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"Mucho antes de que comenzaran los tiempos 

de que empezaran a enumerarse los tiempos 

ya lo teníamos todo 

todo aquello que ahora parece imposible 

increible 

inimaginable 

serpenteaba por entre nosotras 

como sabiduría remota y perdida 

todos los secretos de tu vientre 

una caricia desgarradora y mezquina: 

la noche en la que los Padres se alzaron 

contra la libretad de nuestra corazonada silvestre 

la noche oscura de la masacre 

cuando a las niñas se les sentenció a someterse 

cuando a las madres se les condenó a la dolor del parto 

cuando la serpiente fue remitida al infierno 

la maldición bíblica de la masacre 

toda una cultura silenciando el cuerpo 

el velo ignorante sobre las generaciones 

durmientes sobre su propia fuerza 

la medicina como control del cuerpo 

la ginecología como autoridad indiscutible 

en cambio, los ciclos naturales 

como burdas herejías anticuadas 

atentando contra los milagros del progreso 

y es que nada puedes saber tú de ti misma 

simple y tonta mujer ciega 

triste remedo del hombre poderoso 

y sin embargo nada hemos perdido 

en lo más profundo y cálido de la memoria de la carne 

el vientre que aún alberga toda la vida humana 

la serpiente todavia danza 

nuestros cuerpos aún nos pertenecen 

ingobernables y misteriosos 

podemos hacer de esta vida nuestra fiesta 

y de nuestros nacimientos 

todos los orgasmos que nos debemos" 

 

Niñas perdidos contra la adultocracia. 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Inúmeros relatos e denúncias acerca da violência médica no âmbito da ginecologia 

surgem a cada dia, e por esse motivo o objetivo do presente trabalho é analisar o processo 

de construção do discurso biomédico, buscando elementos que justifiquem a atual 

conjuntura. Como metodologia foi realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes 

históricas secundárias - através de trabalhos que analisam a construção da biomedicina - 

e fontes primárias do discurso biomédico dos séculos XIX e XX - em obras técnicas e 

artigos de revistas médicas do período. A busca por narrativas de pacientes denunciando 

a violência institucional atualmente presente nas consultas médicas voltadas à saúde das 

mulheres se deu através de relatos pessoais contidos em artigos, veículos de comunicação 

online e livros. Analisando esse processo histórico, foi possível perceber como a 

formação do discurso biomédico ainda hoje reflete na atenção à saúde das mulheres, 

resultando na violência de gênero que expõe o legado de uma medicina patriarcal, racista 

e hetero-cis-normativa, ao mesmo tempo que expõe múltiplas estratégias de resistência 

que permitem planejar ações que transformem a prática médica atual, de forma a alcançar 

uma maior equidade na atenção à saúde da ampla gama de sujeitos atendidos pela 

ginecologia e, com isso, promover justiça social. 

 

 

Palavras-chave: Medicina. Violência. Gênero. Ginecologia. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Numerous reports and complaints about medical violence in the scope of gynecology 

appear every day, and for this reason, this work aims to analyze the construction process 

of the biomedical discourse, pursuing the elements that justify the current situation. 

Bibliographic research on secondary historical sources was carried out using works that 

analyze the construction of biomedicine and primary sources of the biomedical discourse 

of the 19th and 20th centuries - in technical works and articles from medical journals of 

the period. The search for patient narratives denouncing the institutional violence 

currently present in medical consults focused on women's health, happened through 

personal reports contained in articles, online communication vehicles, and books. 

Analyzing this historical process, it was possible to observe how the formation of the 

biomedical discourse still reflecting on women's health care today, resulting in gender 

violence that exposes the legacy of patriarchal, racist, and hetero-cis-normative medicine. 

At the same time, it exposes multiple resistance strategies that allow to plan actions that 

transform current medical practice, to achieve greater equity in health care for the wide 

range of subjects treated by gynecology and, with this, promote social justice. 

 

Keywords: Medicine. Violence. Gender. Gynecology.  
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas cresceram em diferentes lugares do mundo movimentos 

feministas denunciando as diversas formas de violência de gênero. As mulheres, 

historicamente silenciadas e submetidas a diversas formas de violações, passaram a 

compartilhar seus relatos e assim permitir que outras também se reconhecessem nesse 

lugar. As situações de violência, presentes tanto na vida privada quanto na pública, partem 

de diversos sujeitos e também de instituições, sendo a instituição médica uma destas. 

Neste contexto, cresceu o número de denúncias acerca da violência médica no âmbito da 

assistência à saúde das mulheres, especialmente em consultas ginecológicas e na 

assistência obstétrica.  

Uma análise histórica da função social de diferentes grupos de mulheres, em 

civilizações anteriores à Era Moderna, evidencia seu importante papel social na 

manutenção de saberes populares de cura, bem como sua autonomia com os cuidados do 

corpo. Com o advento da medicina biologicista - a biomedicina - atribuiu-se ao corpo 

feminino um caráter depreciativo, associando às mulheres, através de diferenças 

biológicas, um lugar inferior ao homem, reforçando papéis sociais de gênero.  

O processo de instalação das primeiras escolas médicas no Brasil acompanhou 

essa mudança de paradigma no modo de pensar saúde. Permeada por interesses de 

mercado e com bases em uma visão hegemônica regida por uma cultura patriarcal, a 

recém construída biomedicina passou a se constituir como único saber legítimo em 

relação à práticas de cura. Nesse contexto teorias higiênicas e eugenistas foram essenciais 

para que a instituição médica passasse a exercer um grande controle da população, seja 

nas grandes campanhas sanitárias e programas de controle populacional, seja nas teorias 

raciais da eugenia, argumento cientificista que por muito tempo sustentou perversidades 

racistas. Neste processo, as mulheres tiveram reforçado seu papel social de dedicação 

exclusiva à esfera doméstica e à maternidade.   

