania. Os blogs mantidos pelas ativistas ao parto humanizado, na hipótese defendida, são 

um exemplo dessa (re)estruturação da esfera pública no ciberespaço, configurando-se como 

práticas democráticas na construção da cidadania e da reinvenção da emancipação social. 

Segundo Lévy (2002, p.53), “[...] as pessoas que frequentam várias comunidades 

virtuais fazem passar, de uma para outra, as informações que consideram pertinentes” de 

maneira que é possível pensar a possibilidade de transformação do mundo social a partir da 

organização dos indivíduos/blogueiros em redes, expressando antagonismos e modificando a 

representação do mundo que contribui para a sua própria realidade.  
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Através da interação com outros internautas, os blogueiros propõem outra forma de 

comunicação potencialmente mais criativa e democrática, à medida que tais tecnologias 

possibilitam maior interatividade, diálogo e pluralismo de ideias na rede, dando mais 

visibilidade e liberdade de expressão aos sufocados pelos aparatos de controle. Na perspectiva 

da ciberdemocracia, o principal impacto da Internet é fortalecer os princípios democráticos do 

livre acesso a informação, sem censura.  

Desta forma, as mídias digitais reconfiguram a esfera pública através da participação, 

ampliando a noção de cidadania apoiada exclusivamente na visão político-jurídica expressada 

a partir do exercício de direitos e deveres dos cidadãos circunscritos em determinado território 

geográfico ou Estado-nação. Elas – as mídias digitais –, através do acesso, da interatividade e 

da conexão em rede, criam novas práticas culturais, ampliando e fortalecendo os laços de 

pertencimento entre cidadãos com interesses comuns, favorecendo a troca de informações 

entre os grupos locais e globais,  

Assim, os blogs formam circuitos comunicativos, desempenhando o papel de 

mediadores na construção da cidadania, podendo ser entendidos como práticas cidadãs na 

esfera pública, na medida em que se configuram como espaço de ação comum coordenada por 

meio do discurso e da persuasão. Podem ser meios dialógicos importantes nos debates sobre a 

consolidação dos princípios democráticos e éticos das ações humanas no mundo.  

É justamente esse intercâmbio, como postula Arendt (1974), que permite ao mundo se 

constituir como medida que transcende a vida pessoal de cada um. Em outras palavras, é 

dessa relação discursiva com os outros que emerge uma noção coletiva de realidade, diferente 

daquela que, na ausência de uma esfera pública, se vê obrigada a apoiar-se apenas na própria 

subjetividade e na experiência singular. A formação de uma cibercultura no ciberespaço, 

como afirma Quéau (2001), não é um mero domínio das técnicas de navegação proporcionado 

pelos recursos da informação e da comunicação; pressupõe a construção de cultura conectada 

ao universal, ao mundial, a um governo global. 

A comunicação, afinal, está no cerne das relações de poder, sendo delas constitutiva. 

Portanto, concentrar comunicação significa concentrar poder. Nesse sentido, Araújo e 

Cardoso (2007) propõe que a expressão ‘empoderamento’, muito utilizada na educação 

popular em saúde, com o sentido de fortalecer os atores sociais para o exercício do seu poder 

cidadão, seja substituída na comunicação por 'apoderamento'.  
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Não se trata de um simples jogo de palavras, mas uma referência à convicção de que 

as pessoas adquirem poder quando elas tomam posse, se apropriam, se apoderam: dos 

meios de produção, de canais de circulação, dos conteúdos circulantes, de 

informações, de processo, de políticas, enfim (ARAÚJO; CARDOSO, 2005, p. 245).  

 

É desse poder de tomar posse e se apropriar dos meios de produção de informação de 

que se fala, ao abordar as potencialidades e virtualidades dos blogs – quer seja sob a ótica da 

biopotência da multidão, quer seja sob a da ampliação das noções de cidadania e democracia 

– enquanto canais alternativos de comunicação para a criação de novos saberes, para a 

reinvenção da emancipação social e para o renascimento do parto.  
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5 PARTO: EM BUSCA DE UM RENASCIMENTO 

 

Neste capítulo, realiza-se uma cartografia das ideias temáticas presentes na literatura 

sobre o parto, resultando na elaboração de mapa síntese dos modelos de assistência obstétrica 

na contemporaneidade, em itinerário que começa pelo conceito de normalidade no parto para 

mergulhar no contexto histórico-social de institucionalização e medicalização do mesmo. 

Numa perspectiva crítica, apontam-se as consequências desse modelo obstétrico que se tornou 

hegemônico nas sociedades contemporâneas, contrapondo-o a outros modelos de atenção ao 

nascimento que funcionam mais eficazmente para mães e bebês e indicando-se as barreiras 

que deverão ser superadas para construir a ponte para o renascimento do parto. 

 

5.1 O PARTO NORMAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Falar sobre parto normal na contemporaneidade não é uma tarefa consensual. Pelo 

contrário, significa adentrar num universo conceitual que, influenciado por questões sociais, 

culturais, políticas e econômicas, é pautado por ambiguidades e divergências e pela falta de 

clareza em distinguir o que é normal e o que é comum. Nas últimas décadas, convencionou-se 

empregar o termo para descrever realidades das mais díspares, as quais muitas vezes estão 

situadas em extremos virtuais das possibilidades do parto vaginal.  

O apagamento de fronteiras faz com que, na atualidade, possam estar dentro do 

mesmo espectro de “normalidade” no parto abordagens muito distintas. De um lado, podemos 

ter o parto domiciliar acompanhado por parteira e com o mínimo de intervenções possíveis, 

uma realidade que representa mais de 30% dos nascimentos na Holanda (DE VRIES et al., 

2009); e, de outro, o modelo hospitalar privativo brasileiro, com controle da dor por analgesia 

peridural, utilização de ocitocina sintética e realização da episiotomia – práticas frequentes 

usadas de modo inadequado e não recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 

1996).  

Até o início do século 20, essas ambiguidades tendiam a ser menos abrangentes, uma 

vez que as mulheres comumente tinham seus partos em casa, assistidas por parteiras, sendo 

rara a hospitalização na maioria dos países. Pouco seguras, as cesarianas eram procedimentos 

de exceção, sendo realizadas apenas quando as tentativas do nascimento por via vaginal 

haviam sido esgotadas. Todavia, com o crescente interesse da obstetrícia médica pelos partos 

e com a (pseudo) segurança dessa área em realizar diversos procedimentos, passou a haver 

progressivo aumento dos partos hospitalares e cirúrgicos em todo o mundo.  
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A mudança do parto do domicílio para o hospital eliminou grande parte do calor 

humano e abriu caminho para uma série de intervenções (RATTNER; AMORIM; KATZ, 

2013), construindo uma concepção atual de parto normal distante da defendida na literatura da 

medicina baseada em evidências (ODENT, 2002, 2005a; OMS, 1996; BRASIL, 2011). 

Mesmo na academia, muito da pesquisa médica sobre parto normal é, em realidade, sobre 

partos hospitalares marcados por inúmeras intervenções, os quais são considerados normais 

pelo simples fato de as pesquisas serem conduzidas em hospitais, onde o parto poderia 

teoricamente ser chamado normal, porque é comum dar à luz em hospitais e é comum o 

hospital intervir (DAVIS-FLOYD et al., 2009). 

Segundo Dutra e Meyer (2007), o parto normal passou a ser entendido na 

contemporaneidade como sinônimo de um parto por via vaginal com intervenções 

medicamentosas e técnicas associadas a regulamento institucional. “Nesse sentido, normal diz 

respeito à norma, regulando e prescrevendo os modos como elas (as mulheres) devem ou não 

se portar nos centros obstétricos” (p. 219). De acordo com essa compreensão, anormal poderia 

ser, portanto, a brasileira de classe média que, no setor de saúde suplementar, reivindica parir 

sem anestesia peridural e sem passar por uma episiotomia, práticas rotineiras em hospitais 

particulares do país (JONES, 2009; RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013).  

Na miríade de sentidos que o termo carrega, ainda há que se considerar que aquilo que 

é normalidade para um grupo pode configurar-se como exceção para outros. Se, por exemplo, 

com a institucionalização disseminada do parto desde a década de 1930, a possibilidade de 

parto domiciliar desapareceu em muitos países centrais e semi-periféricos, mesmo onde ele 

não foi proibido, em muitos países periféricos “grandes distâncias entre mulheres e as 

instituições de saúde restringem as opções e fazem com que o parto domiciliar seja a única 

escolha” (OMS, 1996, p. 22). 

Nos países em que o parto hospitalar transformou-se em norma, como o Brasil, o parto 

domiciliar passou a ser buscado como uma das opções válidas dentro do direito da mulher 

sobre o seu próprio parto. Fazer valer o direito da gestante de escolher como e onde quer dar à 

luz, munindo-a de informações para uma tomada de decisão consciente, é uma das principais 

bandeiras de um movimento feminino que cresce a cada dia no Brasil, principalmente por 

meio de redes sociais e blogs, lócus desta pesquisa, conforme detalhado no Capítulo 2 – 

METODOLOGIA. 

Na saúde complementar brasileira, cujo modelo prioritário de assistência obstétrica é o 

intervencionista, não seria arriscado dizer, portanto, que o parto domiciliar pode ser visto 

como uma alternativa buscada por mulheres insatisfeitas com o modelo de institucionalização 
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do corpo feminino e com condições econômicas para custear uma assistência particular. 

Porém, em regiões do mundo em que menos de 20% das mulheres têm acesso a qualquer tipo 

de maternidade formal (OMS, 1996), o parto domiciliar é virtualmente inevitável. 

Tem-se assim que falar de parto normal na contemporaneidade pode significar 

diferentes realidades e entendimentos. O conceito, por exemplo, pode abarcar dentro do 

mesmo espectro de “normalidade” modelos de assistência distintos, mas pode, também, ser 

empregado com a finalidade de descrever as rotinas de um parto vaginal hospitalar e com 

intervenções, ou seja, o modelo adotado na sociedade ocidental contemporânea.  

Reconhecendo-se essa multiplicidade de conceitos, para fins desta pesquisa, segue-se a 

definição proposta pela Organização Mundial de Saúde (1996, p. 9), a qual se relaciona 

diretamente a dois fatos: o risco da gestação, e a evolução do trabalho de parto. Ao ressaltar 

que uma gestante de baixo risco no início do trabalho de parto pode vir a ter complicações, da 

mesma forma que uma gestante de alto risco pode ter uma evolução sem complicações, a 

organização define: 

 
[…] parto normal como de início espontâneo, baixo risco no início do trabalho de 

parto, permanecendo assim durante todo o processo, até o nascimento. O bebê nasce 

espontaneamente, em posição cefálica de vértice, entre 37 e 42 semanas completas de 

gestação. Após o nascimento, mãe e filho em boas condições. 

 

Em sintonia com a visão internacional, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013a) adota 

definição bastante similar, sendo mais específico em relação ao entendimento de nascimento 

de forma espontânea, afirmando ser o parto normal aquele com trabalho de parto de início 

espontâneo, sem indução, sem aceleração, sem utilização de intervenções como fórceps ou 

cesariana, sem uso de anestesia geral, raquiana ou peridural durante o trabalho de parto e 

parto. 

Se estas definições fossem levadas em consideração, poder-se-ia perguntar quantos 

partos normais no Brasil e no mundo poderiam ser, de fato, assim, chamados? A resposta a 

essa indagação retorna ao ponto já sinalizado: existe, na atualidade, uma distância muito 

grande entre o conceito de parto normal (OMS, 1996) e o que se convencionou chamar, na 

prática, de parto normal.  

Para a OMS, o objetivo da assistência é ter uma mãe e uma criança saudáveis, com o 

menor nível possível de intervenção compatível com a segurança. Portanto, “no parto normal, 

deve existir uma razão válida para interferir no processo natural” (OMS, 1996, p. 10). 

Novamente, questiona-se que razões são essas, na atualidade, que vêm justificando a escalada 
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do modelo tecnocrático de assistência obstétrica e da cesariana como uma maneira popular de 

nascer? 

Apesar de o índice máximo de cesarianas aconselhado pela OMS ser de 15%, em 

muitas cidades de países como Brasil, México e China, mais de 50% de nascimentos ocorre 

por cesariana. Nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia e na maioria dos países 

europeus ocidentais, como Reino Unido, França, Alemanha, Suíça e Hungria, pelo menos um 

de cada cinco bebês nasce de cesariana. Se a tendência for mantida, provavelmente muitas 

outras cidades no mundo todo ultrapassem a marca dos 50% de nascimentos por cesariana 

(ODENT, 2005a) nos próximos anos. 

Mas, afinal, como chegamos à situação atual? Como o mundo ocidental migrou de 

uma aborgadem em que partejar era uma tradição exclusiva de mulheres para o chamado 

modelo tecnocrático (DAVIS-FLOYD, 2001) de assistência obstétrica? Para compreender 

como se deu essa mudança paradigmática, é preciso voltar a trilhar esse caminho e conhecer o 

contexto histórico em que o parto normal foi sendo associado a um ato selvagem, retrógrado e 

não seguro, e sua possibilidade, conforme sustenta Santos (2002a, 2003, 2007), foi sendo 

invisibilizada.  

Historicamente, o parto era assistido apenas por mulheres, como curandeiras, parteiras 

ou comadres, que conheciam as manobras para facilitar o parto, a gravidez e o puerpério por 

experiência própria e eram encarregadas de confortar a parturiente com alimentos, bebidas e 

palavras agradáveis. O atendimento ao nascimento era considerado atividade desvalorizada e, 

portanto, poderia ser deixado aos cuidados femininos, pois não estava à altura do cirurgião. 

Além disso, os médicos eram raros e pouco familiarizados em assistir o parto e nascimento 

(ARRUDA, 1989; NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Contudo, no século 17, a partir da utilização do fórceps obstétrico, a profissão de 

parteira sofreu declínio. Sem condições econômicas de adquirir o equipamento e vistas como 

intelectualmente inferiores aos homens e incapazes de adquirir novas técnicas, as parteiras 

passaram a rejeitar o fórceps. O uso do equipamento permitiu, assim, a intervenção masculina 

e a substituição do paradigma não intervencionista pela ideia do parto como um ato 

controlado pelo homem, instaurando o conceito de que parir era perigoso, sendo, por isso, 

imprescindível a presença de um médico.  

Foi quando também se descobriu o mecanismo da ovulação feminina. O modelo 

cartesiano do dualismo mente/corpo havia evoluído para o corpo como uma máquina, sendo o 

corpo masculino considerado o protótipo desta máquina. O corpo feminino era um desvio do 

padrão masculino, hereditariamente anormal, defeituoso, imprevisível, regido pela natureza e 
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carente do controle por parte dos homens. O entendimento de que a mulher possuía uma 

estrutura mais delicada reforçou a ideia de que a medicina deveria protege-la durante o parto 

(DAVIS-FLOYD, 1992).  

Com o advento do capitalismo industrial, a prática da assistência ao parto se 

consolidou como exercício monopolizado dos médicos, sendo assim legitimado e 

reconhecido. O discurso médico da metade do século 19 caracteriza-se pela defesa da 

hospitalização do parto e da criação de maternidades. Com a hospitalização, o nascimento 

passou a ser considerado um processo patológico, requerendo necessariamente a realização de 

intervenções obstétricas para prevenir ou reduzir a incidência de complicações (RATTNER; 

AMORIM; KATZ, 2013) provenientes do parto. 

A apropriação do saber médico e as práticas médicas constituíram fatores 

determinantes para a institucionalização do parto e a transformação da mulher em propriedade 

institucional no processo do parto e nascimento. As grávidas internadas passaram a ser vistas 

como pacientes e submetidas a toda uma série de procedimentos e práticas, muitas das quais 

sem fundamentação científica. Passaram a ser deixadas a sós, sem acompanhante, e muitas 

vezes por longo intervalo sem avaliação, sendo que, quando esta acontecia, nem sempre havia 

uma assistência gentil. 

A série de ritos e rituais a que a mulher é submetida na maternidade resultaram numa 

mecanização da assistência e na despersonalização da parturiente (DAVIS-FLOYD, 1992). 

As gestantes são continuamente submetidas a vários procedimentos dolorosos e muitas vezes 

desnecessários, incluindo toques frequentes, ruptura artificial da bolsa das águas, infusão 

rotineira de ocitocina, entre outros, além de muitas vezes serem vítimas de maus tratos 

verbais, quando não de agressão física (RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013). 

Por meio do cerimonial de internação, que inclui separação da família, remoção de 

roupas e de objetos pessoais e ritual de limpeza com enema e jejum, a mulher foi 

simbolicamente despida também de sua individualidade, autonomia e sexualidade. O parto 

deixou de ser privado, íntimo e feminino, e passou a ser vivido de maneira pública, com a 

presença e interferência de outros atores sociais.  

Conforme aponta Davis-Floyd (2001), a atenção foi organizada como uma linha de 

montagem. O hospital tornou-se a fábrica, o corpo da mãe, a máquina, e o bebê, o produto 

final do processo industrial de manufatura de nascimentos. Os obstetras, nesse cenário, se 

tornaram responsáveis por usar ferramentas e tecnologias para manipular e melhorar o 

processo do nascimento, considerado defeituoso por natureza, deixando-o em conformidade 

com a linha de produção.  
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A associação ao mundo fabril fica ainda mais evidente ao se analisar as cesarianas 

agendadas em série antes de a mulher entrar em trabalho de parto, programadas muito mais 

por conveniência do que por indicação. “[…] a mulher entra no centro cirúrgico, corta-se, tira-

se um bebê, costura-se, entra a seguinte, corta-se, tira-se o bebê, costura-se, entra a seguinte, 

corta-se, e assim por diante” (RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013, p. 12). De tão mecânico e 

automatizado, o parto cirúrgico tornou-se popular.  

 

Neste dealbar do século XXI, as netas das mulheres que deram à luz quando eu era 

estudante de Medicina vêem normalmente de maneira moderna a cesariana. Para a 

maioria delas, é apenas uma das duas vias pelas quais um bebê pode entrar no mundo. 

Hoje, em certos sítios, até é a maneira mais vulgar de nascer. Tornou-se um bem de 

consumo (ODENT, 2005a, p. 17). 

 

Um bem de consumo de cujos efeitos colaterais negativos – que podem incluir 

consequências de longo prazo, como dor crônica, dificuldades em amamentar e em fazer o 

vínculo com o bebê, bem como problemas para gestações futuras – convencionou-se pouco 

falar. Quando corretamente indicada, a cesariana pode salvar vidas. Porém, altas taxas de 

cesárea eletiva, cesarianas realizadas fora de situação de emergência e cesarianas por 

indicação outra que não médica estão associadas com resultados perinatais piores.  

Em países de média e alta renda, além de aumento da mortalidade, as cesarianas em 

excesso estão associadas com maior necessidade de tratamento pós-natal com antibióticos, 

mais transfusões de sangue e menor frequência e duração da amamentação. Também estão 

relacionadas ao aumento da ocorrência de baixo peso ao nascer e “prematuridade iatrogênica” 

(bebê nascido prematuramente como resultado de cesárea eletiva), o que exige maior tempo 

de internação, uso de materiais cirúrgicos, unidade de terapia intensiva neonatal e mais 

pessoal capacitado, adicionando custos aos orçamentos da saúde (RATTNER et al., 2012). 