Através de uma análise foucaultiana, a própria sociedade foi elemento responsável 

pela manutenção das relações de poder existentes, através de um processo que levou à 

legitimação e manutenção de um biopoder e uma biopolítica operantes na sociedade. 

Inserido nessa lógica, o discurso médico, construído como um discurso de autoridade, 

passou a portar uma legitimidade inalcançável por quaisquer outros saberes relacionados 

à saúde. Paralelamente a essa construção de um discurso de verdade, houve um processo 

de medicalização social, que transformou aspectos naturais da vida humana em problemas 
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da ordem médica. Afastadas dos conhecimentos populares de cura e do conhecimento do 

próprio corpo, as mulheres perderam autonomia e consequentemente passaram a 

depender essencialmente de um heterocuidado, realizado majoritariamente por 

profissionais da saúde.  

 O legado dessa construção e imposição de saberes biomédicos sobre a atual 

sociedade leva à necessidade de uma reflexão sobre o conceito do ser mulher no século 

XXI e as diversas interseccionalidades que perpassam tal conceito bem como influenciam 

no acesso aos serviços de saúde e na sua qualidade de vida. O próprio conceito de gênero 

é reformulado por autoras como Butler, que trouxe a noção de que o termo não 

corresponde a um fator identitário, mas sim a um ato performativo. Nesse contexto, o 

processo de medicalização dos corpos levou ao estabelecimento de papéis sociais 

definidos de acordo com o viés biologicista da instituição médica, influenciando 

diretamente na relação das mulheres consigo próprias e reforçando as desigualdades e 

violências de gênero.  

Recentemente, em diversos meios de comunicação, tem crescido o número de 

narrativas de mulheres denunciando práticas violentas em serviços de saúde. A violência 

institucional fica explícita através de relatos no campo da obstetrícia e também das 

consultas da ginecologia clínica, o que traz a necessidade de um olhar crítico sobre a 

autoridade médica bem como às imposições pautadas em um legado das ideias de uma 

medicina eugenista e higiênica.  

Nesse contexto, o intuito do presente trabalho é, ao longo do primeiro capítulo, 

esboçar um resgate histórico da influência dos fatores sociais no conhecimento e 

construção do discurso médico como um discurso de autoridade, através de fontes 

secundárias históricas e buscando em fontes primárias as falas de médicos que embasaram 

a consolidação do pensamento médico hegemônico. Para isto, foram utilizadas revistas 

médicas e livros médicos do período entre fins do século XIX e início do XX.  O segundo 

capítulo tem como intuito a análise da medicina especializada à saúde das mulheres na 

atualidade e através de narrativas de mulheres cisgênero1, pessoas transexuais e não 

binárias que denunciam condutas médicas violentas na ginecologia, pesquisadas através 

                                                 
1 O termo “cisgênero” é utilizado para designar pessoas cujo gênero auto identificado está de 

acordo com o atribuído compulsoriamente ao nascimento em virtude da morfologia genital externa, em 

oposição às pessoas “transgênero”, que por sua vez, designam pessoas cuja auto identificação de gênero 

não coincide com o gênero atribuído compulsoriamente ao nascimento, podendo incluir travestis e 

transexuais. (Bagagli, 2018) 
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de livros, artigos e meios de comunicação virtuais, buscando entender os fatores 

associados à manutenção e naturalização de tais práticas.  

A grande motivação para a ideia de se pesquisar tal temática envolve a minha 

vivência enquanto graduanda em Medicina, período no qual diversas vezes presenciei 

condutas violentas serem praticadas no âmbito da ginecologia e obstetrícia, mais do que 

em qualquer outra especialidade, e de forma naturalizada, ensinadas e perpetuadas por 

acadêmicos, residentes e especialistas. A divisão do trabalho em dois grandes capítulos 

teve como intuito entender como a formação do discurso médico dos séculos XIX e XX 

ainda influencia hoje na forma com que os serviços de atenção à saúde das mulheres 

perpetuam essas violências, a fim de se pensar estratégias de resistência que visem uma 

maior equidade em relação à questão do gênero e, com isso, justiça social.  

 

CAPÍTULO 1  

 

1.1 – Saber popular entre mulheres  

Ao analisar os diversos períodos da história é possível encontrar registros de 

civilizações em que mulheres e homens assumiam funções de igual importância. A 

própria divisão dos papéis sociais por gêneros, segundo Thomas Laqueur, foi um processo 

construído ao longo dos anos dentro de um contexto social propício e respondendo a 

demandas sociais particulares em cada momento da história (ROHDEN, 1998). Mais 

especificamente nos registros históricos do continente americano pré-colonial, é possível 

identificar um amplo mosaico étnico e cultural, em um continente habitado há mais de 15 

mil anos por uma multiplicidade de povos com costumes diversos. Em várias culturas 

pré-hispânicas é possível identificar a participação ativa e importante das mulheres nas 

instituições e nas atividades guerreiras (OLIVEIRA, 2010). 

Registros de religiões sul-americanas demonstram a posição de poder que as 

mulheres ocupavam em tais sociedades, evidenciado pela existência de importantes 

divindades femininas. Tal fato, percebido por Hérnandez de Córdoba em 1517 ao chegar 

a uma ilha próxima à Península de Yucatán, o levou a nomear o local de Isla de Mujeres, 

visto o vasto número de ídolos femininos nos templos. Antes da colonização as nativas 

possuíam suas próprias organizações, suas esferas de atividade e possuíam 

reconhecimento social por sua contribuição à sociedade e à família. Eram agricultoras, 

donas de casa, tecelãs, oleiras, herboristas, curandeiras e sacerdotisas a serviços dos 
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deuses locais. Na região de Oaxaca, sul do México, participavam da produção de uma 

substância sagrada, chamada pulque-maguey, que, segundo suas crenças, havia sido 

inventada pelos deuses e estava relacionada com Mayahuel, uma deusa mãe terra que era 

“o centro da religião campesina” (FEDERICI, 2017).  

Em cartas de exploradores do Brasil pré-colonial, relatos sobre a rotina dos 

indígenas da etnia Tupinanbá, é possível perceber a divisão de tarefas na comunidade, 

sendo que à mulher indígena cabiam várias funções de igual importância às 

desempenhadas pelos homens. As responsabilidades e cuidados com a saúde eram 

divididos igualmente entre homens e mulheres, e os papéis sociais designados às 

indígenas não se restringia ou girava em torno da maternidade.  

  “O nascimento de um tupinambá contava com a presença de todas as 

mulheres da tribo. O pai tinha uma participação importante, pois, nos partos complicados, 

era ele – o marido – que comprimia o ventre da esposa para apressar o nascimento; além 

do que as crianças do sexo masculino tinham o cordão umbilical cortado pelo pai, que 

para isso recorria aos próprios dentes ou a pedras afiadas. Já as meninas, estas recebiam 

os primeiros cuidados da mãe mesmo. Os pequenos eram, ainda, banhados no rio; 

momento em que o pai ou o compadre achatava-lhes o nariz com o polegar. Depois de 

secos, os bebês eram untados de óleo e pintados com urucum e jenipapo. Estavam, então, 

prontos para o itamongavu: cerimônia de bom presságio cuja intenção era abrir os 

caminhos para o futuro guerreiro ou favorecer o desenvolvimento de uma mulher forte e 

sadia. O tempo de restrições terminava com a queda do umbigo da criança. As mães logo 

se levantavam e pressionavam o ventre contra os troncos mais fortes da cabana, medida 

adotada a fim de evitar a flacidez decorrente do período de gestação. Um mês depois do 

parto, elas retomavam os trabalhos na roça. Consta que a abstinência sexual era 

recomendada pelos caraíbas – chefes religiosos –, e seu cumprimento era necessário para 

sempre garantir o nascimento de crianças fortes e valentes. Se os pais desobedecessem à 

interdição, ficariam doentes, seriam acometidos de uma moléstia incurável que os tornaria 

inaptos para o desempenho das principais atividades cotidianas.” (RAMINELLI, apud 

DEL PRIORE, 2004, p. 11) 
 

Era também papel das mulheres Tupinambás alguns cuidados mais específicos 

com a saúde das crianças da aldeia. Através de escritos do cronista Cardim, há o registro 

de práticas de cura empregados pelas índias, como por exemplo a utilização de madeira, 

pena ou algodão sobre a cabeça das crianças para tratar de “choro contínuo”. Para ajudar 

no crescimento dos recém-nascidos, massagens nas costas das crianças apoiadas sobre a 

palma da mão das indígenas, eram realizadas nas comunidades. A prática da 

amamentação era levada a sério pelas indígenas que davam à luz, sendo que as crianças 

eram amamentadas por um ano e meio, período em que eram carregadas junto às suas 

mães, mesmo enquanto estas trabalhavam, com o auxílio de panos para seu transporte, 

conhecidos como typoia ou typyia.  Através das cartas dos portugueses, apesar do viés do 

olhar de homens brancos europeus muitas vezes carregados de preconceitos contra a 
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figura da mulher indígena, fica clara a relação entre cuidados com a saúde e o papel das 

mulheres indígenas tupinambás (DEL PRIORE, 2004). 

Mais do que simplesmente imaginar que em tais civilizações imperava o 

matriarcado, é importante ponderar sobre a cosmovisão que detinham diversos indivíduos 

do mosaico étnico e cultural de Eras Pré Modernas. Em comunidades indígenas, o bem-

estar de pessoas e a proteção do meio ambiente ocupavam lugares de importância 

igualmente notáveis. De forma oposta, a Era Moderna o pensamento antropocentrista 

também passa a dominar a ciência, o que aumenta ainda mais a magnitude das questões 

que perpassam as relações de gênero (TAVARES, 2018; SOLER, 2011). 

A partir da colonização, os europeus e sua bagagem de “crenças misóginas” 

reestruturaram a economia e o poder político em favor dos homens, bagagem esta herdada 

de toda a violência empregada na transição do modelo feudalista ao capitalista, no qual o 

cerceamento de terras comunais, o colonialismo, a escravidão e a queima às bruxas – que 

aprisionou os corpos e sabedorias das mulheres – foram de fundamental importância ao 

novo sistema econômico (FEDERICI, 2017). A exploração da mão de obra desvalorizada 

e, consequentemente, barata da mulher, facilitaram o processo de dominação do corpo 

feminino (COSTA, 1989).   