Percebe-se, assim, que além do seu impacto sobre a saúde de mulheres e bebês, o uso 

indiscriminado de cesarianas também tem custos para o sistema de saúde. Relatório da OMS 

(GIBBONS et al., 2010) que avaliou como o procedimento é realizado em 137 países estimou 

o custo mundial do excesso de cesáreas em US$ 2,32 bilhões, ao passo que prover cesáreas 

necessárias em países onde estas não são acessíveis custaria apenas US$ 432 milhões.  

Cada vez mais trabalhos vêm trazendo evidências sobre as consequências do aumento 

no uso da técnica cirúrgica para atenção a partos e nascimentos. Já em 1985, a OMS 

preconizava índices de cesarianas entre 5% e 15%. Entretanto, as taxas de cesárea vêm 

aumentando de um patamar de 5% nos países centrais e semi-perifericos, nos anos 1970, para 

mais de 30%, a partir dos anos 1990, chegando a 50% no século 21 (RATTNER et al., 2012). 
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No Brasil, também constata-se processo ascensional. Os levantamentos de âmbito 

nacional começaram a ser realizados a partir da disponibilização dos dados do Sistema de 

Informações de Nascidos Vivos (Sinasc), em 1994, quando registrou-se a taxa nacional de 

32%. Em 2010, esse número alcançou 52% (Gráfico 1) (BRASIL, 2012). Embora as regiões 

Nordeste e Norte, com culturas mais tradicionais, estejam abaixo da média nacional, 

contrariamente ao que sucede nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com características 

mais ocidentais, em todas as regiões as taxas de cesariana são mais do que o dobro das 

recomendadas pela OMS (RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013). 

 

Gráfico 1 – Evolução das taxas de cesárea, por regiões e Brasil, 1994 a 2010 

 
Fonte: SINASC/DASIS/SVS/MS 

 

Entre os fatos que contribuem para esse aumento, pode-se citar melhor acesso aos 

sistemas de saúde, maior disponibilidade de tecnologias, melhoria das técnicas cirúrgicas e 

anestésicas, as “preferências” de médicos e uma abordagem tecnocrática, bem como as 

percepções sobre a segurança de certos procedimentos (BRASIL, 2011). 

A que se acrescentar um novo ingrediente ao problema: logo que a cesariana foi 

considerada uma maneira usual de dar à luz, tornou-se aceitável o direito de escolher. No fim 

do século 20, entramos, enquanto civilização, na área da operação cesariana a pedido. 

Conforme assevera Odent (2005a), os médicos, que antes perguntavam a si mesmos se 

aceitariam fazer uma operação a pedido, na virada do século passam a se questionar se não 

deveria ser proposto a todas as mulheres uma cesariana opcional. 
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Para a redução das taxas de cesárea, a OMS (1996) avaliou ser necessário tanto 

medidas de incentivo ao parto normal quanto as que coíbam a realização de procedimentos 

cirúrgicos desnecessários sem indicação. Na atualidade, há uma tendência a tratar todos os 

partos rotineiramente com o mesmo alto grau de intervenção exigido por aqueles que 

apresentam complicações, prática que traz uma ampla variedade de efeitos negativos, alguns 

com implicações sérias para mulheres e seus bebês. 

Para estabelecer as recomendações para a conduta do trabalho de parto normal, a OMS 

reuniu peritos em obstetrícia de todas as regiões para examinar algumas das práticas mais 

comuns. O grupo de trabalho classificou as recomendações em quatro categorias, dependendo 

de sua utilidade, eficácia e ausência de periculosidade, ficando assim classificadas (OMS, 

1996, p. 69-73) (Quadros 1, 2, 3 e 4): 

Quadro 1 – Práticas que são benéficas e merecem ser incentivadas 

1. Plano individual determinando onde e por quem o parto será realizado, feito em conjunto 

com a mulher durante a gestação, e comunicado a seu marido/companheiro e, se aplicável, 

a sua família  

2. Avaliação do risco gestacional durante o pré-natal, reavaliado a cada contato com o 

sistema de saúde e no momento do primeiro contato com o prestador de serviços durante o 

trabalho de parto e parto  

3. Monitorar o bem-estar físico e emocional da mulher ao longo do trabalho de parto e 

parto, assim como ao término do processo do nascimento  

4. Oferecer líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto  

5. Respeitar a escolha da mãe sobre o local do parto, após ter recebido informações  

6. Fornecimento de assistência obstétrica no nível mais periférico onde o parto for viável e 

seguro e onde a mulher se sentir segura e confiante  

7. Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto  

8. Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de parto e parto  

9. Respeito à escolha da mulher quanto ao acompanhante durante o trabalho de parto e 

parto  

10. Fornecer às mulheres todas as informações e explicações que desejarem 

11. Métodos não invasivos e não farmacológicos para alívio da dor, como massagem e 

técnicas de relaxamento, durante o trabalho de parto  

12. Monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente 

13. Uso de materiais descartáveis apenas uma vez e descontaminação adequada de 

materiais reutilizáveis durante todo o trabalho de parto e parto  

14. Usar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do bebê e na dequitação da placenta  

15. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho do parto  

16. Estímulo a posições não supinas (deitadas) durante o trabalho de parto e parto  

17. Monitoramento cuidadoso do progresso do trabalho de parto, por exemplo pelo uso do 

partograma da OMS 

18. Utilizar ocitocina profilática na terceira fase do trabalho de parto em mulheres com um 

risco de hemorragia pós-parto, ou que correm perigo em consequência de uma pequena 

perda de sangue 

19. Condições estéreis ao cortar o cordão  

20. Prevenir hipotermia do bebê  

21. Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho e apoio ao início da amamentação na 
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primeira hora do pós-parto, conforme diretrizes da OMS sobre o aleitamento materno 

22. Examinar rotineiramente a placenta e as membranas ovulares  
Fonte: OMS, 1996, p. 69-71. 

Quadro 2 – Práticas que são danosas ou inefetivas e merecem ser abandonadas 

1. Uso rotineiro de enema  

2. Uso rotineiro de tricotomia  

3. Infusão intravenosa rotineira em trabalho de parto  

4. Cateterização venosa profilática de rotina  

5. Uso rotineiro da posição supina durante o trabalho de parto  

6. Exame retal  

7. Uso de pelvimetria por raios-X  

8. Administração de ocitócicos em qualquer momento antes do parto de um modo que não 

permita controlar seus efeitos 

9. Uso rotineiro da posição de litotomia com ou sem estribos durante o trabalho de parto e 

parto  

10. Esforços de puxo prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) durante o segundo 

estágio do trabalho de parto 

11. Massagens e distensão do períneo durante o segundo estágio do trabalho de parto  

12. Uso de comprimidos orais de ergometrina na dequitação para prevenir ou controlar 

hemorragias  

13. Uso rotineiro de ergometrina por via parenteral no terceiro estágio do trabalho de parto  

14. Lavagem rotineira do útero depois do parto  

15. Revisão rotineira (exploração manual) do útero depois do parto  
Fonte: OMS, 1996, p. 71-72. 

Quadro 3 – Práticas para as quais ainda não há evidências suficientes e que necessitam mais pesquisas 

1. Método não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de parto, como ervas, 

imersão em água e estimulação nervos  

2. Amniotomia precoce de rotina (romper a bolsa d’água) no primeiro estágio do trabalho 

de parto  

3. Pressão no fundo uterino durante o trabalho de parto e parto  

4. Manobras relacionadas à proteção ao períneo e ao manejo do polo cefálico no momento 

do parto  

5. Manipulação ativa do feto no momento de nascimento 

6. Uso rotineiro de ocitocina, tração controlada do cordão ou sua combinação durante o 

terceiro estágio do trabalho de parto  

7. Clampeamento precoce do cordão umbilical  

8. Estimulação do mamilo para aumentar contrações uterinas durante o terceiro estágio do 

parto-dequitação  
Fonte: OMS, 1996, p. 72. 

Quadro 4 – Práticas que até são benéficas, mas que frequentemente têm sido utilizadas de maneira 

inadequada. 

1. Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto 

2. Controle da dor por agentes sistêmicos  

3. Controle da dor por analgesia peridural 

4. Monitoramento eletrônico fetal  

5. Utilização de máscaras e aventais estéreis durante a assistência ao parto  

6. Exames vaginais repetidos e frequentes, especialmente por mais de um prestador de 

serviços  

7. Correção da dinâmica com a utilização de ocitocina  
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8. Transferência rotineira da parturiente para outra sala no início do segundo estágio do 

trabalho de parto  

9. Cateterização da bexiga  

10. Estímulo para o puxo quando se diagnostica dilatação cervical completa ou quase 

completa, antes que a própria mulher sinta o puxo involuntário  

11. Adesão rígida a uma duração estipulada do segundo estágio do trabalho de parto, como 

por exemplo uma hora, se as condições maternas e do feto forem boas e se houver 

progresso do trabalho de parto 

12. Parto operatório  

13. Uso liberal ou rotineiro de episiotomia  

14. Exploração manual do útero depois do parto  
Fonte: OMS, 1996, p. 73. 

 

Embora reconheça existir enormes variações em todo o mundo em relação ao local e 

ao nível de assistência, à sofisticação dos serviços disponíveis e ao tipo de prestador de 

serviços no parto normal, a OMS aborda questões de assistência ao parto normal 

independentemente do seu local ou nível de assistência. As recomendações sobre as 

intervenções que são ou deveriam ser utilizadas para apoiar os processos do parto normal não 

são específicas para um país ou região.  

A leitura das mesmas leva a pelo menos duas rápidas conclusões. A primeira é de que, 

na prática obstétrica contemporânea ocidental, e mais especificamente na brasileira, as 

mulheres e seus bebês têm sido alvo de intervenções praticadas sem o consentimento explícito 

e informado, sem o respaldo da medicina baseada em evidências, e/ou em desrespeito a 

autonomia, integridade física e mental da parturiente, configurando a chamada violência do 

parto, obstétrica ou institucional (D’GREGORIO, 2010).   

Segundo dados da Fundação Perseu Abramo (2010), cerca de 25% das mulheres 

brasileiras alegam ter sido agredidas durante o trabalho de parto e parto, seja no sistema 

público ou privado, sendo as formas de agressão mais comuns gritos, procedimentos 

dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e até negligência. Mas há 

outros tipos de violência, diretos ou sutis, como impedir que a mulher seja acompanhada por 

alguém de sua preferência, tratar uma mulher em trabalho de parto de forma não empática, 

submeter a mulher a procedimentos dolorosos desnecessários ou humilhantes, como lavagem 

intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, administrar 

hormônios para tornar o parto mais rápido, fazer episiotomia sem consentimento, ou levar à 

cesariana sem necessidade. 

Dessa primeira conclusão, decorre a segunda: na atualidade, aquilo que deveria ser 

considerado um parto normal, ou seja, visto como algo fisiológico e natural e centrado na 

autonomia da mulher, convencionou-se chamar, no ocidente, de parto alternativo em razão de 
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este caracterizar-se mais pela exceção do que pela regra. Essa abordagem baseada na 

autonomia da mulher relaciona-se às abordagens humanista e holística, em contraposição ao 

modelo tecnocrático, que se tornou normalidade nas sociedades ocidentais, conforme 

tipificação proposta por Davis-Floyd (2001) e apresentada a seguir.  

 

5.2 TIPIFICAÇÃO DOS MODELOS DE ATENÇÃO AO PARTO  

 

A antropóloga norte-americana Davis-Floyd (2001) categoriza os paradigmas de 

cuidados em saúde que influenciam a assistência aos nascimentos na contemporaneidade em 

três modelos: tecnocrático, humanista e holístico. Segundo a autora, estes se diferem 

fundamentalmente entre si pela definição que adotam de corpo, e como enxergam a relação 

deste com a mente. As demais distinções decorrem, em boa parte, desse posicionamento. Na 

opinião da pesquisadora, os médicos que combinarem os elementos das três categorias têm 

melhores condições de criar um sistema obstétrico efetivo e adequado para o binômio mãe-

bebê física e emocionalmente. 

 

5.2.1 Tecnocrático  

 

Paradigma hegemônico na biomedicina, o modelo tecnocrático de nascimento foi 

esculpido para atender, preferencialmente, a conveniência dos profissionais de saúde, sendo 

caracterizado pela institucionalização do parto, pela utilização acrítica de novas tecnologias e 

pela incorporação de grande número de intervenções, muitas das quais desnecessárias. 

É o sistema de assistência ao parto que reflete os principais valores das sociedades 

ocidentais contemporâneas, as quais, regidas pelo sistema econômico neoliberal, visam, entre 

outros aspectos, o lucro econômico, estimulam o consumo, a racionalidade científica e a 

adoção de tecnologia de ponta (DAVIS-FLOYD, 1992, 2001; BAUMAN, 2001, 2008; 

SANTOS, 2002a, 2003, 2007, 2008, 2008a; GIDDENS,1991, 1994, 2000a, 2000b, 2002), 

conforme debatido a anteriori. 

Em razão de apoiar-se nesses valores, a assistência obstétrica tem uma tendência a 

supervalorizar diagnósticos mecânicos, como por ultrassom e monitoramento eletrônico fetal. 

Ao médico, cabe fundamentalmente interpretar os resultados mediados pelas máquinas, 

considerados mais objetivos e confiáveis do que sua percepção pessoal. Tal prática facilita o 

distanciamento entre profissionais e pacientes, o qual é acentuado também pela premissa de 



85 

 
 

que o corpo é separado da mente, de que o corpo é como uma máquina e de que o paciente é 

como um objeto.  

Para melhorar ou corrigir o mau funcionamento desse corpo-máquina maternal, a 

biomedicina cultua o uso de uma série de intervenções tecnológicas, com elevado valor 

simbólico por serem associadas à ideia de progresso e superioridade. Com a tecnologia, pode-

se alcançar a desejada padronização na assistência aos nascimentos, subordinando 

necessidades e desejos individuais a práticas e rotinas institucionalizadas. Atualmente, por 

exemplo, na maioria dos hospitais modernos, corriqueiramente as mulheres grávidas são 

submetidas a anestesia peridural e episiotomia (JONES, 2009). 

O louvor à tecnologia, fundamentado também no comprometimento da biomedicina 

com os interesses da indústria farmacêutica e de equipamentos médicos (DAVIS-FLOYD, 

2001), ajuda a explicar por que a maioria dos procedimentos de rotina em obstetrícia 

continuam a ser usados até hoje, mesmo sem respaldo científico. A preferência pela 

tecnologia, em detrimento da medicina baseada em evidências, traz como consequência altas 

taxas de parto vaginal com episiotomia e de cesarianas. São dados que reforçam a ideia de que 

a medicina ocidental baseia-se muito mais no contexto cultural amplo do que na ciência, 

embora sustente um discurso de defesa pelo rigor científico. Trata-se de um intrigante 

paradoxo: ideologicamente, supervaloriza-se a ciência, mas, na prática, ignoram-se ou pouco 

se consideram seus resultados.  

Por meio da tecnologia, a sociedade ocidental vem tentando buscar, desde a revolução 

industrial, formas de dominar a natureza e o nosso corpo, inquietando-se cada vez mais com 

aqueles aspectos que não consegue controlar. Essa caminhada levou à emergência de um 

fenômeno chamado de One-Two Punch
13

da intervenção tecnológica, segundo o qual o 

ocidente convenceu-se de que alterar um processo natural com a tecnologia pode deixá-lo 

melhor, mais previsível, mais controlável e, portanto, mais seguro (REYNOLDS, 1991).  

Tal melhoria seria alcançada em duas etapas, o One-Punch
14

 e o Two-Punch
15

. Um 

exemplo de um processo natural que precisa de conserto poderia ser um rio em que o salmão 

precisa nadar correnteza acima para fazer a desova. Segundo propõe Reynolds (1991), o 

primeiro soco consistiria em construir uma represa com comportas no local, o que geraria 

como subproduto (do avanço tecnológico) a impossibilidade de o salmão nadar rio acima. O 

segundo soco arrumaria o problema criado pela tecnologia com mais tecnologia: um sistema 

                                                           
13

Um-Dois Socos [Tradução livre da autora]. 
14

 Soco um [Tradução livre da autora]. 
15

Soco dois [Tradução livre da autora]. 
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que iça o salmão da água e o libera correnteza abaixo depois de cumprida sua missão. O 

macete consiste em perceber que, na realidade, o Two-Punch é o cerne da questão, e não 

apenas um produto acidental do One-Punch, como pode parecer. 

Para Davis-Floyd (2001), não é difícil ver como este fenômeno se aplica ao 

nascimento, um processo fisiológico incontrolável e caótico, que deve, portanto, ser 

melhorado pela tecnologia. Primeiro, o trabalho de parto e parto são divididos – 

desconstruídos – em segmentos identificáveis, sendo cada qual controlado pelo equivalente 

obstétrico das represas e comportas – por exemplo, monitoramento fetal eletrônico e uso de 

ocitocina. Quando o subproduto da reconstrução tecnológica do nascimento é um bebê em 

sofrimento, fruto de um trabalho de parto, agora, disfuncional, usa-se mais tecnologia para 

salvá-lo, entrando em cena a episiotomia, o fórceps e a cesariana. E, ao final, os médicos 

ainda são parabenizados pelo bom trabalho.   

Em relação a isso, cabe salientar tratar-se de um modelo rigidamente hierárquico em 

termos de poder dos médicos. Uma das demonstrações simbólicas dessa supremacia, assevera 

Davis-Floyd (2001), é a manutenção da posição de litotomia nos nascimentos. 

Reconhecidamente pouco favorável, a mesma continua a ser adotada por pura conveniência, 

conforto e status do médico, que pode assistir ao nascimento de pé e com campo livre para 

manobras. “In the West, up is good and down is bad: the person who is on top has the status 

and the power, and rarely gives it up for the good of the laboring woman and child”
16

 (2001, 

p. 4). 

Nos Estados Unidos e ao redor do mundo, esse modelo de assistência obstétrica vem 

sendo tema de discussão e debate, especialmente por parte daqueles que desejam humanizar a 

biomedicina, tornando-a mais relacional, orientada pelo senso de parceria e compaixão. Cada 

vez mais, essa abordagem vem ganhando suporte e apreço em diferentes países. Claramente 

menos radical que o modelo holístico, e mais empático que o tecnocrático, o paradigma 

humanista é o que tem mais potencial de abrir a assistência obstétrica ocidental para a 

possibilidade de uma reforma geral.  

 

5.2.2 Humanista 

 

Partindo da premissa de que corpo e mente estão conectados, o modelo humanista 

devota suprema importância para a influência de estados mentais e emocionais do corpo. A 

                                                           
16

 No ocidente, em cima é bom e embaixo é ruim; a pessoa que esta por cima tem o status e o poder, e raramente 

os abandona para o bem da mulher em trabalho de parto e do seu bebê [Tradução livre da autora]. 
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essência dessa abordagem, que enxerga o corpo como um organismo e supervaloriza as 

necessidades individuais em detrimento das institucionais, é o diálogo e o afeto entre grávida 

e cuida dor. Tem, também, como pilar, a compreensão de que os problemas de trabalho de 

parto podem ser melhor lidados com suporte emocional do que com intervenção tecnológica. 