Dentro das residências, submissa ao pai e ao marido, assumia múltiplas funções; 

era enfermeira, médica, sacerdote e professora. Distribuía medicamentos em caso de 

doenças, ensinava aos filhos as primeiras letras e cumpria diversas obrigações religiosas: 

terços, ladaínhas, novenas, promessas, etc. Sua posição estava estreitamente ligada à 

situação da casa no confronto com os escassos recursos urbanos, e de certa maneira, 

representava a submissão da cidade à família (COSTA, 1989, p. 102). A mulher passou a 

se limitar a ocupar o interior da casa e ali todas as suas funções passaram a girar em torno 

da maternidade, sendo o cuidado do marido e filhos sua tarefa primordial (BARRETO, 

2001).   

Os discursos da medicina, da Igreja e do Estado, juntos, foram de fundamental 

importância para tal processo de “domesticação feminina” (COSTA, 1989). Necessitando 

se organizar para transigir as normas culturais impostas por estes discursos e os 

constrangimentos naturais em que viviam, as populações femininas refugiaram-se na 

maternidade como uma forma de resistência ao controle masculino. A maternidade servia 

ainda para preservar as diferenças de gênero, garantindo a manutenção de papéis 
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tradicionalmente exercidos por mulheres, especialmente nos cuidados com a saúde (DEL 

PRIORE, 2008, p. 24-25).  

Dentro do território que lhes cabia, mulheres intercambiavam saberes, e em 

especial aqueles relacionados com técnicas de cura. Sendo os recursos da medicina na 

época colonial escassos, para combater as doenças cotidianas, as mulheres recorriam a 

curas informais, resgatando a saúde através de fórmulas gestuais e orais ancestrais.  Antes 

do cientificismo que emergiu da ciência moderna, a visão mágica do corpo e a ideia de 

doença como fruto de uma ação sobrenatural, introduzia as mulheres numa gama de 

saberes sobre a utilização de plantas, minerais e animais, aplicados nos cuidados 

terapêuticos que prestavam. Detinham também os saberes vindos da África, baseados no 

emprego de talismãs, amuletos e fetiches, além de praticarem cerimônias de cura 

indígenas, utilizando a ampla flora medicinal brasileira (DEL PRIORE, 2004, p. 74-75). 

Num cenário de mundo no qual tarefas eram rigidamente divididas entre homens e 

mulheres, os cuidados com a saúde passaram a ser tarefa primordialmente exercida por 

mulheres.  

Curandeiras e benzedeiras perpetuavam os ensinamentos e práticas de cura e 

assistência à saúde. Atuavam buscando retirar o doente do mundo profano, graças ao 

emprego de palavras, prescrições e objetos simbólicos. Gozavam de certa posição de 

poder e, mesmo se seus cuidados fracassassem, a inquietude e a angústia de seus clientes 

diante do desconhecido garantiam-lhe prestígio (DEL PRIORE, 2004). Com relação ao 

parto, entravam em cena as parteiras ou “comadres”. O título dado à estas mulheres era 

carregado com honra e significava prestígio e reconhecimento na comunidade onde 

atuavam, o que lhes permitia carregar a criança que elas trouxeram ao mundo, no dia do 

batismo. Ao apresentar recém-nascido diante de um dos sacramentos da Igreja, as 

parteiras tinham legitimado seu trabalho pela comunidade eclesiástica. Tal instituição 

reconhecia o papel dessas mulheres e sua importância na sociedade, atuando, também, no 

sentido de preservar o corpo feminino, afastando-o dos olhos e mãos masculinas 

(BARRETO, 2001). 

Com o crescimento do interesse pelos estudos das ciências, o conhecimento 

popular pouco a pouco foi sendo marginalizado. A partir do final do século XVIII e início 

do XIX, o termo comadre passa a apresentar um caráter depreciativo pela Europa, que 

acabou por se disseminar também no Brasil. Comadre passou a ser sinônimo de 

ignorância, embora seu trabalho ainda fosse muito solicitado. As mulheres baianas do 
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início do século XIX, seja por carência de profissionais médicos, seja pelo alto custo de 

consultas médicas, seja por opção, davam preferência ao atendimento feito por outras 

mulheres, terapeutas não oficiais ou comadres, especialmente quando para tratamento de 

afecções específicas do corpo feminino (BARRETO, 2001). Tal fato levou muitos 

profissionais médicos na época a se manifestarem publicamente contra este tipo de 

ocupação: 

“Os chancros uterinos, as ulcerações do collo e os polypos não são raras 

na Cidade da Bahia: diremos até, que são muito communs – as nossas patricias 

por um pudor mal entendido sentem-se adoecer – e occultão o seo padecimento, 

muita vez, até do proprio marido – mais tarde mandão chamar a uma – comadre, 

que ordinariamente lhes agrava o mal – enfim quando a doença tem estragado 

grandemente o organismo, quando talvez já não he curavel, pedem um Medico, 

para carregar com o anathema d’ellas e de suas familias; porque não curou uma 

molestia já incuravel – e sobre a qual por muito tempo especulou a indigna – 

comadre. – Indubitavelmente as affecções do utero na Bahia são causadas pela 

vida sedentaria, que leva o sexo das graças entre nós. A hysteria, os ataques 

epileptiformes, as palpitações, a melancolia, os faniquitos, muita vez, fingidos e 

algumas outras neuroses ainda são doenças não raras entre as bahianas” (O 

ATHENÊO, 1859, apud BARRETO, 2001) 

 

A partir da literatura oitocentista, poderia-se deduzir que as crenças na terapêutica 

popular estavam reservadas exclusivamente às pessoas iletradas, oriundas das mais baixas 

classes sociais da população brasileira, entretanto esta generalização não foi de todo 

verdadeira. Durante a Colônia e o Império, os profissionais médicos não gozavam de 

grande prestígio, já que a população não acreditava nos processos de cura empregados 

por estes e buscava os cuidados de parteiras, curandeiros, rezadores, sangradores e demais 

profissionais da medicina popular (PIMENTA, 2004). Na sociedade baiana, a atuação e 

importância dos “leigos” na medicina local e, em especial, da participação das mulheres 

neste processo são marcantes (BARRETO, 2001).  

A ideia da criação da ginecologia estava vinculada à de terapêutica para as 

camadas médias, e os especialistas estudavam – e treinavam habilidades - em hospitais 

gerais onde circulam pessoas pobres para depois vender seus serviços para a elite. Era 

preciso, porém, menosprezar os conhecimentos tradicionais para gerar respeitabilidade 

na nova visão científica de saúde (FREITAS, 2008). Seguindo então uma lógica de um 

modelo global, a nova racionalidade científica trazida através da fala dos médicos, sendo 

um modelo totalitário, negava o caráter racional a todas as formas de conhecimento que 

não se pautassem pelos seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas 

(SANTOS, 2018, p. 20).  
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 Uma outra racionalidade também encontrada dentre os terapeutas não oficiais 

repousava na crença de poderes sobrenaturais que poderiam ser atribuídos à curandeiros 

que se utilizavam de fontes milagrosas ou magia. Numa tentativa de barrar a perpetuação 

de tais práticas, Medicina e Igreja Católica passaram a perseguir práticas populares de 

cura sobrenatural, seja por defender uma racionalidade biomédica, seja por objetivar uma 

substituição destas por um discurso espiritual e intensificador do fervor religioso ligado 

ao catolicismo institucional. Curandeiras e benzedeiras, que utilizavam em sua prática 

elementos pertencentes ao monopólio eclesiástico, passaram a ser perseguidas e 

ameaçadas, pois as palavras que empregavam eram consideradas, sobretudo pelos 

inquisidores do Santo Ofício, de inspiração diabólica. Todavia, enquanto médicos 

amaldiçoavam as rezadeiras que em suas operações curativas invocavam o nome de Deus 

e de santos, padres divulgavam a importância desses mesmos mediadores na busca de 

saúde e na prevenção de enfermidades (DEL PRIORE, 2004). 

As mulheres que detinham o conhecimento de artes da cura passaram então a 

serem consideradas bruxas, perseguidas por serem criminosas também na Europa 

moderna. Faziam parte desse grupo benzedeiras, parteiras, adivinhas, e outras categorias 

que eram reconhecidas e muito procuradas pelas populações de onde viviam. Numa 

disputa por poder, cientistas da época, apoiados em idéias oriundas do iluminismo, 

defendiam que a ciência deveria ditar as verdades, condenando essas mulheres a um lugar 

de charlatãs. Tal perseguição às práticas terapêuticas não oficiais e populares, fez com 

que as mulheres fossem expropriadas de um patrimônio de saber empírico, relacionado 

ao uso de ervas e remédios curativos, técnicas que haviam acumulado e transmitido entre 

gerações. Surge então uma nova forma de cerceamento através do fortalecimento da ideia 

de uma medicina profissional e que, apesar de suas pretensões curativas, ergueu uma 

muralha de conhecimento científico indisputável, inacessível e estranho para as classes 

menos favorecidas economicamente (FEDERICI, 2017, p. 363-364).  

Neste contexto, a mulher, vista como um ser naturalmente impuro e pecaminoso, 

tinha como função primordial a procriação. Manifestavam em seus corpos punições pelos 

seus pecados, portanto estavam sujeitas a afecções, como menstruação, parturição, 

gravidez, corrimentos, dentre outros explicáveis pela escatologia medieval. A partir da 

Revolução Francesa, a instituição médica que já vinha se fortalecendo desde o 

renascimento passou a guiar um movimento ideológico de rompimento com as crenças 

do passado e de culto à razão. A instituição eclesiástica passou a perder legitimidade 
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perante a racionalidade científica moderna, chegando a ponto de Igrejas serem expulsas 

de faculdades (ROHDEN, 2001). A necessidade de se conhecer profundamente a biologia 

contida dos corpos serviu à um processo de normatização, anulando dos sujeitos de todo 

e qualquer poder que viesse a ameaçar a ordem dominante. Nesse cenário, a mulher foi 

alvo importante de estudos, e elementos do universo feminino tais como gestação, 

parturição e cura de moléstias, deveriam ser conhecidos e consequentemente controlados 

pela nova esfera do saber: a dos homens da ciência (BARRETO, 2001). 

 

1.2 – Formação das primeiras escolas médicas no Brasil: Uma medicina 

para mulheres 

No Brasil colônia, até a chegada da família real, esteve proibida a possibilidade 

de abertura de instituições de ensino superior em solo brasileiro, o que acarretou uma 

grande falta de pessoal especializado. Nesse período, atividades ligadas à saúde eram 

realizadas quase que inteiramente por pessoas da comunidade, herdeiros de 

conhecimentos africanos e indígenas ou por “práticos” – indivíduos que tinham suas 

atividades fiscalizadas por profissionais diplomados na Metrópole portuguesa 

(SCHWARCZ, 1993; ABREU, 2016). Os que recebiam o título de “Práticos” e, após 

1872, “Proto-medicos”, em sua maioria eram iniciantes, geralmente mestiços, analfabetos 

e cuja oficialização de atividade e atuação não levava a um maior prestígio social. Ainda 

assim, eram minoria frente a curandeiros, parteiras, boticários, dentistas e sangradores 

que abundavam em vista da carência de médicos e cirurgiões na colônia americana 

(SCHWARCZ, 1993). No início do século XIX era escasso o número de médicos e 

cirurgiões diplomados e sua concentração se dava nas zonas litorais e nas sedes das 

capitanias ou vilas mais densamente povoadas (ABREU, 2016).  