Trata-se, portanto, de um modelo que privilegia a autonomia e o bem-estar da 

parturiente e de seu bebê, buscando ser o menos invasivo possível. A assistência combina 

competência técnica com cuidados humanizados e se caracteriza pelo acompanhamento 

contínuo do processo de parturição e por centrar-se na parturiente, fazendo uso da tecnologia 

de forma apropriada. Nessa concepção, o parto também pode ocorrer em casas de parto ou 

ambulatórios, reservando-se os hospitais prioritariamente para casos de complicações 

comprovadas.  

A presença de acompanhantes é incentivada e a parturiente pode escolher a posição 

que lhe é mais confortável para ter seu filho. Nesse modelo, a profissional de eleição é a 

parteira, responsável tanto pela atenção ao trabalho de parto como pela detecção precoce de 

problemas e pelo consequente encaminhamento para instituição com condições de atender.  

Importante salientar que as parteiras são consideradas pela OMS (1996) como os 

provedores de cuidados primários de saúde mais apropriados para a assistência ao parto 

normal por uma série de razões, dentre as quais o maior apoio emocional que oferecem. 

Segundo Odent (2005a), a mulher em trabalho de parto tem necessidade de se sentir como se 

estivesse com sua mãe: em segurança, mas sem se sentir observada ou julgada. Nesse sentido, 

a parteira é vista como uma figura maternal, como alguém que substitui a mãe. 

Ao buscar suavizar a abordagem tecnocrática, o paradigma humanista abarca desde 

mudanças consideradas superficiais, como decorar os quartos da maternidade de forma mais 

calorosa, a métodos profundamente alternativos, como oferecer às mulheres em trabalho de 

parto espaços amplos e flexíveis para se movimentarem livremente e estarem na água, se 

desejarem. 

Segundo sustenta Davis-Floyd (2001), o melhor sinônimo para o termo humanismo na 

literatura médica é biopsicossocial, num reconhecimento que o modelo de saúde em questão 

considera os aspectos biológicos, psicológicos e sociais (FREYRE, 2009). Idealisticamente e 

em contraposição ao paradigma tecnocrático, a assistência humanista deve ser baseada em 

evidências que refletem a ciência, e não na tradição médica. Os médicos humanistas devem 

recriar um local na medicina para valores humanos de parceria, vínculo e afeto.  

Esse modelo continua sendo adotado em muitos países europeus, como Holanda, 

Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e, também, no Japão (HOGA, 2005). Na Inglaterra, país 
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que pauta o funcionamento de seu sistema de saúde em diretrizes fundamentadas em 

evidências científicas, aumentar os partos domiciliares é, inclusive, uma das diretrizes do 

movimento de desospitalização e pelo cuidado domiciliar, e podem indicar uma transição do 

modelo humanista para o holístico (RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013). 

 

5.2.3 Holístico  

 

Se o modelo tecnocrático é o paradigma hegemônico nas sociedades ocidentais, a 

abordagem holística de nascimento é quase uma heresia. Porém, dos três modelos, este é o 

que inclui, segundo Davis-Floyd (2001), a mais rica variedade de abordagens, indo desde uma 

terapia nutricional a diferentes tratamentos em medicina complementar e alternativa, caso da 

medicinal tradicional chinesa. Alguns profissionais holistas optam por adotar uma modalidade 

em particular nos cuidados com a saúde, enquanto outros optam por convergir diferentes 

técnicas e tradições. 

Insistindo na unidade de corpo, mente e espírito, o paradigma holístico vai além da 

definição de corpo como um organismo, definindo-o como um campo de energia em 

constante interação com outros campos energéticos, posição conceitual que lhe possibilita 

adotar uma multiplicidade de abordagens hoje consideradas inaceitáveis pela biomedicina. No 

parto e no trabalho de parto, os profissionais de saúde acreditam ser possível afastar as 

necessidades de intervenção tecnológica intervindo no nível da energia, levando o foco para a 

energia do nascimento, para facilitar ótimos resultados (DAVIS-FLOYD et al., 2009). 

O modelo holístico se pauta pela individualização do cuidado e incorpora, além do 

entendimento do parto como evento biológico, social, cultural e sexual, o enfoque do 

nascimento e do parto como eventos da vida espiritual. Assim, caso o paradigma se 

difundisse, o domínio da tecnologia, característico do modelo tecnocrático, seria substituído 

pela aceitação e valorização cultural de uma multiplicidade de outras técnicas, como 

homeopatia, naturopatia, acupuntura. O trabalho das parteiras, da mesma forma, se tornaria 

respeitado e legitimado. E o parto se tornaria um evento muito distinto do que é hoje no Brasil 

e no mundo ocidental. 

 

5.3 O MODELO BRASILEIRO E O MOVIMENTO DE HUMANIZAÇÃO DO PARTO 

 

Durante anos, o Brasil foi mundialmente conhecido como país campeão de cesarianas, 

um título já sem muito significado hoje, quando diversas outras nações exibem percentuais 
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igualmente altos da operação. Todavia, o país continua sendo um exemplo internacional de 

intervenções no nascimento, com uma assistência fortemente marcada pela medicalização e 

pela falta de privacidade e de respeito pela autonomia da mulher (JONES, 2009; RATTNER; 

AMORIM; KATZ, 2013; RATTNER et al., 2012). 

A medicalização do parto é um reflexo da medicalização social, processo pelo qual 

aspectos da vida cotidiana, como vivências, sofrimentos e dores que antes eram administradas 

no próprio ambiente familiar ou comunitário, são transformados em necessidades médicas. 

Em relação ao parto, a medicalização influenciou a capacidade da mulher de enfrentamento 

autônomo da experiência de parir, gerando dependência excessiva, consumo abusivo de 

intervenções e de cesarianas (LEÃO et al., 2013). 

Segundo Lefevre e Lefevre (2009), uma das formas mais usuais de medicalizar a vida, 

exigência imprescindível para a manutenção do poder do mercado e das corporações 

profissionais no campo da saúde, vem consistindo em adaptar a lógica sanitária 

mercantilizada e o espaço cotidiano, buscando produzir saúde pelo consumo de remédios ou 

alimentos medicalizados que se traduzem em tarefas simples, ajustando-se de modo prático à 

vida dos indivíduos. No caso do parto, trata-se de torná-lo num evento planejado, controlado e 

programado, institucionalizado e medicalizado.  

Em todo o país, as cesarianas seguem em ascensão, com os maiores índices 

encontrados no setor privado. Embora na maioria dessas instituições, as taxas variem de 70% 

a 90%, alguns hospitais particulares apresentam percentuais muito próximos dos 100%. No 

setor público, os percentuais caem para cerca de 30%, mas os nascimentos por via vaginal 

rotineiramente envolvem intervenções sem justificativa científica (RATTNER, 2009).  

Além disso, em hospitais públicos, o atendimento à parturiente costuma ser menos 

afetivo. No setor privado, a assistência tende a ser mais gentil e respeitosa. Porém, as chances 

de se conseguir um parto normal são muito baixas (JONES, 2009; RATTNER; AMORIM; 

KATZ, 2013). O cenário brasileiro, portanto, é caracterizado pelos contrastes, e torna uma 

arte (in)delicada conseguir dar à luz com dignidade e em respeito às escolhas pessoais, seja 

em que segmento for. 

Diniz (2009) reafirma que a adoção da “cesárea de rotina”, no setor privado, e do parto 

vaginal com intervenções rotineiras, no setor público, desconsidera as evidências científicas e 

as reais necessidades de saúde da população. Destaca, ainda, que no Brasil, convive-se com o 

pior dos dois mundos quanto à atenção ao parto: adoecimento e morte por falta de atenção 

básica e tecnologia apropriada, e adoecimento e morte por excesso de tecnologia 

inapropriada. 



90 

 
 

Além do contraste entre setor público e privado, o Brasil também conta com extremos 

geográficos quando o tema é a assistência obstétrica. Como resultado, tanto o modelo 

tecnocrático como o mais tradicional humanista coexistem, com o primeiro prevalecendo no 

sudeste, sul e parte de centro-oeste, e o segundo ocorrendo mais no norte e no nordeste, onde 

há regiões em que as parteiras tradicionais atendem quase 100% dos nascimentos, não por 

opção, mas por falta de condições financeiras para deslocamento e internação hospitalar. 

Entretanto, intervenções desnecessárias comuns ao modelo tecnocrático costumam ocorrer em 

todo o país (RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013). 

Em oposição ao excesso de intervenções médicas no processo de gestação e parto, 

observa-se, nas últimas décadas, uma expansão significativa de movimentos de usuárias e 

profissionais de saúde que se posicionam criticamente em relação a essa realidade. Pesquisa 

realizada com grupos de ativismo pela humanização do parto de vários países revelou que, 

salvo raras exceções, os grupos começaram com mulheres insatisfeitas com o cuidado 

obstétrico, com dificuldades para prestar um cuidado humanizado, ou ambos (LEÃO et al., 

2013; GOER, 2004). 

 Seja como for, a humanização da assistência ao parto, de acordo com a tipificação das 

abordagens de assistência obstétrica apresentada, representaria a adoção dos paradigmas 

humanista e holístico, em contraposição ao tecnocrático. Na definição de Amorim (2012), 

parto humanizado consiste na integração harmoniosa de três pilares, quais sejam: 

reconhecimento do parto como evento integrativo, transdisciplinar, biopsicossocial e 

espiritual; vinculação estreita com a medicina baseada em evidências; e assistência centrada 

nas mulheres, respeitando-se a autonomia e o protagonismo feminino. 

Segundo Soares e Camargo Júnior (2007), defender a autonomia é reconhecer que a 

voz ativa do processo terapêutico é do próprio usuário, o qual tem necessidades, valores, 

expectativas e desejos, frutos da sua natureza e cultura, que precisam ser considerados e 

respeitados no cuidado em saúde. Os autores mostram haver evidências científicas de que a 

democratização das relações entre profissionais de saúde e usuários e a valorização da 

autonomia do usuário em relação à escolha da terapêutica e dos procedimentos estão 

associadas a melhores resultados em saúde.  

Ciente disso, o movimento de humanização da assistência ao parto no Brasil reivindica 

uma assistência ao parto que respeite a singularidade e a dignidade de cada mulher, estando 

baseada nas melhores evidências disponíveis e nas recomendações da OMS e do Ministério da 

Saúde do Brasil. Esse movimento propõe uma transição não conflituosa entre o modelo de 

assistência vigente para a abordagem de atenção humanizada preconizada internacionalmente 
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e cientificamente fundamentada, e para uma organização da assistência em redes 

hierarquizadas baseadas na integralidade e universalidade, com garantia de acesso e qualidade 

como direitos de cidadania.  

Nesse sentido, Rattner, Amorim e Katz (2013) ressaltam que, em 2000, na Cúpula do 

Milênio, os países assumiram o compromisso com Oito Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, sendo dois deles diretamente relacionados com o acesso aos serviços e à qualidade 

da atenção obstétrica e/ou perinatal, quais sejam: reduzir a mortalidade em menores de cinco 

anos (objetivo 4) e melhorar a saúde materna (objetivo 5). As iniciativas que abordam a 

humanização da atenção a nascimentos como uma resposta à mecanização na organização do 

trabalho profissional e à violência institucional caminham no sentido de atingir as metas 

estabelecidas.  

Todavia, o termo humanizar, tema de crescente produção teórica (CARVALHO, 2009; 

MORIN, 2009; VILLAR, 2009), é polissêmico e faz-se necessário identificar que 

perspectiva(s) está(ão) sendo adotada(s) e qual(is) o(s) sentido(s) que lhe é (são) conferido(s). 

Ao discorrer sobre os possíveis sentidos que o termo assume em maternidades de São Paulo, 

Diniz (2005) percebe que cada um deles explicita uma reivindicação de legitimidade de 

discurso, embora possa haver superposição entre eles. Desse importante trabalho de reflexão, 

destacam-se, entre os resultados encontrados, os seguintes sentidos do termo: 

a) Humanização como legitimidade científica da medicina, ou assistência baseada na 

evidência; 

b) Humanização como legitimidade política de reivindicação e defesa dos direitos das 

mulheres na assistência ao nascimento, demandando um cuidado que promova o parto seguro, 

mas também a assistência não violenta, livre de tratamento cruel, desumano ou degradante; 

c) Humanização referida ao resultado de tecnologia adequada na saúde da população, 

reivindicado melhores resultados com menos agravos iatrogênicos maternos e perinatais; 

d) Humanização como legitimidade profissional e corporativa de um 

redimensionamento dos papéis e poderes dos atores intervenientes na cena do parto, 

compreensão que representa o deslocamento da função de cuidador exclusivo no parto normal 

do cirurgião-obstetra para a enfermeira obstetriz e desloca também o local privilegiado do 

parto, do centro cirúrgico para a sala de parto ou casa de parto, a exemplo dos modelos 

europeu e japonês de assistência; 

e) Humanização como legitimidade da participação da parturiente nas decisões sobre 

sua saúde, com melhora da relação profissional-usuária, com ênfase na importância do 

diálogo, inclusão de acompanhante no parto, e negociação sobre os procedimentos de rotina; 
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f) Humanização como direito ao alívio da dor, com a inclusão para pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) ao acesso à analgesia de parto. Uma leitura mais frequente 

entre médicos menos próximos do ideário baseado em evidências ou baseado em direitos, que 

se esquecem que a dor no parto pode ser potencializada por medidas que o iatrogenizam, 

como: solidão, imobilização, uso abusivo de ocitócicos, episiotomia, entre outras.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, instaurada em 

2003, a partir do Programa Nacional de Humanização do Atendimento Hospitalar (PNHAH), 

de 2001, adota uma perspectiva abrangente de compreensão do termo, integrando várias 

dimensões, uma vez que entende que, no campo da saúde, humanização diz respeito a uma 

aposta ético-estético-política: ética porque implica a atitude de usuários, gestores e 

trabalhadores de saúde comprometidos e corresponsáveis; estética porque relativa ao processo 

de produção de saúde e de subjetividades autônomas protagonistas; política porque se refere à 

organização social das práticas de atenção e gestão na rede do SUS (RATTNER et al., 2012; 

RATTNER, 2009). 

A PNH conceitua humanização como a valorização dos diferentes sujeitos implicados 

no processo de produção de saúde (usuários, trabalhadores e gestores), enfatizando: a 

autonomia e o protagonismo desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o 

estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão. 

Pressupõe mudanças no modelo de atenção e, portanto, no modelo de gestão, tendo como foco 

as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde.  

Com o intuito de ampliar o diálogo em torno de seus princípios, métodos, diretrizes e 

dispositivos, a PNH lança, em 2008, uma arena aberta em formato de blog coletivo, a Rede 

HumanizaSUS. Esta rede colaborativa constitui-se como uma rede de cooperação e 

articulação da inteligência coletiva, reunindo trabalhadores, gestores ou não, usuários e 

demais interessados no tema da saúde, tendo por objetivos: divulgar a política e fortalecê-la 

para enfrentar os desafios da humanização do SUS, criar espaços para novos contatos e novos 

encontros do coletivo nacional ampliado, e divulgar experiências bem-sucedidas no/do SUS 

(MORI; OLIVEIRA, 2009; WEBER, 2012).  

Expressão do protagonismo contra-hegemônico no âmbito das políticas públicas, a 

Rede HumanizaSUS é um dos elementos necessários para possibilitar a transição do modelo 

vigente para o preconizado. Pois, conforme acreditam Rattner, Amorim e Katz (2013, p. 35), 

para viabilizar tal mudança, é necessário engendrar um processo que envolva diferentes 

atores:  
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[…] devendo ser um projeto coletivo, da sociedade brasileira apoiando as iniciativas 

do governo, de oferecer uma assistência de qualidade, respeitosa à mulher e à sua 

dignidade, assim como ao processo fisiológico da gravidez, do parto e do puerpério; 

por outro lado, espera-se que o governo escute e atenda as necessidades e pleitos da 

sociedade.  

 

Para que essa transição ocorra de modo harmonioso, as autoras reconhecem existir 

diferentes esferas de atuação e diversas estratégias para atingir cada uma delas. Considerando 

a complexidade deste cenário, focam nas três esferas mais importantes de atuação para 

mudanças: indivíduos (profissionais da área de saúde, doulas e famílias), ambiência (locais de 

atendimento de gestantes, parturientes e puérperas, numa perspectiva de continuidade de 

assistência) e sistema de saúde.  

Segundo avaliação das autoras, possivelmente o núcleo mais crítico da transição será o 

primeiro, na medida em que implica uma mudança filosófica e paradigmática. Será necessário 

sensibilizar os profissionais a refletirem sobre suas práticas e a buscarem informações sobre 

os diferentes modelos de atenção, para que alcancem novos conhecimentos, atitudes e práticas 

fundamentadas em evidências científicas e no respeito à autonomia da mulher. Nesse sentido, 

as discussões deverão contemplar aspectos técnicos, culturais e sociais, identificando as 

razões que fizeram com que muitas das práticas corriqueiras sejam atualmente consideradas 

inadequadas e, muitas vezes, vistas como formas de violência.  

Paralelamente, deverá se focar, ainda, na visão filosófica, incentivando e fortalecendo 

os profissionais que já iniciaram a mudança paradigmática, que acreditam na competência da 

natureza da mulher para parir pela via vaginal e valorizam aspectos da prática humanizada, 

como a presença de acompanhante e a importância da avaliação do bem-estar físico e 

emocional durante o trabalho de parto e parto. 

Embora esses profissionais humanizados sejam capazes de atuar independente da 

ambiência, Rattner, Amorim e Katz (2013) defendem que adequar o ambiente é fundamental 

para que as equipes em transição sejam estimuladas a atuar no novo modelo. Também 

destacam ser importante que cada centro estabeleça metas e taxas aceitáveis de cesáreas e de 

outros procedimentos, como indução e episiotomia. “Cada centro deve também estabelecer 

normas de conduta a serem seguidas por seus integrantes, que respeitem e se espelhem nos 

novos paradigmas de assistência” (2013, p. 38). 

Por fim, para que a transição ocorra, o sistema de saúde deverá se adequar ao modelo 

proposto, organizando toda a rede para essa nova forma de atuação, de modo a possibilitar às 

mulheres dar à luz em locais de menor complexidade possível, adequados à realização do 
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parto e de preferência o mais próximo possível de seu local de residência, como recomenda a 

OMS (1996). 

Todos esses componentes fazem parte da Rede Cegonha, iniciativa lançada pela 

Presidência da República em 2011 (BRASIL, 2011) tanto para modificação da ambiência 

como para alteração nas práticas. É na direção apresentada que ela propõe encaminhar a 

organização dos serviços de atenção a partos e nascimentos, na medida em que tem diretrizes 

tanto para a gestão do cuidado como para a gestão do sistema, vinculando a mulher à 

maternidade onde será atendida desde o início do pré-natal (RATTNER; AMORIM; KATZ, 

2013). 

A Rede Cegonha (Quadro 5) sistematiza e institucionaliza um modelo de atenção ao 

parto e ao nascimento que vem sendo discutido e construído no país desde os anos 1990, com 

base no pioneirismo e na experiência de médicos, enfermeiros, parteiras, doulas, acadêmicos, 

antropólogos, sociólogos, gestores, formuladores de políticas públicas, gestantes, ativistas e 

instituições de saúde, entre muitos outros, consistindo numa rede de cuidados que visa 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, 

ao parto e ao puerpério. Trata-se de um modelo que garante às mulheres vivenciar a 

experiência da gravidez, do parto e do nascimento com segurança, dignidade e beleza. 

Quadro 5 – Rede Cegonha 

OBJETIVOS 

• Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde da 

criança com foco na atenção ao parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil de zero 

aos 24 meses;  

• Organizar uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade;  

• Reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal. 

 

PRINCÍPIOS 

• O respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; 

• O respeito à diversidade cultural, étnica e racial; 

• A promoção da equidade; 

• O enfoque de gênero; 

• A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 

adolescentes; 

• A participação e a mobilização social;  
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• A compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde materna e infantil em 

desenvolvimento nos Estados. 

DIRETRIZES 

A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de 

ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, 

mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do 

sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde em consonância com a Portaria 

nº 4.279/GM/MS, de 2010, a partir das seguintes diretrizes: 

• Garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, 

ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; 

• Garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; 

•   Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; 

• Garantia da atenção à saúde das crianças de zero a 24 meses com qualidade e 

resolutividade;  

• Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. 

Fonte: BRASIL, 2011. 

 

Numa convergência das políticas anteriores, a Rede Cegonha propõe a mudança do 

modelo de atenção obstétrica, com a desospitalização do parto e nascimento de risco habitual, 

ao oferecer centros de parto normal peri ou intra-hospitalar, com a enfermeira obstetra no 

centro do cuidado. Em 2013, o Ministério da Saúde estabeleceu (BRASIL, 2013a) as 

diretrizes para implantação e habilitação de Centro de Parto Normal (CPN), no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), para o atendimento à mulher e ao recém-nascido no momento 

do parto e do nascimento, em conformidade com o Componente Parto e Nascimento da Rede 

Cegonha. 

Para fins da referida portaria, o Ministério da Saúde define atenção humanizada ao 

parto e nascimento como:  

 
Respeito ao parto como experiência pessoal, cultural, sexual e familiar fundamentada 

na importância do fortalecimento do protagonismo e autonomia da mulher, com sua 

participação nas decisões referentes às condutas; proteção contra abuso, violência ou 

negligência; reconhecimento dos direitos fundamentais de mulheres e crianças a 

tecnologias apropriadas de atenção em saúde com adoção de práticas baseadas em 

evidências, incluindo-se a liberdade de movimentação e de posições durante o trabalho 

de parto e parto, o direito a acompanhante de livre escolha e à preservação da sua 

integridade corporal (BRASIL, 2013a). 
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Percebe-se, portanto, que a mudança de modelo no país, que está sendo proposta e 

efetuada pelo Ministério da Saúde, acompanha as mais atualizadas evidências científicas e o 

que é preconizado pelos organismos internacionais, como a OMS. Entretanto, Rattner, 

Amorim e Katz (2013) acreditam que a proposta só se tornará efetiva e se concretizará se 

houver adesão de gestores, para estruturar sistemas de garantia de vagas e estruturas 

adequadas nos serviços, e das mulheres, reconhecendo que é seu direito uma atenção 

humanizada. Ademais, é importante ter um componente de comunicação, com informação 

dirigida às mulheres sobre suas opções e direitos no parto. 

Mas, ao final, a qualidade da assistência é atribuição profissional. Cabe, portanto, aos 

profissionais que atendem gestantes, parturientes, puérperas e bebês se informarem a respeito, 

buscarem mais e melhor conhecimento cientificamente fundamentado, e terem a coragem de 

fazer essa mudança (RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013). Uma mudança que envolve 

dirigir-se a um modelo centrado em parteiras, especialistas na fisiologia do nascimento, e não 

mais em médicos, especialistas na patologia do nascimento e, que, portanto, deveriam salvar 

mães e bebês somente quando a fisiologia abrisse passagem para a patologia (JONES, 2009). 

Porém, assevera Jones (2009), não há receitas prontas sobre como alcançar essa 

transição, apenas a convicção de que as respostas devem caminhar numa direção oposta ao 

autoritarismo, sendo profundas, respeitosas, integrativas e multifacetadas, devendo incluir 

ações governamentais e da sociedade civil organizada, bem como na área de formação dos 

profissionais de saúde (GICO; MEYER; COSTA, 2009). Jones propõe, por exemplo, criar um 

currículo humanista nas escolas médicas, de enfermagem e de parteiras, com ênfase nos 

aspectos relacionais e emocionais da assistência. 

O autor em tela também acredita que a humanização do nascimento só pode acontecer 

com a participação das mulheres, personagens mais significativas nesta mudança 

paradigmática. Por isso, incentiva o diálogo entre grupos feministas, de mães, consumidoras, 

ativistas do nascimento e da amamentação. Reconhece ainda que a imprensa pode ter um 

papel significativo em estimular o diálogo, sugerindo aos membros desses grupos relacionar-

se com a mídia para fomentar o debate público ao redor da importância de se mudar a forma 

de nascer. Tal diálogo de que fala o autor vem ocorrendo nos últimos anos, via redes sociais, e 

vem se configurando em novos espaços para a discussão de temas de interesse público, sendo 

uma alternativa à imprensa massiva, tradicionalmente vinculada a interesses dominantes, 

conforme debatido no Capítulo 4 – COMUNICAÇÃO. 

Com a popularização da Internet, observa-se a ampliação e o fortalecimento do 

movimento de ativistas pela humanização do parto. Um dos primeiros exemplos dessas 
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potencialidades ocorreu em 2007, quando a rede Parto do Princípio
17 ,18  

moveu ação no 

Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) contra o abuso de cesarianas no setor 

suplementar. Foi entregue ao referido órgão um dossiê de 35 páginas, baseado em mais de 30 

artigos científicos, contendo propostas e soluções para a epidemia de cesarianas (LEÃO et al., 

2013). 

A presença constante de ativistas na blogosfera e nas redes sociais vêm ajudando a 

aumentar muito a visibilidade do movimento. Conforme pontuam Leão et al. (2013), em 2012 

duas marchas importantes foram articuladas em várias cidades do Brasil: a Marcha do Parto 

em Casa e a Marcha pela Humanização do Parto, reunindo milhares de mulheres em todo o 

país. O apoio mútuo e o compartilhamento de experiências exitosas de parto, que costumam 

se dar nas redes sociais, também parecem contribuir para a construção de relações mais 

igualitárias entre as mulheres e os profissionais de saúde.  

Em face do exposto e considerado a necessidade de fomentar a mobilização e o 

diálogo em prol do parto humanizado, entende-se que as redes sociais configuram-se em 

canais alternativos de comunicação que possibilitam a difusão de um outro discurso sobre 

parto e trabalho de parto. Pela diversidade de informações e opiniões publicadas na rede, 

podem ser meios dialógicos importantes nos debates sobre a consolidação dos princípios 

humanistas na assistência ao nascimento e na divulgação de abordagens obstétricas ao redor 

do mundo que funcionam satisfatoriamente e que podem servir de exemplo para experiências 

similares em outros países. 

 

5.4 ABORDAGENS QUE FUNCIONAM SATISFATORIAMENTE 

 

Na busca desse diálogo, por anos ativistas do nascimento tem ocupado diferentes 

locais, sejam eles virtuais ou não, para espalhar e reforçar a mensagem de que a assistência 

obstétrica contemporânea simplesmente não funciona de maneira satisfatória para o binômio 

mãe-bebê, considerando-se aspectos físicos e emocionais. Sim, bebês nascem e vidas que 

poderiam ser perdidas são salvas pela obstetrícia moderna, mas o preço que se paga por isso é 

cada vez mais alto, seja em termos financeiros ou em termos de consequências negativas para 

                                                           
17

 Formada por mulheres, a rede Parto do Princípio tem como objetivo principal a retomada, pela mulher, do 

protagonismo de seus processos de gestação, parto e pós-parto. Busca resgatar o direito de cada mulher à escolha 

informada, encarando a gestação, o parto e a amamentação como processos naturais, fisiológicos, instintivos, 

carregados de significado e beleza, e nos quais a mulher pode e deve assumir seu papel de protagonista. Assim 

sendo, valoriza infinitamente o direito de cada mulher a vivenciá-los de forma inteira, consciente, empoderada, 

lutando para que toda mulher que assim o deseje tenha essa oportunidade.  
18

http://www.partodoprincipio.com.br/ 
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a saúde de mães e bebês. Um preço, sustentam Davis-Floyd et al. (2009), que não deveria ser 

pago, porque se baseia em informações e entendimentos equivocados sobre a fisiologia 

normal do nascimento e como melhor apoiá-la, resultando em práticas desnecessárias, ainda 

sendo desconhecidas as consequências da violência do parto, na abrupta separação de mães e 

bebês (O RENASCIMENTO… 2013). 

Modelos de nascimento que não funcionam satisfatoriamente são sistemas 

disfuncionais e hierárquicos, nos quais o conhecimento de enfermeiras e parteiras, que 

ocupam escalões mais baixos, costuma ser desvalorizado por médicos obstetras. Resta-lhes, 

como única alternativa, muitas vezes, seguir as práticas hospitalares consideradas padrão, 

ainda que estas não respeitem as necessidades fisiológicas do parto. Para os médicos 

obstetras, a tarefa de defender o parto normal sem intervenção também não é fácil, porque 

geralmente tais ações resultam em represálias, que podem ser sutis ou severas (DAVIS-

FLOYD et al., 2009). 

É comum a suposição de que o modelo ocidental de maternidade seria apropriado 

também para países não ocidentais, com recursos humanos e monetários escassos. Tal 

presunção se torna ainda mais falaciosa quando se leva em consideração que os sistemas 

ocidentais estão sendo, eles próprios, alvo de críticas, por não respeitarem evidências 

científicas, fazerem uso excessivo da tecnologia e terem custos galopantes. Além disso, 

acrescenta a parteira Utumuu (2009), o ocidente ainda desvaloriza sistematicamente as 

necessidades da mulher por apoio emocional. 

Em suma, conforme já comentado, as características principais de modelos de 

nascimento que não apresentam resultados satisfatórios para mães e bebês são (DAVIS-

FLOYD et al., 2009, p. 1-2): 

• Danos iatrogênicos físicos, sociais e emocionais desnecessários causados pelo 

excesso de drogas e tecnologias, tais como indução do trabalho de parto com uso de ocitocina, 

monitoramento fetal eletrônico, episiotomia e cesariana; 

• Desconsideração às evidências científicas que não sustentam o uso rotineiro de 

determinados procedimentos; 

• Concomitante desconsideração pela evidência científica que demonstra melhores 

resultados de técnicas humanistas de nascimento, centradas na mulher e psicologicamente 

efetivas, como a adoção de posições verticalizadas para o nascimento; 

• Interferência no estabelecimento da amamentação pelo uso de drogas durante o 

nascimento e pela separação entre mãe e bebê após o nascimento; 
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• A ideologia tecnocrática e patriarcal que assume que o corpo da mulher é uma 

máquina disfuncional, e que o nascimento é um processo arriscado e problemático, 

justificando o uso excessivo de tecnologia. 

O resultado desse modelo de atendimento são mulheres dando à luz, em hospitais ao 

redor do mundo, sujeitas a intervenções desnecessárias que tornam seus nascimentos, na 

melhor das hipóteses, em mais complicados que necessários, e, na pior, em eventos perigosos. 

Deságua, corriqueiramente, na assistência obstétrica, uma cascata de intervenções 

consideradas aceitáveis ou necessárias para o nascimento (DAVIS-FLOYD et al, 2009), cada 

qual trazendo riscos e custos adicionais.  

Essa permissividade do modelo tecnocrático de nascimento somada à supervalorização 

de intervenção tecnológica (DAVIS-FLOYD et al., 2009) proporciona a base lógica de 

argumentação para os médicos realizarem essas intervenções desnecessárias acreditando que 

estão proporcionando tratamento apropriado para conter riscos e salvar vidas. Esses médicos, 

que costumam não ter qualquer preparação sobre o processo fisiológico e que raramente lidam 

com um parto normal, geralmente são bem-intencionados. Eles não são inumanos, estão 

simplesmente praticando o que o sistema criou e os leva a acreditar que as intervenções que 

realizam são essenciais para produzir um bebê saudável. 

O contexto de predomínio global da assistência tecnocrática em nascimentos faz com 

que seja enormemente difícil criar e sustentar abordagens que funcionam de maneira 

satisfatória, uma vez que essas alternativas vão completamente contra a essência do modelo 

tecnocultural (DAVIS-FLOYD et al., 2009). Como resultado, muitas mulheres não 

conseguem experimentar um parto normal e ficam sem condições para entender ou criticar o 

tratamento biomédico recebido. Mas como definir um paradigma de assistência ao nascimento 

que funciona? Quais são suas características?  

Primeiro, e mais importante, abordagens que funcionam satisfatoriamente não devem 

causar danos desnecessários para mães e bebês, e devem ter excelentes resultados em termos 

de mortalidade e morbidade, incluindo nesta última a de cunho psicossocial. Como já 

apontado, há exemplos que dão certo em países centrais e periféricos, como Holanda, Reino 

Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Austrália, Filipinas, México e Brasil. 

São iniciativas que mostram formas de combinar e sintetizar o melhor do conhecimento da 

obstetrícia, do paradigma de cuidado das parteiras, dos sistemas tradicionais, do senso comum 

e da pesquisa científica para criar abordagens de sucesso (DAVIS-FLOYD et al., 2009), 

configurando-se em exemplos do trabalho de tradução e do pensamento pós-abissal 

postulados por Santos (2002a, 2003, 2007). 
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Dentre os exemplos descritos na literatura científica que funcionam e são passíveis de 

serem replicados, encontra-se o do obstetra brasileiro Ricardo Herbert Jones. Atendendo 

pacientes particulares em Porto Alegre, uma das cidades mais conservadoras em termos de 

assistência obstétrica no país, o médico oferece um modelo de nascimento simples, onde ele, 

uma parteira e uma doula atendem a parturiente no local de sua escolha (JONES, 2009). 

Obviamente, as mudanças que o médico fez em sua prática não aconteceram sem 

alguma forma de resistência. O modelo de assistência tecnocrático construiu sua supremacia 

de assistência ao nascimento baseado na adoção indiscriminada de intervenções tecnológicas, 

indo do fórceps às cesarianas. Criticar e questionar o uso irrestrito de tecnologia no 

nascimento é atacar o coração do sistema obstétrico contemporâneo. Afinal, tensiona Jones 

(2009), se os médicos tivessem de limitar o uso da tecnologia, como se justificaria todo o 

exaustivo treinamento profissional que os capacitou e os ensinou a empregá-las? 

Colocar o modelo obstétrico ocidental no holofote, como fez Jones, causou 

desconforto aos colegas, que entendiam a atitude dele como uma possível ameaça ao poder 

conquistado pela obstetrícia ao longo dos dois últimos séculos. Quanto mais o obstetra gaúcho 

questionava rotinas e comportamentos adotados sem evidência científica, mais ele se 

incomodava com o fato de que os médicos detinham em suas mãos basicamente toda a 

responsabilidade sobre como manejar os nascimentos. Com o tempo, porém, parou de culpar 

somente os obstetras, ao compreender as nuances da complexidade de forças, visíveis e 

invisíveis, que influenciam o tratamento médico e cultural do nascimento (JONES, 2009). 

Sua iniciação no universo do nascimento humanizado se deu em 1986, quando um 

evento na emergência do hospital em que trabalhava como residente lhe despertou um olhar 

crítico sobre a assistência médica em nascimento, o qual lhe acompanharia ao longo de toda a 

sua trajetória profissional. Em seu relato (JONES, 2009), conta que, ao levantar a saia de uma 

mulher agachada no canto da sala, viu a cabeça do bebê vindo. Sem tempo de colocar as 

luvas, gritou com a mulher por ela estar de cócoras, sentindo, em seguida, pela primeira vez 

na sua vida, a estranha sensação de um corpo molhado, ensanguentado nas suas mãos nuas. 

Enquanto ainda gritava com a mulher, que sujava o chão, agora, com sua placenta, entregou o 

bebê para a enfermeira o mais rápido possível. A mãe foi então colocada na maca e levada, e 

seu bebê foi entregue para a unidade de tratamento intensivo, porque certamente deveria estar 

contaminado. 

Na sequência, Jones (2009) revela que a enfermeira, agradecida, lhe perguntou o que 

teria acontecido se ele não tivesse chegado a tempo. Horas mais tarde, depois de martelar a 

mesma pergunta, o médico deparou-se com uma terrível resposta: sem ele, o parto teria 
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ocorrido bem; de fato, teria sido melhor. Depois de ter agido de forma a arruinar a experiência 

de nascimento daquela mulher, ainda fora parabenizado. O obstetra estava devastado.  

Sua atitude na sala de emergência, reconhece Jones (2009), fora reflexo da filosofia e 

ideologia de sua formação médica, que não enfatizavam a dimensão humana no nascimento. 

O parto na emergência lhe ensinou o quanto estava longe da medicina centrada no indivíduo 

e, portanto, desvalorizava a importância do respeito pela subjetividade da paciente. A 

vergonha que sentiu fez com que se obrigasse a estudar práticas alternativas de assistência ao 

nascimento. Nos anos que se seguiram, abandonou enemas, raspagem dos pelos pubianos, 

ruptura artificial das bolsas, monitoramento fetal eletrônico, episiotomias, jejum e outras 

maneiras rígidas e padronizadas de atender nascimentos.  

O exemplo mostra como o nascimento, uma das mais poderosas experiências 

humanas, pode ser transformada em uma das situações mais desempoderadoras, em razão de 

uma assistência inadequada. Ao redor do mundo, porém, há exemplos de sociedades que 

proporcionam às mulheres escolha verdadeira, em que seus desejos e a fisiologia do parto e 

do nascimento são honradas, respeitadas e confiadas. Nesses lugares, intervenções se aplicam 

somente em casos de real necessidade, de forma que seu uso inadequado não cause danos. 

Porém, estes são a minoria.  

A virada paradigmática de Jones pode ser apenas um farol a iluminar o oceano de 

escuridão dos cuidados tecnocráticos, mas seu exemplo mostra que há iniciativas concretas e 

em prática que funcionam satisfatoriamente, combinando o melhor da prática obstétrica, da 

científica, do conhecimento tradicional e do senso comum para criar sistemas que 

verdadeiramente sirvam às mães e a seus bebês, conforme preconiza Santos (2002a, 2003, 

2007) ao propor a razão cosmopolita. 