Além das autorizações para médico, cirurgião e boticário, era possível obter 

licenças para trabalhar como parteira, sangrador e curandeiro. Entre as categorias havia 

uma hierarquia, na qual os médicos ocupariam as posições mais prestigiadas, seguidos 

pelos cirurgiões e boticários (PIMENTA, 2004). Registros desta hierarquia podem ser 

localizados na literatura.  Na obra O doente imaginário de Molière (1673), há a descrição 

de um momento solene de argüição do candidato a médico: o primeiro a adentrar o recinto 

é o enfermeiro, seguido pelo boticário que, por sua vez, é seguido pelo cirurgião e, 

finalmente, o médico. Apesar de ser uma obra de ficção, a cena ilustra as diferentes 



 

 

23 

 

posições ocupadas por estes profissionais no século XVII, na França, que acabou por 

influenciar também a organização da sociedade no Brasil (FIGUEIREDO, 1999). 

A natureza do trabalho também influenciava na distinção da importância e 

nobreza da profissão na época. O contato com o corpo da pessoa enferma e a produção 

de remédios eram consideradas atividades inferiores por se tratarem de tarefas mecânicas. 

Aos médicos cabia a tarefa de prescrever e indicar tratamentos, considerada de cunho 

intelectual, enquanto aos boticários, cirurgiões e aos terapeutas não oficiais cabia a 

produção de medicamentos e a aplicação das terapêuticas (STARLING et al., 2011). A 

produção de medicamentos da época geralmente se dava pela utilização de matérias 

primas como iodo, mercúrio, ácido bórico, quinino, arsênio, óleos variados, ervas, 

sementes, raízes e vinhos importados. Muito do conhecimento sobre a produção de 

medicamentos na época foi expropriado dos indígenas e dos escravos, que somado ao 

conhecimento biomédico formava uma síntese de um contexto sociocognitivo, que 

transitava entre a magia e a medicina acadêmica (COUCEIRO, 2004). 

Apesar da hierarquia existente, a oficialização de práticas de curas populares 

legitimou esse campo de saber, permitindo que terapeutas populares estivessem entre 

pessoas autorizadas a exercerem atividades do campo da saúde. No discurso oficial havia 

uma tentativa de convencer a população a procurar práticas de curas populares apenas no 

caso de ausência de médicos e cirurgiões. Dessa forma, os primeiros seriam apenas 

tolerados pela burocracia. Apesar de haver todo um aparato burocrático para impor a 

oficialização ou reprimir a todos cujas práticas cabiam dentro da definição de categorias 

leigas, isso não foi possível. Os terapeutas populares, com toda a diversidade que essa 

categoria abarca, constituíam a maioria e eram aceitos e requisitados pela população 

(PIMENTA, 2004). 

Enquanto no Brasil colônia os terapeutas populares eram bastante frequentes, no 

Brasil os médicos formados eram muito escassos. Se até 1800 a formação de profissionais 

da medicina era restrita à Metrópole portuguesa, a partir de 1808 com a chegada da 

família real e boa parte da corte portuguesa, o cenário se alterou. Problemas higiênicos e 

sanitários multiplicaram-se na Europa e Portugal, ocupado pelas tropas do exército 

Francês, estava impedido de importar médicos para o solo colonial. Instalaram-se então 

as primeiras escolas aptas a formar profissionais da medicina em terra americana 

(SCHWARCZ, 1993). 
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As duas primeiras escolas médicas brasileiras, inauguradas em 1808, foram a 

Escola Cirúrgica da Bahia e a Escola Cirúrgica do Rio de Janeiro, ambas funcionando 

onde antes funcionavam Hospitais Militares. Neste primeiro momento, a formação destes 

profissionais no Brasil se restringia à prática cirúrgica, ficando a cargo de Portugal a 

formação de médicos clínicos. Assim sendo, a atuação dos médicos cirurgiões formados 

nas instituições brasileiras não diferia muito da atuação dos médicos que já atuavam nos 

Hospitais Militares que ali funcionavam, sendo que o ensino era baseado em manipulação 

de corpos e empirismo. Além disso, a oficialização do diploma dos recém-formados era 

dependente do aval dos cirurgiões-mores, profissionais diplomados na Metrópole, a quem 

ainda continuava autorizada também a formação de cirurgiões barbeiros e cirurgiões 

sangradores (SCHWARCZ, 1993).  

A partir do século XIX, de uma série de instituições surgem para regulação do 

exercício medicina, sob o argumento de que eram instrumentos necessários para 

solucionar os problemas de saúde do país, consolidando uma prática laboral diversa da 

até então praticada por barbeiros, sangradores e práticos. Nesse contexto são inauguradas 

a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, fundada em 1829, a Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro e vários periódicos especializados. Dessa forma, garantia-se aos 

médicos o acesso e a formação de uma linguagem cada vez mais exclusiva e uniformizada 

(PIMENTA, 2004). Com a formalização dessas instituições, o discurso médico passou a 

ter maior legitimidade na sociedade, o que estimulou a formação de novos praticantes 

habilitados, gerando a necessidade de regular o mercado e de definir as áreas de 

especialização (COUCEIRO, 2004). 