Apesar das dificuldades, a literatura traz paradigmas que funcionam satisfatoriamente 

no mundo inteiro, seja em hospitais, clínicas, centros de nascimento ou casas de parto. Eles 

funcionam porque as mulheres são o centro do processo, ou são parceiras respeitadas, em 

sistemas estabelecidos com o intuito de beneficiá-las, a seus bebês e a suas famílias. Dentre os 

critérios adotados por Davis-Floyd et al. (2009, p. 21-22) para identificar e caracterizar esses 

sistemas que funcionam satisfatoriamente, estão:  

• Uma ideologia centrada na mulher; 

• Parteiras como cuidadoras primárias nos nascimentos normais; 

• Atenção a nível de comunidade; 

• Continuidade no cuidado; 

• Uso de técnicas e modalidades que funcionam para apoiar o parto normal; 
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• Atendimento com foco em evitar morbidade e mortalidade; 

• Serviço médico apropriado para casos de nascimentos de risco e de emergência; 

• Respeito mútuo e colaborativo entre os diferentes tipos de cuidadores; 

• Sistema de contrarreferência, em que a mulher com uma condição prévia de risco 

que melhorar e tornar-se de baixo risco pode ser reclassificada como “normal” e referida de 

volta à parteira; 

• Prática reflexiva, na qual os profissionais rotineiramente refletem sobre suas práticas 

e fazem esforços para melhorá-las; 

• Sistema de transporte dos locais primários de atendimento para os hospitais; 

• Prática baseada em evidências; 

• Resultados estatísticos seguros; 

• Acesso para mulheres de todos os níveis econômicos; 

• Sustentabilidade e viabilidade econômica; 

• Replicabilidade entre outros ambientes com condições culturais e econômicas 

similares. 

Conforme defendido até aqui, percebe-se que todos os exemplos que funcionam 

satisfatoriamente partem do entendimento básico que o nascimento é um evento normal e que 

a mulher é seu principal protagonista, incorporando aspectos tanto do paradigma humanista 

quanto do holístico. Esse posicionamento já recebeu diferentes nomenclaturas ao longo do 

tempo, tendo sido descrito pela primeira vez como o modelo de cuidado das parteiras pela 

socióloga Barbara Katz Rothman (apud DAVIS-FLOYD et al., 2009), um rótulo que se 

tornou internacionalmente reconhecido para diferenciar a filosofia e ideologia das parteiras 

em contraposição a dos obstetras. 

Seja como for, ao tentar nomear tais iniciativas, nota-se que, por definição, as parteiras 

são ou deveriam ser as guardiãs principais do parto normal e do nascimento, enquanto os 

obstetras, por definição, são ou deveriam ser a equipe de apoio, lidando apenas com condições 

de perigo ou riscos reais. As parteiras são, de fato, as cuidadoras principais em todos os 

modelos descritos na literatura sobre humanização de parto e, portanto, o paradigma de 

cuidado das parteiras parece ser o termo mais apropriado a ser usado. Entretanto, cabe 

salientar que milhares de parteiras ao redor do mundo são tecnocraticamente preparadas, 

assim agindo na assistência ao nascimento.  

Em contrapartida, em praticamente todos os países, é possível encontrar obstetras 

comprometidos com uma assistência humanista, que aplicam o sistema das parteiras 

diariamente nas suas práticas. Assim, Davis-Floyd et al. (2009) propõe também usar o termo 
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paradigma de cuidado das parteiras para médicos, para descrever os provedores em saúde que 

guiam suas práticas de acordo com a compreensão de que o nascimento é um evento 

fisiológico, centrado na mulher. 

Segundo Odent (2005a), se as necessidades básicas de uma mulher em trabalho de 

parto tivessem sido reconhecidas há meio século, quando a operação da cesariana moderna se 

tornou muito conhecida, a história do parto teria, indubitavelmente, tomado outra direção, 

porque o conhecimento das parteiras teria sido levado em consideração. Essas mulheres não 

teriam desaparecido, como aconteceu em certos países, nem teriam perdido a sua autonomia, 

tornando-se prisioneiras dos protocolos da assistência tecnocrática. “Ouso garantir que, no dia 

em que todas as parteiras forem mães que tenham dado à luz sem medicamentos e sem 

intervenções cirúrgicas, as taxas astronômicas de cesarianas passarão à história” (ODENT, 

2005a, p. 223). 

Conforme debateu-se, taxas de cesarianas elevadas, monitoramento fetal eletrônico, 

elevadas taxas de induções do trabalho de parto e uso frequente de anestesias epidurais são 

algumas das consequências de uma generalizada falta de entendimento da fisiologia do parto. 

Portanto, uma forma simples para reverter esse quadro seria redescobrir e tornar conhecidas 

as necessidades básicas das mulheres em trabalho de parto.  

O primeiro passo, nesse sentido, seria livrar as mulheres de todos as rotinas que 

perturbam os processos fisiológicos, satisfazendo as necessidades de mamífero da parturiente, 

ou seja, satisfazendo sua necessidade de privacidade e de se sentir segura. Em outras palavras, 

“No que respeita o trabalho de parto, expulsão e nascimento, o que é especificamente humano 

tem que ser eliminado, enquanto as necessidades de mamífero têm que ser satisfeitas” 

(ODENT, 2005a, p. 45).  

Quando a mulher está a dar à luz sozinha, em determinado ponto ela tem uma 

tendência para se desligar do mundo, ousando fazer, nesse momento, o que nunca ousaria 

fazer na sua vida social cotidiana, como gritar ou blasfemar, adotar posturas e ruídos os mais 

inesperados. Tais comportamentos, assevera Odent (2005a, 2005b), são um reflexo da 

redução da atividade do neocórtex (região cerebral mais evoluída), importante aspecto da 

fisiologia do parto. Trata-se do tal mundo secreto da partolândia (CARNEIRO, 2013). 

Dessa forma, redescobrir as necessidades das mulheres em trabalho de parto consiste 

em regressarmos às origens, para ver o que é transcultural e universal. Ou seja, o que é nosso, 

enquanto mamíferos. Por isso, Odent provoca o lugar-comum, afirmando que, enquanto o 

objetivo for moderar as taxas de cesarianas, a prioridade devia ser mamiferizar, ao invés de 

humanizar, o parto. “Em certo sentido, o parto precisa ser desumanizado” (2005a, p. 46). 
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5.5 MAPA SÍNTESE DOS MODELOS DE ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Como resultado da cartografia das ideias temáticas presentes na literatura sobre o 

parto, apresenta-se mapa síntese dos modelos de assistência obstétrica na contemporaneidade, 

elaborado a partir de tipificação proposta por Davis-Floyd (2001) e do itinerário até aqui 

percorrido. Para a representação gráfica do mapa síntese, optou-se por utilizar a pintura a óleo 

Almond Blossom, de Vincent van Gogh (1890), por suas virtualidades gráficas e, também, 

simbólicas.  

Em exposição no museu Van Gogh, em Amsterdam, a tela de 73.5 cm x 92 cm tornou-

se uma das mais famosas do referido pintor nascido na Holanda, país considerado símbolo na 

contemporaneidade em assistência humanizada ao parto. Com ramos floridos da uma 

amendoeira contrastando com o azul do céu, a obra representa esperança e renascimento, visto 

a florescência anunciar o começo da primavera e, portanto, da vida nova. O quadro foi um 

presente da van Gogh ao seu irmão Theo, em celebração ao nascimento do filho Vincent.  



 
 

Fonte: arte sobre Van Gogh (1890) 



 
 

6 ATIVISMO PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO: EM BUSCA DO POTENCIAL 

CONTRA-HEGEMÔNICO 

 

Neste capítulo, apresenta-se o mapa analítico elaborado a partir da fundamentação 

teórica centrada na axiologia do cuidado (SANTOS, 2002a, 2003) e resultante da cartografia 

simbólica para interpretação dos dados empíricos. Retomando, o córpus constitui-se das 131 

postagens do blog Cientista que virou mãe relacionadas ao renascimento do parto, e foi 

analisado de acordo com as seguintes categorias: o ativismo individual e/ou coletivo, virtual 

e/ou presencial; a conexão das teias da rede; os paradigmas de assistência obstétrica vigentes 

e alternativos; a contestação ao conteúdo da imprensa massiva. 

Mediante a síntese das principais bandeiras defendidas pelo Movimento de 

Humanização do Parto (MHP) e da trajetória empreendida pela blogueira Ligia Moreiras 

Sena, condensa-se a realidade observada em três ramos que compõem o mapa, quais sejam: 1) 

Parto Domiciliar Planejado (PDP); 2) Parto normal humanizado; e 3) Contra a violência 

obstétrica. Tais ramificações foram elaborados na esperança de se conseguir demonstrar 

como está sendo gestado o renascimento do parto e da reinvenção da emancipação social a 

partir da mobilização que se aninha no berço da blogosfera brasileira. 

A trajetória empreendida para síntese da realidade investigada não seguiu um caminho 

reto. Configurou-se como um labirinto: perpassou subidas e descidas, desvios, atalhos e, 

principalmente, idas e vindas, sendo construída e pavimentada à medida que foram se 

descortinando as potencialidades e virtualidades dos blogs enquanto canais alternativos de 

comunicação no tocante a iniciativas e ações do MHP no país. Coletivo este que se articula no 

espaço digital brasileiro, pelas teias virtuais de uma rede que se fortalece e se concretiza com 

o intuito de operar uma mudança paradigmática que dê à mulher autonomia para decidir o que 

é melhor para si, com base em informações esclarecedoras, em termos de trabalho de parto e 

parto. 

Os caminhos que foram sendo trilhados, rizomaticamente, através das linhas de fugas 

pelas quais se revelaram potências da vida, de reinvenção da emancipação social e 

consolidação de uma cidadania mais participativa, tornaram-se as pistas a serem seguidas para 

entrelaçar teoria e prática, na investigação do processo de: produção de conteúdos e sentidos; 

divulgação de informações; e organização de atos públicos presenciais e virtuais, com vias a 

fortalecer o ativismo que se tece, se alonga e se espraia pelas teias da blogosfera para defender 

a autonomia reprodutiva das mulheres. Ruídos, tensões e pontos de conflito elucidados pelo 

discurso presente neste universo foram apreendidos pela cartografia simbólica, de forma a 
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mapear as diferentes formas de ação do movimento e os silenciamentos que vem sendo 

perpetrados pela assistência obstétrica contemporânea.  

 

6.1 PARTO DOMICILIAR PLANEJADO (PDP) 

 

A entrada da blogueira Ligia Moreiras Sena no mundo do parto humanizado ocorre 

de forma pública em 10 de dezembro de 2009, quando divulga que, se sua gravidez 

transcorrer bem, optará pelo Parto Domiciliar Planejado (PDP), com a mesma equipe que 

assistiu o nascimento de Caetano, filho da sua amiga Sheila, e cujo parto motivou sua 

escolha. A blogueira visitou-a cerca de duas horas após o parto e, quando viu “…a cara 

daquele bebezinho feliz e tranquilo, deitando no quartinho da casa dele, cercado de amor e 

gente conhecida, e não de pessoas desconhecidas e mascaradas […] começou a pensar na 

hipótese” (SENA, 2009).  

Meses depois, em março de 2010, Ligia participa da primeira consulta do referido 

Espaço Hanami
19

, formado por enfermeiras obstétricas que trabalham com o PDP em 

Florianópolis, com o intuito de conhecer a filosofia e o modo de atuação da equipe, 

perguntar sobre os riscos, esclarecer dúvidas e, principalmente, esclarecer ao pai da Clara (a 

essa altura, a blogueira já sabia que teria um bebê do sexo feminino) sobre essa alternativa 

de parto, já que, quando falou “pela primeira vez que queria ter o bebê em casa, ele quase 

teve um treco” (SENA, 2010a), relata, reconhecendo não ser o PDP uma ideia muito bem 

aceita pela maioria das pessoas com quem se relaciona. 

Nesse processo de busca por abordagens alternativas de assistência obstétrica e de 

decisão pelo PDP, a blogueira começa a enredar-se na blogosfera do Movimento pela 

Humanização do Parto (MHP) e, paralelamente, passa a participar do grupo de discussão 

sobre PDP em Florianópolis (SC). A entrada oficial na teia de blogs ocorre em abril de 

2010, quando publica uma postagem como autora convidada no blog Mamíferas, no qual 

explicita as críticas que ouviu em relação à escolha do local de parto. Ao acompanhar os 

comentários feitos sobre seu texto, percebe, porém, “não estar mais falando sozinha” 

(SENA, 2010b), e que há tanta gente espalhada pelo mundo, mas de alguma forma 

conectadas, que divide as mesmas opiniões em relação ao PDP. 

Apesar de todo preparo e planejamento para receber sua filha em casa, Ligia acaba 

tendo um parto que define como domiciliar-hospitalar-humanizado, visto que, após 25 

                                                           
19

www.equipehanami.com.br 
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horas de trabalho de parto domiciliar, decide encaminhar-se ao hospital, onde, depois de 

outras cinco horas de tentativas de parto vaginal, acaba sendo submetida a uma cesárea, na 

ocasião indicada pela equipe médica por sofrimento fetal.  

 
Foi um momento muito difícil aquele, muito triste, de muito sofrimento para mim 

[…] Eu sabia que estava indo buscar a Clara, mas sentia uma tristeza profunda e 

dolorida porque ela não chegaria da maneira como a gente tanto tinha sonhado e 

para a qual tanto tínhamos nos preparado. […] Clara, toda grandona, nasceu com 

um perímetro cefálico de pouco mais de 37 cm. Por isso ela não estava descendo. 

Ela não conseguiu descer mais (SENA, 2010d). 

 

Além de descrever o trabalho de parto e nascimento de sua filha, Ligia também abre 

espaço no seu blog para publicar outros relatos de partos domiciliares, em especial de 

mulheres que, a exemplo dela, receberam o primogênito por cesárea, mas que, em gestações 

seguintes, conseguiram dar à luz em casa, como ocorreu com Elis, que conseguiu parir 

Marina cerca de dois anos após uma cesárea (SENA, 2013f). O objetivo é incentivar outras 

mulheres a lutarem por seus sonhos e por seus partos, mostrando ser possível viver até 

mesmo um Vaginal Birth After Cesarian (VBAC) domiciliar. 

Em paralelo a tais relatos, Ligia passa a publicar também informações com o intuito 

de apoiar a divulgação dos conceitos de parto normal humanizado e de PDP. Nessa medida, 

vai tornando-se cada vez mais próxima do grupo de discussão vinculado ao Espaço 

Hanami. Em 2011, após o nascimento de sua filha, participa da produção do documentário 

Hanami: o florescer da vida
20

, sobre partos domiciliares e humanizados realizados pela 

equipe em Florianópolis, “que ficou incrível! Emocionante, delicado, profundo e 

revolucionador” (SENA, 2011a). Inclusive, imbui-se de divulgar e distribuir gratuitamente 

a obra, cujo objetivo é tirar da obscuridade “uma velha-nova forma de trazer seres humanos 

ao mundo, de maneira humanizada, consciente, amorosa e não mecanizada” (SENA, 

2011a). 

Este mesmo grupo de discussão se mobiliza, em outro momento específico, para 

definir estratégias de ação em relação à matéria veiculada no jornal televisivo matinal Bom 

Dia SC, do Grupo RBS, em que uma médica ginecologista e obstetra afirma, 

categoricamente e em rede estadual, que o parto considerado normal era a cesárea, porque 

sentir dor não era normal, causando desconforto e muito agitação entre as referidas 

ativistas. “Pra encurtar a história: como exemplo de mobilização bem feita, foi conseguido 

direito de resposta também em forma de uma matéria” (SENA, 2010c).  
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 Disponível em <http://vimeo.com/32652284>. Acesso em: 22 mar. 2014  

http://vimeo.com/32652284
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Na sua luta pelo direito que toda mulher tem de saber que existem alternativas às 

cesáreas eletivas, aos partos institucionalizados da forma como os mesmos vêm sendo 

encarados na atualidade, Ligia envolve-se, também, na organização da Marcha do Parto em 

Casa, realizada em 17 junho de 2012 e motivada pelas repercussões de reportagem 

apresentada no programa Fantástico
21

, da Rede Globo, em 10 de junho de 2012.  

No dia seguinte à veiculação da matéria televisiva, o Conselho Regional de 

Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) entra com ação de denúncia contra o médico 

Jorge Francisco Kuhn, em razão de seu depoimento a favor do parto em casa. Considerado 

por Ligia um profissional de conduta irretocável, Kuhn é médico em São Paulo e um dos 

ícones no Movimento de Humanização do Parto no país. Mesmo assim, numa atitude 

considerada arbitrária pela blogueira, o conselho fluminense decide apresentar denúncia ao 

Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP), fato que gera indignação entre 

as ativistas, que se mobilizaram em tempo recorde para organizar e preparar material para a 

Marcha do Parto em Casa. 

 
A denúncia contra ele acertou em cheio o miolo do formigueiro. Em questão de 

minutos – sério, de minutos – a notícia se espalhou pela internet, principalmente via 

Facebook, nos grupos de discussão sobre parto natural, maternidade consciente e 

afins. […] E em questão de poucas horas – sim, poucas horas – já havia um evento 

organizador geral marcado, já haviam diferentes eventos em diferentes cidades, já 

haviam organizadoras responsáveis por cada núcleo, já havia imagem de divulgação 

(SENA, 2012b).  

 

No curto espaço de tempo, também é elaborado folder em frente e verso para ser 

distribuído durante a iniciativa, explicando o que é o PDP, quais são as evidências 

científicas que atestam sua segurança e onde encontrar mais informação a respeito (Anexo 

A). O material é compartilhado por Ligia e outras blogueiras que participam da causa. Ao 

todo, se contabiliza mais de 4 mil pessoas nas ruas, numa mobilização que atinge Rio de 

Janeiro, São Paulo, Campinas, Salvador, Recife, Porto Alegre, Vitória, Curitiba, Brasília, 

Belém, Recife, São José dos Campos, Sorocaba, Maceió, Cacoal, Garopaba, Uberlândia, 

Belo Horizonte, São Carlos e Florianópolis, entre outras cidades, estimuladas por mulheres 

que se articularam por detrás das telas dos computadores. 

 

A Marcha do Parto em Casa mostrou como as pessoas, em diferentes lugares do 

país, estão conectadas e atuantes em prol do respeito ao parto, ao nascimento e às 

decisões das mulheres. Foi um exercício de democracia e de luta em defesa da 

saúde e, também, uma reação às arbitrariedades dos conselhos de medicina, que 

                                                           
21

 Disponível em <http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/parto-humanizado-domiciliar-causa-

polemica-entre-profissionais-da-area-de-saude/1986583/>. Acesso em: 22 mar. 2014 

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/parto-humanizado-domiciliar-causa-polemica-entre-profissionais-da-area-de-saude/1986583/
http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/parto-humanizado-domiciliar-causa-polemica-entre-profissionais-da-area-de-saude/1986583/
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estão interferindo de maneira cerceadora sobre a liberdade de expressão de 

profissionais reconhecidos por seu trabalho em defesa do respeito ao parto e 

nascimento […] Os conselhos de medicina vêm incentivando preconceitos e debates 

sem fundamentação científica sobre o local de parto e essa marcha vem se contrapor 

a essa atitude antidemocrática e anticientífica que ameaça o protagonismo feminino 

no parto (SENA, 2012d). 

 

Segundo o coletivo pela Humanização do Parto, foi um evento fortemente 

comentado, difundido e apoiado, que culminou na retirada da denúncia contra o 

profissional. Um mês mais tarde, o movimento precisa articular-se mais uma vez para 

revogar resoluções publicadas pelo CREMERJ em 17 de julho, proibindo: 1) médicos de 

participarem nas chamadas ações domiciliares relacionadas ao parto, ou de equipes 

hospitalares previamente acordadas de suporte e sobreaviso a partos domiciliares; e 2) que 

mulheres que tenham optado por um parto hospitalar tenham, junto de si, uma doula para 

lhes auxiliar durante o trabalho de parto e parto. 

São decisões que, na opinião compartilhada do movimento, além de ferir os direitos 

civis e a liberdade individual, envergonham os brasileiros e, portanto, devem ser 

combatidas. Em seu blog, Ligia convoca as pessoas que concordam que um conselho não 

tem o direito de tentar se sobrepor à legislação, não tem o direito de legislar sobre os corpos 

de quem quer que seja e não tem o direito de proibir mulheres de viverem experiências 

respeitosas e humanizadas de parto e nascimento, a escrever uma denúncia e encaminhar ao 

Ministério Público do Rio de Janeiro.  

Mais uma vez, as mulheres ganham as ruas na Marcha pela Humanização do Parto, 

para brigar por seus direitos, ato que influencia a Justiça Federal a suspender as resoluções 

do CREMERJ. 

 

6.1.1 Interpretação  

 

Ao tomar-se por base apenas o primeiro ramo do mapa analítico, já é possível perceber 

como as redes sociais auxiliaram no empoderamento de Ligia em relação a sua escolha 

pessoal por uma abordagem de nascimento considerada alternativa na contemporaneidade, 

contrapondo-se ao modelo tecnocrático que se tornou hegemônico em muitas sociedades 

ocidentais. Se, no início dessa caminhada, ela relatava sentir-se sozinha, sem apoio e sendo 

alvo de críticas por sua opção pelo PDP, com o ingresso no mundo virtual, ocorre uma 

importante virada: a blogueira passa a sentir-se acolhida, confiante de sua escolha, e a 



111 

 
 

perceber que, como ela, há inúmeras outras pessoas que defendem e apoiam esse conceito. A 

mudança é tal que ela incentiva e estimula outras mulheres a seguir trajetória similar: 

 

Uma coisa que recomendo muito às gestantes e que foi transformadora para mim: a 

participação em listas ou grupos de discussão virtual sobre parto e maternidade. A 

riqueza das informações que circulam nessas listas é algo maravilhoso. São diferentes 

mulheres, com diferentes visões, que nos permite ter contato com formas diferentes de 

ver a maternidade, de forma que podemos nos identificar com algumas, nos afastar de 

outras e, aos poucos, ir criando o nosso próprio conceito (SENA, 2012d).  

 

No caso específico, o início de sua transformação se deu em escala local, ao ingressar 

na lista da qual fazem parte mulheres de Santa Catarina que optam pelo PDP e são atendidas 

pela Equipe Hanami. É esse grupo de duzentas mães que se mobiliza, localmente, para 

angariar os fundos para que a blogueira possa arcar com os custos de deslocamento para 

participar de evento na Câmara Municipal de São Paulo, em abril de 2011, sobre Violência no 

Parto, tema que pauta grande parte das ações na luta pela humanização do parto e que se torna 

objeto de estudo do novo doutorado da blogueira, conforme delineado no item 6.3 Contra a 

violência obstétrica.  

Da sua articulação na esfera local, é um pulo a mergulhar na blogosfera que se espalha 

por todos os confins do país. São canais que, à luz dos ensinamentos de Boaventura de Sousa 

Santos, engendram uma dupla hélice da sociologia das ausências e da sociologia das 

emergências, ao utilizar vias alternativas de comunicação e informação para tirar do 

ostracismo e da obscuridade conhecimentos alternativos de assistência obstétrica, os quais se 

enquadram nas categorias humanizada e holística propostas por Davis-Floyd (2001), e que 

estão mais em harmonia com a medicina baseada em evidências (RATTNER; AMORIM; 

KATZ, 2013; ODENT, 2002, 2005a; BRASIL, 2011) e as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (1996). 

Da mesma forma, se, no início dessa caminhada, a blogueira usava seu espaço virtual 

apenas para relatar devaneios pessoais, à medida que vai se entrelaçando à blogosfera de 

humanização do parto, abre espaço a relatos de PDP para inspirar outras mulheres a buscarem 

essa alternativa como um direito. Ligia também direciona seu blog a funcionar como 

ferramenta para divulgação de informações sobre o tema, para apoio e organização de 

mobilizações e iniciativas do MHP, inicialmente o fazendo em esfera local até alcançar a 

esfera nacional.  

Na teia de blogs pela qual empreende sua viagem de ingresso e permanência no 

ativismo pela humanização do parto, derramam-se e multiplicam-se informações sobre 
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assistência obstétrica que geralmente não encontram abrigo na imprensa massiva, a qual, 

pautada por interesses neoliberais de toda sorte (MARQUES, 2006; PATIAS, 2006), costuma 

defender o modelo intervencionista e cirúrgico. Uma das formas de atuação do movimento, 

conforme apontado, diz respeito justamente à contestação do discurso sobre o parto na grande 

imprensa.  

De acordo com o exposto, percebe-se que, de uma escolha pessoal, a defesa do PDP 

torna-se o carimbo de entrada da blogueira no ativismo pela humanização do parto, 

inicialmente no âmbito local e, após, também no nacional, momento no qual as postagens 

com caráter unicamente pessoal começam a dividir espaço com a luta coletiva. Afinal, é 

graças ao ingresso de Ligia no mundo virtual que a blogueira encontra seus iguais, indigna-se 

ao descobrir a realidade da assistência obstétrica brasileira e vê brotar, dentro de si, uma 

ativista.  

Uma ativista com nome e site próprios, mas que se mistura e se confunde aos perfis de 

outras mulheres submersas nas águas de um oceano vivo e pulsante que deságua pelas teias da 

blogosfera em prol da humanização do parto, de forma que, a partir deste momento, falar de 

Ligia é, também, falar de todas as outras mulheres que defendem esta bandeira. É falar, 

portanto, de um coletivo, ainda que a partir de uma única pessoa. Pessoa esta que, ao enredar-

se nas teias da rede, alarga os tentáculos de sua batalha por transformar o mundo num lugar 

melhor para se nascer, brigando por tornar o parto normal humanizado uma realidade no 

Brasil, seja no Brasil das mulheres do SUS ou no Brasil das mulheres da saúde privada e 

suplementar.   

 

6.2 PARTO NORMAL HUMANIZADO  

 

Antenada e conectada às ações coletivas no país, Ligia mantém pés firmes na escala 

local, buscando melhores condições de assistência obstétrica em Florianópolis. Ao inteirar-

se da publicação de portaria que institui o Programa Rede Cegonha – que visa garantir, via 

Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento adequado, seguro e humanizado a todas as 

brasileiras, com orçamento de R$ 9 bilhões do Ministério da Saúde para investimentos até 

2014 –, e dos prazos estipulados para o cadastramento dos municípios na iniciativa, entra 

em contato com a secretaria municipal de saúde em julho de 2011, para conferir se a capital 

catarinense será uma das contempladas pelo programa, tornando pública a tentativa de 

contato e o retorno afirmativo recebido. 
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Também na esfera local, neste mesmo ano de 2011, empreende forças para 

inaugurar, em Florianópolis, o Espaço Hanami: o florescer da vida, fruto da união entre a 

Equipe Hanami de PDP e o Bazar Coisas de Mãe
22,23

, um espaço de estudo, discussão e 

atendimento em humanização do parto, maternidade e paternidade ativas e conscientes e 

empreendedorismo materno, para atender famílias e interessados no tema por meio de 

cursos, oficinas, palestras, bate-papos, rodas de discussão e outras vivências.  

 

Nós conseguimos muitas coisas. Conseguimos nos unir. Conseguimos um espaço 

para nossas ideias. Conseguimos que o Dr. Michel Odent
24

 aceitasse nosso convite. 

Conseguimos preparar, em tempo recorde, um evento como esse, com elegância, 

beleza, qualidade e organização […] Se isso não é empoderamento, eu não sei o que 

é (SENA, 2011c). 

 

Já em esfera nacional, solidariza-se às ativistas paulistas, mobilizando-se, em 

fevereiro de 2013, contra divulgação da decisão das maternidades Santa Joana e Pró-Mater, 

dois grandes hospitais particulares na cidade de São Paulo, de proibir a entrada de doulas no 

parto. Por qual motivo, questiona a blogueira? Depende. O motivo que eles dão é manter os 

menores índices de infecção hospitalar, priorizando a saúde de mães e bebês. O motivo real, 

informa ela, é ajudar a manter as taxas de cesarianas em 92% e 89%, respectivamente 

(SENA, 2013b). Afinal, lembra a blogueira, é isso que enche os bolsos dessas instituições. 

Para contrapor a alegada justificativa apresentada pelos hospitais, Ligia 

disponibiliza link para trabalho integrante da Biblioteca de Saúde Reprodutiva da 

Organização Mundial de Saúde, em que as autoras afirmam:  

 

Em comparação com os cuidados comumente vistos, o oferecimento de apoio 

contínuo à mulher durante o trabalho de parto aumenta as chances de um parto 

vaginal espontâneo, reduz a duração do trabalho de parto e do uso de analgesia e 

diminui a incidência de cesáreas e parto instrumental. Além disso, diminui as 

chances dos bebês nascerem com Apgar inferior a 5, além do fato de que as mães 

expressam mais satisfação com a experiência de parto (AMORIM; KATZ, 2012). 

 

Assim, amparada pela medicina baseada em evidências, a blogueira convoca os 

internautas a assinarem petição pelo direito da mulher de ser acompanhada por uma doula, 

sem que precise escolher entre seu acompanhante e ela. Embora após a imensa repercussão 
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 Iniciativa em Florianópolis criada por Ligia e outras mulheres que se tornaram mães e decidiram readequar ou 

redirecionar suas profissões, com o intuito de manter os filhos por perto por mais tempo sem abrir mão do 

desenvolvimento profissional e da geração de renda. 
23

www.bazarcoisasdemae.blogspot.com 
24

Médico francês símbolo da defesa do parto natural. Odent mudou a história dos nascimentos contemporâneos a 

partir de sua experiência em prestar um serviço de atendimento ao parto respeitoso e ao mesmo tempo seguro, na 

maternidade do hospital da pequena cidade de Pithiviers, a cerca de cem quilômetros de Paris. 
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nas redes sociais e na mídia, as instituições tenham recuado da decisão, o MHP compõe, em 

uma semana, o Movimento de Mulheres e Homens pelo Direito a uma Doula, com o 

objetivo de lutar contra as arbitrariedades impostas pelo Grupo.  

Liderados pela obstetriz Ana Cristina Duarte, o grupo realiza marcha silenciosa, em 

respeito à mulher que está dando à luz, para entregar abaixo-assinado com 5,2 mil 

assinaturas, e carta aos dirigentes do Grupo Santa Joana exigindo, entre outros questões, 

que:  

1) doulas sejam recebidas, e bem recebidas como membros da equipe 

multidisciplinar de atenção ao parto, independentemente da presença dos acompanhantes 

familiares;  

2) o trabalho das doulas seja facilitado, e não dificultado;  

3) mulheres saudáveis sejam tratadas como mulheres saudáveis, com liberdade, sem 

restrições, com acesso fácil a alimentação, hidratação natural, espaço para caminhada, 

banheira, chuveiro, etc.;  

4) que as equipes que trabalham com partos naturais sejam bem recebidas, mesmo 

atendendo partos longos, que ocupem a sala de parto por muitas horas;  

5) que o plano de parto dos casais seja reconhecido como documento, respeitado e 

integrado ao prontuário;  

6) que as mulheres possam ter seus bebês na água, se assim lhes convier e os seus 

médicos julgarem seguro;  

7) que bebês saudáveis sejam imediatamente entregues ao colo de suas mães, antes 

de passar por procedimentos, e que sejam mantidos com elas, sem passar por berçário de 

observação. 

É de São Paulo também que, em 4 outubro de 2013, vem o fato que desencadeará 

nova mobilização nas ruas de todo país, a exemplo da Marcha pelo Parto em Casa 

realizada em 2012 e abordada a priori. Desta vez, uma obstetra reconhecida por sua 

conduta humanizada e baseada em evidências e no respeito ao protagonismo feminino é 

descredenciada de um conhecido hospital privado da capital paulista, sendo impedida de 

prestar assistência a partos na instituição. Antes dela, em Sorocaba, outro médico 

“humanizado" já vinha sofrendo represálias por parte de colegas, em razão de incentivar as 

práticas não invasivas de assistência ao parto.  

Em resposta às represálias de instituições de saúde a esses e outros profissionais que 

baseiam sua prática em evidências científicas e no respeito à dignidade feminina no parto, 
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tem início uma nova mobilização em rede. Ativistas espalhadas por todo o Brasil se juntam 

para organizar mais uma Marcha pela Humanização do Parto, em 19 de outubro de 2013, 

desta vez em um ato contra a perseguição a profissionais e instituições humanizadas, 

somando 34 cidades em prol da melhoria da assistência obstétrica no Brasil. Mais uma vez, 

elaboram e disponibilizam para compartilhamento material a ser distribuído nas ruas 

(Anexo B). 

Engajada na luta por garantir uma assistência obstétrica humanizada, a blogueira 

também lança, com outras cinco ativistas, o espaço virtual Eu quero um parto normal
25

, no 

Dia Internacional da Mulher, em 8 de Março de 2013, para servir como fonte de 

informação, apoio e empoderamento às mulheres que querem viver um parto normal. São 

seis mães, todas ativistas pelo parto humanizado, a maioria doulas, que se conheceram nos 

grupos de discussão e na rede Parto do Princípio
26,27 

e decidiram se juntar para discutir 

ideias e tentar mudar o mundo da assistência obstétrica contemporânea.  

Em seu blog, Ligia incita os internautas a clicar no link para conhecer o novo 

espaço, ao lançar questionamentos como: "você acha que a maioria das brasileiras prefere a 

cesariana ou o parto normal?”, “Você sabe qual a relação entre as cesarianas desnecessárias 

e o aumento dos problemas de saúde materna e neonatal?” (SENA, 2013c). Para abordar o 

assunto, apoia-se nos resultados do artigo Reflexões sobre o excesso de cesarianas no 

Brasil e a autonomia das mulheres (LEÃO et al., 2013), que menciona, inclusive, a 

importância das redes sociais virtuais na recuperação do direito das mulheres de trazer os 

filhos ao mundo com respeito e de serem respeitadas nesse momento.  

É também no novo site que traz para debate a decisão, veiculada na imprensa 

(BEDINELLI; BALOGH, 2013), da operadora de saúde suplementar Amil de prestar 

cobertura ao atendimento na maternidade somente nos casos de agendamento da baixa 

hospitalar. Ora, contesta a blogueira, em um país onde mais de 50% dos nascimentos estão 

acontecendo via cirurgia cesariana, muitas delas eletivas, quando o bebê ainda não está 

pronto para nascer, tornando o Brasil uma vergonha mundial em termos de assistência ao 

parto,  
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http://www.euqueropartonormal.com.br 
26

Formada por mulheres, a rede Parto do Princípio tem como objetivo principal a retomada, pela mulher, do 

protagonismo de seus processos de gestação, parto e pós-parto. Busca resgatar o direito de cada mulher à escolha 

informada, encarando a gestação, o parto e a amamentação como processos naturais, fisiológicos, instintivos, 

carregados de significado e beleza, e nos quais a mulher pode e deve assumir seu papel de protagonista. Assim 

sendo, valoriza infinitamente o direito de cada mulher a vivenciá-los de forma inteira, consciente, empoderada, 

lutando para que toda mulher que assim o deseje tenha essa oportunidade.  
27

http://www.partodoprincipio.com.br/ 
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[…] as operadoras de planos de saúde estão dando uma de pombo enxadrista e 

defecando (para não agredir a sua leitura utilizando o verbo similar) sobre a saúde 

materno-infantil, sobre o movimento de humanização do parto, sobre as diretrizes 

do Ministério da Saúde, sobre as orientações da Organização Mundial de Saúde, 

sobre os direitos do consumidor, sobre os 80% de cesáreas na saúde suplementar, 

em prol do enriquecimento cada vez maior às custas da saúde de centenas de 

mulheres e seus bebês (SENA, 2013d). 

 

Para o coletivo ativista, não é preciso pensar muito para vislumbrar as 

consequências dessa prática: dar mais um motivo de fuga, o medo do não atendimento, às 

mulheres, que já fogem para a cesárea por medo de dor ou de serem violentadas no parto, 

por exemplo.  

No exercício de contestar o discurso da grande imprensa que enfatiza a cesariana 

eletiva e o parto tecnocrático, Ligia provoca tensionamentos ao conteúdo de matérias e 

crônicas jornalísticas que seguem essa direção. Uma delas, publicada pela Folha de S. Paulo 

(RANGEL, 2012), é sobre o cine parto, modalidade disponível na maternidade São Luiz de 

Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, que permite exibir o bebê diante de uma 

filmadora, para que os familiares possam acompanhar o nascimento ao vivo em uma tela de 

52 polegadas, instalada numa sala no mesmo andar e alugada por R$ 200,00. 

Além de considerar a prática um desrespeito à experiência de nascimento ou ao bebê 

que está chegando, por transformar o acontecimento em uma espécie de sessão de cinema, a 

cientista que virou mãe lembra que a mesma privilegia a cesariana eletiva. Ora, para que 

toda família possa estar presente no horário e local determinado, é preciso agendar o 

nascimento com antecedência, inclusive para que a equipe de filmagem possa ser acionada. 

“Como se agenda um parto natural? Claro que não se agenda. A única forma de nascimento 

que se agenda é a cesárea eletiva” (SENA, 2012f). 

Uma segunda matéria, veiculada por um portal de notícias identificado apenas como 

conhecido, traz 10 dicas sobre como escolher a maternidade, a maioria das quais pautadas 

pelos riscos do nascimento. Na visão da blogueira, o texto deveria, em contrapartida, 

ressaltar que a grande maioria das gestações é de baixo risco. Embora reconheça ser 

importante uma maternidade oferecer segurança às parturientes, Ligia questiona se não 

seria mais importante enfatizar os recursos disponíveis para tornar aquela experiência 

saudável, inclusive emocionalmente, “ao invés de focar no risco, risco, risco, risco?" 

(SENA, 2012e). 

A blogueira destaca não haver qualquer menção na matéria à questão de verificar, 
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por exemplo, se o hospital é comprometido com o respeito ao parto como evento 

fisiológico, se incentiva a amamentação na primeira hora de vida e que mãe e bebê fiquem 

todo tempo juntos, se autoriza a entrada da doulas e se mantém um percentual aceitável de 

cesarianas. 