Em 1832, a partir de discussões de médicos pertencentes à Sociedade de Medicina, 

deu-se uma reforma no ensino médico brasileiro, através de um decreto. Escolas médicas 

se transformaram em “Faculdades de Medicina”, atribuindo aos formados os títulos de 

doutor em medicina, de farmacêutico e de parteiro, tendo sido abolido o de sangrador. 

Apesar de oficializadas as faculdades, seus primeiros quarenta anos de funcionamento 

foram caracterizados por institucionalização em detrimento de um projeto científico 

original (SCHWARCZ, 1993).  

Iniciado o século XX, a disputa pela hegemonia de serviços de saúde levou a um 

movimento que, no Brasil, iniciou pelos médicos baianos. A grande vigência de uma 

prática médica não institucional levou à taxação de charlatanismo a todo e qualquer 

conhecimento pautado apenas no conhecimento empírico-sensorial (BARRETO, 2001; 
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SCHWARCZ, 1993). Se até o início do século XIX, o significado de curandeiro era o de 

alguém que cura através de plantas (PIMENTA, 1998), a partir da luta pela hegemonia 

de poder pelos médicos, passaram a conter nos dicionários da época a definição de 

“curandeiro” como a de “charlatão que trata de doenças sem ter conhecimentos médicos.” 

A sabedoria e experiência dos indivíduos que praticavam artes da cura eram totalmente 

desacreditadas, suas técnicas de cura colocadas como ineficientes e sem qualquer efeito 

curativo, muitas vezes até como algo danoso à saúde, mostrando a visão dos médicos da 

época sobre os saberes populares (COUCEIRO, 2004). 

“Os amuletos, bem o sabeis, são objectos, instrumentos, substancias ou imagens 

e figuras que as pessoas supersticiosas collocam em si proprias ou no corpo de seus filhos, 

appensos no pescoço, aos braçoes, nos pés, na cabeça, etc., attribuindo-lhes grandes 

virtudes, seja para prevenir certas doenças, seja para evitar qualquer outra infelicidade.  

Essa superstição, cuja origem se perde na noite dos tempos, persistiu atravez dos 

seculos em todos os póvos até chegar a nossa época em que se constata ser muito 

commum, mesmo com relação á pessoas que, pela sua collocação na sociedade, se deviam 

abster de semelhantes crendices, collocar nas creanças bugigangas as mais esdruxulas. 

Ha nisso um traço do selvagem e do africano, uma demonstração de ignorancia, só 

compatível com os espiritos pouco cultivados, muitas abusões chegando mesmo a 

constituir costumes funestos e absurdos. 

Triste situação a dos espiritos fracos que se deixam incutir por aviltantes 

superstições, suggeridas por inconscientes e perigósos charlatães!” (Filho M., 1918, pág 

443-444)   

 

A partir de 1830, a questão da atuação licenciada de terapeutas não médicos 

passou a ser controlada através de normas e determinações publicadas pela Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro. Em meados de 1850, a Junta de Higiene passou a ser a 

instituição reguladora das práticas de cura, a fim de manter o monopólio da atividade 

médica. Boticários, parteiras e sangradores poderiam exercer suas atividades no Rio de 

Janeiro desde que apresentassem suas cartas de registro. A partir da publicação da norma 

os que estavam exercendo suas atividades sem a apresentação da carta já estavam o 

fazendo de maneira ilegal, passível de multa. Importante observar que nessa publicação 

os curandeiros não eram citados, sendo sua invisibilização parte do movimento médico 

para enfraquecimento das técnicas populares de cura. Diferentemente do que acontecia 

na época da fisicatura-mor, os conhecimentos empíricos sobre plantas medicinais nativas 

e as afecções mais comuns de determinada região já não garantiriam a legitimidade da 

prática dos curandeiros (PIMENTA, 1998). 

No início do século XX, ganhavam força em diversos países as teorias positivistas, 

que condenavam qualquer saber sem comprovação científica. Na medicina, uma das 

aplicações de tal teoria se deu com a publicação do relatório Flexner, nos Estados Unidos 

da América, em 1910, que viria a influenciar todo o ensino médico brasileiro algumas 
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décadas mais tarde. O modelo de ensino médico priorizado no relatório era 

hospitalocêntrico e com posturas assumidamente positivistas, apontando como único 

conhecimento seguro o científico, mediante a observação e a experimentação 

(PAGLIOSA, DA ROS, 2008).  Nesse cenário, mais tarde assimilado pela grande maioria 

das escolas médicas pelo mundo, não haveria espaço para qualquer racionalidade médica2 

diferente da ciência biomédica. 

Dentre os indivíduos que perderam espaço para os médicos diplomados, estavam 

as parteiras. A partir da transição entre os séculos XIX e XX, houve um crescente 

interesse da medicina pela saúde da mulher, campo que passou a ganhar destaque 

(ROHDEN, 2002).  Desde a reforma do ensino médico em 1832, médicos parteiros eram 

diplomados nas Faculdades Médicas brasileiras, e estes, exercendo seu controle e 

autoridade, lecionavam cursos de parturição e regularizavam as práticas das parteiras. No 

mesmo ano, foi estabelecida a organização de um curso especial para formar parteiras, no 

qual eram admitidas apenas alunas do sexo feminino (MOTT, 1999). Ao regularizar tal 

curso de partos, a instituição médica pode exercer sua autoridade sobre as mulheres. A 

prática das parteiras, transmitidas entre gerações, cedeu lugar a uma prática científica, 

mais tarde nomeada obstetrícia, que transformou a gravidez e o parto em experiências 

passíveis de mensuração e de controle (FREITAS, 2008, p. 180).  