Por fim, Ligia dedica uma postagem também a contestar uma crônica sobre os 

nascidos em dezembro, publicada em “tablóide midiático marrom disfarçado de revista 

bacana” (SENA, 2011e) de grande circulação. Em sua interpretação, a mensagem que se 

quer passar é que as equipes de saúde trabalham todas de mau humor em dias festivos e 

que, se a mulher entrar em trabalho de parto justo quando o médico estiver aproveitando os 

feriados de fim de ano, ela ficará desamparada. De forma irônica, a blogueira reinterpreta a 

mensagem que se quer passar, “às queridas leitoras”, da seguinte forma: 

 

[…] é mais prudente que você agende sua cesárea; é chato e triste nascer no fim do 

ano, próximo às datas festivas, porque atrapalha a família, o peru, e – que droga! – 

não vou poder ver o Roberto Carlos, aquele lindo, estrear seu traje branco e azul na 

tv plimplim; para que isso não aconteça NUNCA, é melhor, e o texto repete a 

expressão, antecipar a cesárea; o bebê nascer em dias assim significa, para o texto e 

seu autor, que "deu tudo errado" (SENA, 2011e). 

 

Contrapondo-se a esse discurso, a blogueira traz em sua página dois depoimentos 

reais, de mulheres reais, que receberam ou irão receber seus filhos próximo ao natal ou ao 

ano novo, e sentem-se contentes por terem esperado ou por estarem esperando o tempo 

certo de seus filhos. 

 

6.2.1 Interpretação  

 

Na discussão deste ramo do mapa analítico, percebe-se novamente como as redes 

sociais podem: 1) servir para dar mais autonomia para as mulheres escolherem o modelo de 

assistência que julgam mais adequado; 2) erguer uma ponte simbólica para ultrapassar a 

distância existente entre a medicina baseada em evidências e o modelo de assistência 

obstétrica que se tornou hegemônico nas sociedades ocidentais.  

À medida que as teias virtuais se fortalecem, torna-se cada vez mais evidente o poder 

de biopotência da multidão (HARDT; NEGRI, 2001) das redes sociais na organização e na 

divulgação das mais variadas iniciativas e ações, sejam elas virtuais ou físicas, locais ou 

nacionais, que buscam operar uma mudança paradigmática em termos de assistência 

obstétrica. A inauguração do Espaço Hanami: o florescer da vida, em Florianópolis, é um 

exemplo disso, pois resulta da consolidação dos laços que foram sendo construídos a partir do 
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grupo de discussão do qual fazem parte as mulheres atendidas pela equipe de enfermeiras, e 

das iniciativas que dele surgiram.  

Também percebe-se, neste mapa, uma linha de atuação guiada pela solidariedade que 

existe entre as defensoras de diferentes causas que se inserem no MHP. Embora tenha tido 

condições de contratar uma equipe humanizada particular, Ligia se coloca no lugar de tantas 

outras brasileiras que não gozam de mesma condição financeira. Dessa forma, utiliza seu 

blog, ajudando a reconfigurar a esfera pública contra-hegemônica (LÉVY, 2002), para lutar 

por melhorias no atendimento oferecido também pelo setor público. 

Solidariedade similar é percebida quando a blogueira se une ao coro das ativistas de 

São Paulo, para ajudar a reverter decisão tomada por duas importantes maternidades 

particulares da capital paulista de proibir a participação de doulas nos partos. Uma proibição 

que, interpretada segundo a sociologia das ausências e das emergências, baseia-se em 

diferentes modos de produção de silenciamentos, ao considerar: 1) a obstetrícia moderna 

como padrão-ouro de assistência; 2) rejeitável a atuação das doulas, que, grosso modo, 

exercem na atualidade as tarefas antes desempenhadas pelas comadres, sendo, portanto, 

consideradas inferiores. 

As iniciativas de Ligia e do coletivo MHP visam, em contrapartida, caminhar no 

sentido de promover ecologias, ao tirar do ostracismo abordagens de assistência ao parto 

baseadas em práticas mais humanas e holísticas, em que as intervenções tecnocráticas, o saber 

e a autoridade médica e os interesses neoliberais deixam de ser as únicas vias válidas, as 

únicas consideradas contemporâneas.  

Enquadram-se, nesta frente de batalha, tanto os exercícios de contestação do discurso 

do parto na grande imprensa quanto a criação do espaço virtual Eu quero parto normal, 

dedicado exclusivamente a ajudar as mulheres que querem esse tipo de parto a caminhar em 

direção a alcançá-lo. São ações empreendidas com o intuito de libertar as práticas humanistas 

e holísticas do seu estatuto de resíduo, restituindo-lhes a sua temporalidade própria e a 

possibilidade de desenvolvimento autônomo (SANTOS, 2002a, 2003). São ações que, por 

consequência, ajudam a combater a violência obstétrica, tão arraigada no modelo tecnocrático 

de atenção ao parto. 



119 

 
 

 

6.3 CONTRA A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Quando completa um ano de ativismo em ações coletivas e acadêmicas sobre 

violência obstétrica, Ligia relata em seu blog (SENA, 2012h) como esse processo foi se 

desenrolando. O ponto de partida foi a divulgação dos resultados da pesquisa Mulheres 

brasileiras e gênero nos espaços público e privado (FUNDAÇÃO…, 2010), que percorreu 

170 municípios brasileiros para conhecer a evolução do pensamento e do papel das 

mulheres no país.  

Do levantamento, emerge um dado alarmante sobre a violência obstétrica: uma em 

cada quatro mulheres (25%) relata ter sofrido algum tipo de violência na hora do parto. 

Dentre as diversas formas possíveis de abusos e maus-tratos, tiveram destaque: exames 

repetitivos de toque vaginal doloroso, recusa para alívio da dor, não explicação de 

procedimentos adotados, xingamentos e humilhações. Das entrevistadas, 23% relatam ter 

ouvido de algum profissional frases como: “na hora de fazer não chorou, não chamou a 

mamãe, não gritou” e “se gritar, eu paro e não vou te atender”.  

Divulgados pela grande imprensa (FOLHA…, 2011), os achados da pesquisa 

chocam a blogueira, despertando seu interesse pela violência institucional na assistência 

obstétrica, tanto como ativista quanto como acadêmica, dando-lhe coragem para abandonar 

sua carreira de doutora em farmacologia, com um pós-doutorado em andamento, para 

ingressar no doutorado do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) para pesquisar a temática. 

 

Sabia que não queria largar a ciência, esse grande amor. Mas não sabia como me 

encaixar mais nela [...] Nem como encaixá-la na minha nova vida de mãe. […] De 

mãe que gostaria de ver outras mães sendo empoderadas em seus partos […] 

Precisei de bastante coragem para deixar o comodismo de uma carreira em 

andamento […] (SENA, 2011b).  

 

Conforme relata a blogueira, ao tomar conhecimento dos resultados da pesquisa, os 

coletivos femininos começam a se mobilizar em termos de circulação de informação, 

denúncia da situação da assistência obstétrica brasileira, reivindicação de direitos e 

discussão sobre o assunto. “E as mídias sociais apareceram como fator catalisador crucial 

para todas as ações que se seguiram” (SENA, 2012g). 

Em 25 de novembro de 2011, Dia Internacional de Combate à Violência Contra a 
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Mulher, realiza-se a primeira blogagem coletiva, intitulada Violência Obstétrica é Violência 

Contra a Mulher, quando dezenas de blogueiras publicam, cada qual em seu espaço virtual, 

textos autorais livres sobre a questão. Nesse dia, na condição de acadêmica, Ligia lança nas 

mídias sociais o convite à participação em sua pesquisa de doutorado sobre a violência 

obstétrica na percepção das mulheres que a viveram. Ao explicar seu interesse e a 

relevância do tema, e solicitar ajuda do coletivo na divulgação da sua pesquisa, Ligia atinge 

centenas de mulheres que se inscrevem para serem entrevistadas. 

 

Essa pesquisa surgiu da minha indignação. E de conseguir me colocar no lugar 

dessas mulheres. De compreender que sofreram, que foram negligenciadas. E de ter 

a convicção de que elas precisam ser ouvidas. Há muito mais violência e 

desrespeito nas instituições de saúde, sendo cometidos contra mulheres, do que se 

pode imaginar. […] Se você se sentiu desrespeitada, de alguma maneira, em seu 

parto e quiser dar o seu depoimento, participe desta pesquisa. […] Há outras formas 

de você ajudar […] Se você tem um blog, site, perfil no Facebook […] me ajude a 

divulgar. Quanto mais mulheres participarem, mais saberemos sobre a qualidade do 

atendimento que as mulheres têm recebido em seus partos (SENA, 2011d). 

 

A segunda ação de ciberativismo coletivo, a pesquisa informal Teste da Violência 

Obstétrica, é lançada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de Março de 2012, pelos blogs 

Cientista que virou mãe, Parto no Brasil e Mamíferas. Divulgada por outros 74 blogs, a 

iniciativa tem como objetivo levantar dados sobre o tema, problematizar a questão e levar 

os resultados a uma instância que ajude a incluir, nos serviços oficiais de denúncia, a 

violência obstétrica como forma de violência contra a mulher.  

Em pouco mais de 40 dias, 1.966 mulheres respondem ao teste, o qual foi idealizado 

a partir de documento original da associação civil argentina Dando a Luz, e o Coletivo 

Maternidade Libertária, sendo revisado e adaptado à proposta da Blogagem Coletiva 

brasileira. Os resultados mostram que mais de 31% das mulheres sentiram-se frustradas por 

não terem tido o parto como haviam sonhado e que quase 17% delas sentiram raiva logo 

após o nascimento dos seus bebês por terem sido mal atendidas.  

São dados que apontam que centenas de mulheres tiveram a alegria do parto 

roubada pela equipe de saúde: 

 

[…] quase a metade das mulheres relataram terem sido vítimas de uma forma de 

violência; menos da metade se sentiu segura durante seu parto; 356 mulheres se 

sentiram ameaçadas pela equipe de saúde; 466 tiveram seu períneo cortado; 420 não 

puderam se movimentar, mesmo querendo; o médico ou o enfermeiro subiu em 

cima da barriga de 382 mulheres, para empurrar o bebê para baixo; e 1.029 

mulheres não puderam segurar seus filhos no colo depois do nascimento [...] 

(SENA, 2012c). 
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Em agosto de 2012, um grupo de ativistas mineiras avança mais um passo no 

contexto da luta contra a violência no parto. Em um marco histórico, conseguem levar a 

cabo a Audiência Pública Violência no Parto, na Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, num evento que acionou entidades médicas do 

estado e o Ministério Público para abrir o debate.  

Em outubro daquele ano, uma postagem coletiva dos blogs Cientista que virou mãe 

e Parto no Brasil convida as mulheres a gravar e enviar vídeos caseiros com seus 

depoimentos sobre violência obstétrica para que o vídeo documentário Violência obstétrica: 

a voz das brasileiras
28

 possa ser produzido, contando com o esforço de divulgação de 70 

blogs. Em menos de dois meses, as blogueiras autoras da iniciativa fazem um roteiro para 

os depoimentos individuais e, com a ajuda do fotógrafo e videomaker Armando Rapchan, 

conseguem editar, em poucos dias, um vídeo final de 52 minutos, realizado de maneira 

espontânea e voluntária.  

 

Ele representa o trabalho de dezenas de mulheres na luta contra a violência 

obstétrica. Com a voz de algumas delas, simbolizamos o coro de milhares de 

brasileiras que vivem desrespeitos aos seus direitos reprodutivos cotidianamente, 

em um processo tornado banal e rotineiro. Queremos ser representadas, queremos 

que nossas vozes sejam ouvidas e que, de alguma forma, impulsionem medidas que 

visem a erradicação da violenta assistência ao parto no Brasil (SENA, 2012h).  

 

Lançado em 17 de novembro de 2012, como parte das comunicações científicas 

coordenadas do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, realizado em Porto Alegre, o 

vídeo documentário é disponibilizado para ser divulgado e compartilhado nas mídias 

sociais em 25 de novembro de 2012 – quando se celebra o Dia Internacional de Combate à 

Violência Contra a Mulher e se completa um ano de ativismo coletivo contra a violência 

obstétrica –, alcançando grande repercussão. 

 

Na tarde de domingo, com 12 horas de divulgação, contabilizamos cerca de 600 

visualizações na página do vídeo no Youtube. Na manhã do dia seguinte, 

ultrapassou as 9.000 visualizações. Na terça-feira, com mais de 12 mil, tornou-se o 

terceiro vídeo mais popular na categoria "Sem fins lucrativos/Ativismo" do Youtube 

- o que nos deixou pasmas [...] (SENA, 2012i). 

 

Uma das reflexões que emergiram dessa divulgação gerou, inclusive, um incidente 

                                                           
28

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eg0uvonF25M&feature=kp>. Acesso em: 23 mar. 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0uvonF25M&feature=kp
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bastante desagradável. A enfermeira obstétrica Mayra Calvette, autora do site Parto Pelo 

Mundo
29

 e profissional que assistiu aos partos domiciliares de Gisele Bündchen, modelo 

brasileira de renome internacional, publicou uma belíssima reflexão no blog da top
30

. No 

texto intitulado Nascer sem violência, a enfermeira falou sobre a situação obstétrica 

brasileira e sobre como as brasileiras estão enfrentando o problema de maneira não 

violenta, postando o link para o documentário 

Em um erro grotesco, assevera Ligia, o site Fox News
31

 interpretou o texto 

publicado como refletindo a opinião individual da modelo, ainda que tenha sido escrito por 

Mayra, além de interpretar de maneira errônea a expressão "violência obstétrica" como 

sinônimo de "violência hospitalar", produzindo uma matéria tendenciosa que causou a 

retirada da postagem escrita por Mayra e até então publicada no blog. 

 Finalmente, em 25 de novembro de 2013, Ligia abre espaço em seu blog para 

divulgar uma iniciativa cujo objetivo também é dar voz às mulheres que passaram por 

violência obstétrica. Trata-se do documentário A dor além do parto
32

, produzido por Letícia 

Campos Guedes, Amanda Rizério, Nathália Machado Couto e Raísa Cruz, como trabalho 

de conclusão de curso da Universidade Católica de Brasília, disponibilizando o link para o 

mesmo.  

 

6.3.1 Interpretação  

 

Neste ramo do mapa analítico, o delineamento das ações coletivas e dos resultados 

que, com estas, foram alcançados, mostra como as ferramentas da Internet têm permitido uma 

mobilização inédita em prol do respeito dos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil. 

Ainda incipientes no país, essas discussões estão sendo alavancadas pelo uso de estratégias de 

ciberativismo coletivo, ao dar voz efetiva às brasileiras que passaram por situações de 

violência obstétrica, tornando tais violências mais conhecidas, discutidas e evidentes. 

Desnaturalizando-as dessa maneira.  

A violência obstétrica engloba a violência física, moral e emocional que profissionais 

de saúde exercem contra a mulher que vai dar à luz, seja durante a gestação, durante o 

trabalho de parto, no próprio parto ou ainda no pós-parto, incluindo xingamentos, 
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http://partopelomundo.com/blog/ 
30

http://blog.giselebundchen.com.br/ 
31

Disponível em: <http://www.foxnews.com/entertainment/2012/11/27/post-on-gisele-website-calling-hospital-

births-violence-against-women-and/ >. Acesso em: 23 mar. 2014. 
32

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eg0uvonF25M&feature=kp>. Acesso em: 23 mar. 2014. 
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humilhações, piadas de mau gosto, escárnio, ironias e, também, procedimentos dolorosos, 

exposição física, contenção, impedimento de ser acompanhada por alguém, entre outros 

questões. 

Porém, como bem adverte a blogueira, ainda há muitas dúvidas em relação ao 

conceito, inclusive entre algumas mulheres que sofreram suas consequências e não a viram 

como um problema, mas como sendo naturais. Trata-se, portanto, de uma violência que 

muitas vezes também ocorre sob o disfarce de normalidade, podendo ser atribuída, na opinião 

da blogueira, à grande parte das mulheres que adentram as instituições de saúde para dar à luz 

e acabam vivenciando procedimentos de rotina, que, em realidade, não deveriam ser rotina 

(OMS, 1996; RATTNER; AMORIM; KATZ, 2013; DAVIS-FLOYD et al., 2009; ODENT, 

2005a, 2005b; BRASIL, 2011).  

 

[…] existem formas de violência que vão além da força e que podem ser ainda mais 

agressivas ou opressoras. São formas sutis e simbólicas, que se escondem no interior 

das instituições. Muitas vezes, por serem tão comuns e frequentes, não são vistas 

como violência, são vistas como ROTINA (SENA, 2012c). 

 

Com a iniciativa de realizar o Teste da Violência Obstétrica, as blogueiras conquistam 

ampla divulgação, conseguindo atingir o principal objetivo de dar grande visibilidade à 

questão nas mídias sociais, entre as mães editoras de blogs e demais usuárias da Internet. A 

expressiva participação de quase 2 mil mulheres é, para as autoras da ação, “apenas um 

indicativo da força que as mulheres, juntas, têm para denunciar um grave problema de 

cidadania, de falta de oportunidades, de nenhum direito de escolha" (SENA, 2012h). 

Com o sucesso conquistado nessa etapa, as ativistas conseguem levar a discussão 

também para a imprensa mais tradicional (NORDI, 2012), conquistando a publicação de 

conteúdos que geralmente não encontram abrigo nesses espaços, operacionalizando uma 

tradução entre experiências de comunicação (SANTOS, 2002a, 2003). Além disso, criam a 

fan page na plataforma do Facebook Violência Obstétrica é Violência contra a Mulher
33

, na 

qual seguem sendo reunidas informações e propostas para o enfrentamento da violência 

obstétrica. 

Aproveitando a grande repercussão obtida com o Teste da Violência Obstétrica, 

principalmente nas redes sociais, as blogueiras compilam e disponibilizam, em conjunto com 

a divulgação dos resultados, cartilhas, capítulos de livros e folders com o intuito de divulgar 

as estratégias e os métodos cientificamente comprovados para a proteção e a segurança das 

                                                           
33

 https://www.facebook.com/ViolenciaObstetrica?fref=ts 
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mulheres na assistência obstétrica. Também incluem orientações para profissionais de saúde 

melhorarem suas práticas, respeitando os direitos humanos das mulheres.  

Cabe salientar que a mobilização surgida nas redes sociais deixa a blogosfera para 

adentrar no universo acadêmico, quando da apresentação dos resultados do Teste da Violência 

Obstétrica e do lançamento do documentário Violência obstétrica: a voz das brasileiras no 

mais importante encontro nacional em Saúde Coletiva, o 10º. Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva, realizado em Porto Alegre, em novembro de 2012. A temática da violência 

obstétrica reverbera ainda mais na sociedade brasileira na ocasião da disponibilização do 

referido vídeo documentário nas redes sociais, alcançando, inclusive, a esfera internacional, 

ainda que de forma mal-interpretada. 

Por fim, em relação a pesquisa doutoral da blogueira, provisoriamente intitulada Uma 

dor desnecessária: ocorrência de práticas desrespeitosas, maus tratos e violência durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato na percepção de mulheres usuárias da internet, 

percebe-se que as redes sociais também reservam virtualidades e potencialidades enquanto 

novos canais para a exploração da realidade social e científica, ajudando a combater o 

desperdício das experiências, ao ampliar os critérios que podem ser utilizados para validar 

conhecimentos e práticas em curso na contemporaneidade.  

Afinal, como sustenta Boaventura de S. Santos (2007), a diversidade inesgotável do 

mundo segue a ser desperdiçada por continuar desprovida de epistemologias adequadas, 

fazendo com que a luta contra a monocultura do saber não seja apenas teórica, mas também 

prática. Enredar-se pelas teias da rede, nesse sentido, por ser uma maneira de tirar da 

obscuridade a multiplicidade de práticas de assistência ao parto que foram invisibilizadas pelo 

pensamento abissal e seus cinco modos de produção de ausências, possibilitando, assim, o 

renascimento do parto e a reinvenção da emancipação social. 

 

6.4 MAPA ANALÍTICO DO RENASCIMENTO DO PARTO E DA REINVENÇÃO DA 

EMANCIPAÇÃO SOCIAL NA BLOGOSFERA BRASILEIRA  

 

Como resultado da cartografia simbólica, apresenta-se representação gráfica do mapa 

analítico do ativismo pela humanização do parto na blogosfera brasileira. Mais uma vez, 

optou-se pela utilização da obra Almond Blossom de Vincent van Gogh (1890), em razão das 

virtualidades gráficas e simbólicas expostas a priori. 

 



 
 

Fonte: arte sobre Van Gogh (1890) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante o percurso de cartografia das ideias temáticas sobre a atenção ao parto na 

contemporaneidade e de avaliação das virtualidades e potencialidades dos blogs enquanto 

canais contra-hegemônicos de comunicação para o renascimento do parto e a reinvenção da 

emancipação social, identificou-se uma peculiaridade da assistência obstétrica contemporânea 

determinante para a compreensão do território de pesquisa: esta – a assistência obstétrica – 

fundamenta-se no intrigante paradoxo de supervalorizar o rigor científico, no campo 

ideológico, e basicamente desvalorizar seus resultados, no campo prático, no tocante ao parto 

normal.  

O louvor à tecnologia encontra, principalmente, duas fortes raízes: a lógica mercantil 

da sociedade de consumo globalizada e a monocultura do tempo linear. A monocultura do 

tempo linear produz ausências na medida em que se sustenta na premissa básica de que a 

história tem sentido e direção únicos e conhecidos, os quais, pontua Boaventura de S. Santos, 

têm sido formulados de diversas formas nos últimos duzentos anos: progresso, revolução, 

modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização. 

No campo da assistência obstétrica contemporânea, portanto, não é apenas o 

comprometimento da biomedicina com os interesses da indústria farmacêutica, de 

equipamentos médicos e da saúde suplementar que ajuda a explicar por que a maioria dos 

procedimentos de rotina em obstetrícia no trabalho de parto e parto continuam a ser usados 

sem respaldo científico; é também, entre outros aspectos, o viés ideológico do progresso da 

técnica que mantém como corriqueiras práticas desaconselhadas pela medicina baseada em 

evidências, construindo ausências de conhecimento para a população.  

Ora, se a nova racionalidade crítica da razão cosmopolita aponta que a monocultura do 

tempo linear é um dos importantes modos de produção de ausências no atendimento ao parto 

e ao trabalho de parto, gerando desperdício de experiências com potencial de serem mais 

satisfatórias para mães e bebês, é preciso empreender uma ecologia das temporalidades com 

vias a libertar as práticas e os saberes humanistas e holísticos do seu estatuto de resíduo.  

Aqui, porém, o principal trabalho de tradução entre experiências de conhecimento não 

é somente entre a ciência e outras formas de saber marginalizadas, visto a ciência, ela própria, 

estar numa condição de invisibilidade na prática obstétrica, ainda que valorizada em teoria; é 

também entre todas as formas de saber marginalizadas desse território – a ciência entre elas – 

e a assistência obstétrica hegemônica, ou tecnocrática.  
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Talvez seja preciso apoiar-se no saber leigo e tradicional para presumivelmente ajudar 

a validar o saber científico, tirando-o do ostracismo, num trabalho de tradução diferenciado, 

valendo-se da experiência empírica, do senso comum, do saber das parteiras, para reforçar o 

que já diz a ciência, fortalecendo-a – ela que nunca abandona seu espaço no olimpo enquanto 

detentora da verdade – no embate contra a mercantilização dessa tarefa tão humana que é a 

procriação. 

A preferência pela tecnologia, em detrimento da medicina baseada em evidências, tem 

trazido como consequência altas taxas de parto vaginal com intervenções e de cesarianas, 

causando mais mortalidade, morbidade e experiências não satisfatórias de parto para o 

binômio mãe-bebê. É o sistema de assistência ao parto que reflete os principais valores das 

sociedades ocidentais contemporâneas, as quais, regidas pelo sistema econômico neoliberal, 

visam o lucro econômico, estimulam o consumo e a adoção de tecnologia de ponta.  

É um sistema que se relacionada também às monoculturas da naturalização das 

diferenças, da produtividade capitalista e da escala dominante, na medida em que privilegia o 

saber e a autoridade médica, em detrimento do conhecimento das parteiras e da autonomia das 

próprias mulheres, e em que transforma o nascimento em linha de produção fabril, 

repreendendo iniciativas locais que subvertem à lógica do sistema estabelecido. 

São fatos que causam tamanho desconforto e indignação, ao mostrar como o 

nascimento, uma das mais poderosas experiências humana, pode ser transformado em uma 

das situações mais desempoderadoras, que impelem a busca de alternativas. Esta investigação 

cartográfica teórica e empírica comprova que, ao redor do mundo, há exemplos de iniciativas 

que proporcionam às mulheres escolha verdadeira, em que seus desejos são honrados, 

respeitados e confiados. 

Nessas abordagens, ciência, medicina tradicional e saber prático convergem para uma 

assistência acolhedora, centrada na fisiologia do parto e mais satisfatória para mães e bebês, 

sendo tais sistemas, portanto, considerados expressão da ecologia dos saberes. Em síntese, são 

experiências baseadas em evidências que refletem uma constelação de saberes e práticas, 

estando aquém da tradição médica e dos interesses de mercado. Ora, como bem pontua 

Boaventura de S. Santos (2002a, p. 245), a pobreza da experiência não é expressão de uma 

carência, mas da “arrogância de não se querer ver e muito menos valorizar a experiência que 

nos cerca”, simplesmente porque esta está fora da razão com que a podemos identificar e 

valorizar. 

Este estudo demonstra também que, para trazer à luz essas iniciativas que funcionam 

satisfatoriamente, apresentando a diversidade e a multiplicidade das práticas sociais de 
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assistência ao parto em curso na contemporaneidade, é preciso focar em canais alternativos de 

comunicação e informação. Afinal, a imprensa massiva costuma alinhar-se, ela própria, aos 

interesses mercadológicos, que se situam do lado visível da linha abissal, estando mais 

preocupada em atingir melhores resultados econômicos do que com sua tradicional missão 

jornalística de esclarecer os fatos e promover a formação de uma opinião pública e a 

construção de uma sociedade mais cidadã. 

Nesta investigação, confirmam-se resultados anteriores sobre como meios alternativos 

de comunicação e informação, como blogs e redes sociais, vêm se constituindo em formas de 

resistência ao pensamento único neoliberal, sendo utilizados como canais de organização 

coletiva contra o sistema de poder estabelecido e de contestação contra a produção de 

invisibilidades. As redes sociais vêm se consolidando como uma das principais linhas de 

atuação dos grupos do lado de lá da linha abissal. No caso específico do renascimento do 

parto, percebe-se como as ferramentas da Internet têm permitido uma mobilização inédita em 

prol do respeito aos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil.  

Nesse sentido, destaca-se, em específico: as postagens coletivas, textos autorais 

publicados nos espaços pessoais em data pré determinada, geralmente celebrativa, para 

alcançar uma maior mobilização em torno do assunto; o compartilhamento fácil e 

virtualmente sem custo de informações, o que pode possibilitar uma disseminação de 

conteúdos de longo alcance e instantânea; e os canais para troca de mensagens entre pessoas 

ou grupos, possibilitando a fácil articulação e a organização de mobilizações. 

Agindo coletivamente, as ativistas pela humanização do parto formam uma esfera 

pública única, mais visível e com mais probabilidade de desafiar o discurso dominante. 

Embora origine-se na classe média, que conta com o privilégio de poder arcar com os custos 

particulares de uma assistência mais humanizada, a mobilização se guia por princípios de 

solidariedade, lutando pela melhoria da assistência tambno Sistema Único de Saúde (SUS). 

Essas mulheres estão organizadas e estão se organizando, para buscar uma assistência 

ao parto mais humanizada, seja na rede pública ou privada, fortalecendo-se enquanto coletivo 

contra outros coletivos que não interpretam a violência obstétrica como pauta feminista 

(SENA, 2013h), e conquistando inúmeras vitórias, conforme delineado nos ramos do mapa 

analítico, mediante a síntese das principais bandeiras defendidas. Em janeiro de 2013, estas 

blogueiras alcançaram um feito até então inédito: o ajuizamento da primeira ação de 

indenização contra a violência obstétrica da justiça brasileira (SENA, 2013b). 

Assim, ao final desta jornada, relembrando-se dos objetivos do trabalho, da indagação 

sobre quais são as virtualidades e potencialidades dos blogs enquanto canais alternativos de 
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comunicação na construção de uma sociedade mais cidadã, que respeite o protagonismo e a 

autonomia da mulher durante o parto, e relembrando o questionamento será que este cenário 

de democratização da informação proporcionada pelo fenômeno da Internet representa uma 

possibilidade de empoderamento que pode contribuir para a retomada da autonomia da 

mulher em relação ao seu próprio parto?, afirma-se: o potencial de biopotência da multidão 

que reside na blogosfera pode se revelar – e já vem se revelando (ROY, 2011) – de maneira 

inédita, tornando tais canais – ora, vejam – em hegemônicos enquanto vias alternativas para 

alcançar novas formas mais democráticas e humanas de organização social. 

Nessa condição de virtualmente hegemônicos na contestação do poder estabelecido, os 

blogs configuram-se, assim, em canais com grande potencial contra-hegemônico para o 

renascimento do parto e a reinvenção da emancipação social, na medida em que suas autoras 

se articulam e se organizam para combater o desperdício das experiências, buscando criar 

inteligibilidade recíproca entre diferentes experiências de mundo.  

Ora, se não há uma prática social ou um sujeito coletivo privilegiado em abstrato para 

conferir sentido e direção à história, como ensina Boaventura de S. Santos (2002a, 2003), o 

trabalho de tradução – seja este entre experiências de conhecimento, seja entre experiências 

de comunicação, ou entre ambas, como ocorre aqui, no solo fértil da blogosfera pela 

humanização do parto – torna-se decisivo para definir, em concreto, em cada momento e 

contexto histórico, quais as constelações de práticas com maior potencial contra-hegemônico.   

Neste caso, a sobreposição do mapa síntese dos modelos de assistência obstétrica e do 

mapa analítico relativo ao renascimento do parto na blogosfera aponta ser necessário, para 

uma virada paradigmática, reforçar três medidas principais, quais sejam:  

 

 Pavimentar o caminho para a assistência humanizada ao parto normal, ao 

defender e dar visibilidade a práticas e profissionais que atuam de acordo com 

a medicina baseada em evidências e, portanto, com o (que se preconizou 

chamar de) paradigma de atuação das parteiras, ainda que este possa ser 

assistido por médicos;  

 Desnaturalizar a violência obstétrica, ao mostrar como procedimentos e 

intervenções de rotina do modelo tecnocrático são, em realidade, formas de 

agressões, que colocam em xeque a autonomia, o protagonismo e o respeito à 

mulher;  

 Incentivar iniciativas de parto domiciliar planejado, local mais viável para 

ocorrência das experiências holísticas de nascimento.  
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Por fim, encerra-se a reflexão das considerações finais da pesquisa salientando ter sido 

este um itinerário prazeroso, por ter sido pautado pela axiologia do cuidado e se revelado com 

potencial para sedimentar a estrada para uma virada paradigmática. Para as linhas finais, 

optou-se por publicar uma mensagem de uma leitora, escolhida pela própria blogueira em seu 

espaço pessoal (SENA, 2013a), capaz de mostrar, de forma muito singela e singular, o 

potencial de que falamos: 

 

Faz um ano que acompanho seu blog. Nesse intervalo gestei uma criança e a pari. Sim, 

eu pari a minha filha. Sei que isso não é novidade no mundo biológico mas o que 

quero te contar é que não era para ter parido, eu agendei uma cesárea aos cinco meses 

de gravidez por medo de sentir dor. Mas a madrinha da minha filha me enviou um 

texto seu onde você fala que a dor nem sempre é sofrimento e aquilo me tirou o 

sossego. Então decidi estudar mais sobre parto, daqui fui parar em outros blogs, li 

livros e mandei meu obstetra cesarista, como se diz, à […]. Pari minha filha. E se isso 

não é ajudar a mudar o mundo então não sei o que é. 
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ANEXO A – FOLDER DA MARCHA DO PARTO EM CASA 
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ANEXO B – MATERIAL DA MARCHA PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO 
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GLOSSÁRIO  

 

Agentes sistêmicos (analgesia): medicações usadas por via endovenosa ou intramuscular 

com intuito de prover alívio da dor. 

Amniotomia: realizar a ruptura das membranas que envolvem o feto.  

Anestesia peridural: técnica que coloca anestésico em volta da dura-máter (uma das  

meninges que envolvem a medula nervosa) e proporciona desde analgesia até anestesia. 

Anestesia raquidiana: técnica que coloca anestésico dentro do líquido raquidiano, 

promovendo anestesia. 

Blog: espaços de notícias, informações e comentários na Internet, atualizados com frequência 

e caracterizados pela publicação de entradas – as postagens, ou posts – em ordem cronológica 

inversa . 

Blogosfera: espaço virtual caracterizado pelo universo de blogs disponíveis.  

Cateterização da bexiga: colocação de catéter via uretral para a retirada de urina da bexiga. 

Cateterização venosa: colocação de catéter dentro de uma veia para introdução de 

medicações ou líquidos. 

Cesariana ou cesárea a pedido: realização de ato cirúrgico sem indicação médica, a pedido 

da paciente. 

Cesariana ou cesárea eletiva: realização de ato cirúrgico, geralmente antes de a paciente 

entrar em trabalho de parto. 

Ciberespaço: espaço virtual para a comunicação disposto por  meio de tecnologia. 

Clampeamento do cordão: selar o cordão umbilical (vasos – artérias e veia) antes de cortá-

lo. Diz-se que é precoce quando ocorre imediatamente após o nascimento.  

Crowdfunding: termo geralmente usado para descrever ações na Internet com o objetivo de 

arrecadar financiamento coletivo.  

Dequitação da placenta: expulsão da placenta após o nascimento do feto. 

Dilatação cervical: aumento gradativo do diâmetro do colo uterino até chegar a dilatação 

completa (±10cm) e permitir a passagem do feto. 

Doula: pessoa responsável por proporcionar apoio físico e emocional às mulheres durante a 

gravidez, o parto e o pós-parto, mas sem formação para realizar o parto. 

Endorfina: substância química que serve de neurotransmissor e que produz analgesia. 
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Enema: técnica de introdução de líquidos pelo ânus utilizada no trabalho de parto geralmente 

com função de esvaziar o intestino. 

Episiotomia: incisão cirúrgica na região do períneo com intuito de ampliar o canal do parto. 

Ergometrina: medicamento ocitócico de uso oral e injetável indicado para hemorragias pós-

parto. 

Fanpage: página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou 

produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins 

lucrativos que desejem interagir com os seus clientes na referida plataforma.  

Fertilização in vitro: técnica que utiliza tecnologia laboratorial e cirúrgica para produzir 

gestações. 

Fórceps: instrumento obstétrico que facilita a rotação e a condução da cabeça fetal no 

momento do nascimento. 

Iatrogenia: danos causados à saúde do ser humano por procedimento, prescrição ou outra 

atividade médica. 

Indução do parto: estimulação artificial das contrações uterinas para realizar o parto antes do 

seu início espontâneo. 

Infusão venosa: introdução de líquidos, medicamentos, hormônios e outros diretamente pelo 

interior da veia. 

Monitoramento eletrônico fetal: registro simultâneo e contínuo da frequência cardíaca fetal 

e das contrações uterinas na gestação ou durante o trabalho de parto e parto. 

Monitoramento fetal intermitente por ausculta: registro da frequência cardíaca fetal, 

geralmente por estetoscópio, durante um período de tempo que deve incluir antes, durante e 

depois das contrações e com intervalos entre tais medições. 

Ocitócicos: medicamentos que estimulam a contração do útero. 

Ocitocina: hormônio liberado naturalmente durante o trabalho de parto e parto, com função 

de promover contrações musculares uterinas e reduzir o sangramento durante o parto, de 

liberar o leite materno e de ajudar no desenvolvimento do vínculo entre mãe e bebê. 

Ocitocina profilática: uso de forma rotineira de unidades de ocitocina sintética no pós-parto 

imediato para prevenir hemorragia. 

Parteira: também chamada de obstetriz ou enfermeira obstétrica, é o profissional da área da 

saúde que dá suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e após o trabalho de 

parto e parto, promovendo e preservando a normalidade do processo de nascimento. 

Parteira tradicional: mulheres da comunidade que dão suporte às parturientes nos partos 

domiciliares. 
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Partejar: servir de parteiro ou de parteira. 

Partograma: representação visual/gráfica de valores ou eventos relacionados com o trabalho 

de parto (evolução da dilatação cervical, descida da cabeça fetal, contrações uterinas...). 

Partolândia: termo com vários significados, geralmente relacionado a um estado de alteração 

de consciência que ocorre durante o parto. 

Parturição: ato de dar à luz. 

Parturiente: mulher que está em trabalho de parto ou que pariu há pouco tempo. 

Pelvimetria: técnica de mensuração dos diâmetros da bacia. 

Períneo: região do corpo humano que começa, para as mulheres, na parte de baixo da vulva e 

estende-se até o ânus. 

Polo cefálico: termo obstétrico para a cabeça fetal. 

Posição cefálica de vértice: quando o bebê está de cabeça para baixo dentro do útero. 

Posição de litotomia:  posição em que a mulher está deitada sobre as costas, com a face 

voltada para cima, com flexão de até 90° de quadril e joelho, expondo o períneo. 

Posição pélvica: quando o feto está com a cabeça na parte superior do útero, e portanto irá 

nascer de nádegas.  

Post: entradas ou postagens publicadas em ordem cronológica inversa nos blogs. 

Puérpera: mulher que pariu recentemente. 

Puerpério: período pós-parto. 

Puxo: manobra para aumentar ou auxiliar a força da contração para ajudar na expulsão fetal. 

Ruptura artificial das bolsas: o mesmo que amniotomia. 

Smartphone: aparelho celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por 

meio de programas executados por seu sistema operacional.  

Toque ou exame vaginal: técnica invasiva com a colocação de dois dedos (indicador e 

médio) dentro da vagina para determinar a dilatação cervical e o tipo de apresentação fetal, 

entre outros. 

Tração controlada do cordão: técnica de auxílio para a saída da placenta. 

Tricotomia: retirada dos pelos do corpo; no caso do parto, dos pelos pubianos. 

Ultrassom: em obstetrícia, refere-se a exames de imagem do feto, da placenta, dos vasos e do 

útero por uso de onda sonora de frequência muito alta, inaudível ao ouvido humano.  
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Via parenteral: forma de administração de medicamentos e/ou outros de formas que não a 

via oral. 

 