A construção e reformulação de tais cursos visava segregar as parteiras 

licenciadas, em busca de um estereótipo de mulher que deveria ser diferente daquele 

atribuído às parteiras tradicionais. Nesse contexto, o grau de instrução, o nível social e 

até a imagem corporal das mulheres era levado em consideração. Enquanto as parteiras 

não licenciadas eram consideradas como sendo provenientes das camadas mais baixas da 

sociedade, escravas, negras e mulatas livres, de “comportamento moral duvidoso”, 

velhas, supersticiosas, analfabetas, etc., exigia-se das candidatas ao curso que fossem 

jovens, que tivessem uma moralidade comprovada pelo Juiz de Paz, estivessem sob a 

supervisão do pai ou do marido e tivessem um pecúlio suficiente para pagar a matrícula 

e que fossem alfabetizadas (MOTT, 1999). 

A burocratização do sistema para se tornar parteira, bem como as muitas 

exigências para a inscrição no curso fez com que a parturição entre mulheres perdesse 

                                                 
2 Madel Luz caracterizou e comparou sistemas médicos complexos, por meio da categoria ‘racionalidade 
médica’, sendo que o termo representa todo o sistema médico complexo construído sobre seis 
dimensões: uma morfologia humana, uma dinâmica vital, uma doutrina médica (o que é estar doente ou 
ter saúde), um sistema diagnóstico, uma cosmologia e um sistema terapêutico (Luz, Barros, 2012) 
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força. As parteiras foram então perdendo espaço para seus sucessores, os obstetras. A 

partir de então, a assistência à saúde da mulher pouco a pouco passou a ser controlada 

pela medicina profissional. A experiência do parto, assim como os diversos 

conhecimentos relacionados ao corpo feminino, transmitidos entre gerações de mulheres, 

passou à seara da instituição médica, e as mulheres tornaram-se cada vez mais 

dependentes dos médicos formados pelas universidades (FREITAS, 2008). A partir de 

1840 começaram a ser construídos hospitais destinados exclusivamente às mulheres. O 

argumento é que paciente femininas precisariam de cuidado especializado por terem 

doenças mais difíceis e por oferecerem os perigos do “excitamento nervoso” (FREITAS, 

2008). Majoritariamente composta por homens, as faculdades de medicina fizeram com 

que, a partir de então, todos os conhecimentos sobre corpo feminino passassem a ser 

considerados assuntos sob o controle e domínio masculinos (BARRETO, 2001; 

ROHDEN, 2002).  

Quanto ao surgimento da ginecologia, que inicialmente se deu separadamente da 

obstetrícia, relaciona-se às descobertas da cirurgia no fim do século XIX. As patologias 

de órgãos sexuais femininos estabeleceram um campo de saber e de intervenções 

cirúrgicas que logo se transformaram numa atividade lucrativa para os médicos. Os 

cirurgiões tradicionais perderam espaço para os novos ginecologistas cirurgiões. Frente a 

esse interesse crescente pela reprodução e da ampla divulgação dos benefícios das novas 

descobertas científicas, a figura do médico, antes vista com desconfiança, passou a 

representar uma espécie de protetor da mulher (FREITAS, 2008). A nova prática médica, 

com interesses voltados à questão da reprodução e ao corpo feminino, gerou 

transformações nos currículos de faculdades de medicina:  

Tal fato ocorreu primeiramente na Escócia e na Inglaterra, países considerados 

precursores do ensino da obstetrícia. Na França, esse ensino foi oficializado no início do século 

XIX, quando foi criada a cadeira de “Partos, doenças das mulheres paridas e das crianças recém-

nascidas”. A escola francesa serviu de modelo para grandes centros, inclusive o Brasil, até o final 

daquele século, quando a influência francesa foi substituída pelos estudos realizados na Alemanha 

e na Inglaterra, países que passaram a fornecer um novo modelo de obstetrícia e ginecologia 

(FREITAS, 2008, p. 180) 

 

O período que compreende fim do século XIX e início do seguinte foi palco de 

grandes transformações científicas. Especialmente em relação à saúde das mulheres, pode 

ser considerado como o período em que a medicina ganhou espaço e legitimação no 

controle da gravidez, do parto, do puerpério, assim como de questões relacionadas a 

patologias dos órgãos sexuais femininos (FREITAS, 2008). É nesse processo que, em 

nome da ciência e toda teoria evolucionista que eclodia simultaneamente, a separação de 
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uma medicina voltada às mulheres serviu também como justificativa para a delimitação 

de papéis sociais (ROHDEN, 2001).  

“Mulheres com malformações: uma sem útero, uma com útero bicorno e uma 

com duplicidade de vagina. Em relação à mulher com agenesia uterina: “Que â nossa 

paciente seja incapaz de preencher o principal papel da mulher, a procreação, não resta a 

menor duvida. Mas será ella também incapaz de ter a sua vida genital activa? Parece-nos 

que não.” (MARCONDES, PIRAJÁ, 1924). 

 

A produção médica voltada à saúde das mulheres tinha como a ênfase a biologia 

da diferença sexual, constituída, sobretudo, na associação entre a mulheres e maternidade 

bem como à análise das desordens decorrentes de um rompimento com a separação destes 

papéis (ROHDEN, 2001). 

As mulheres, servindo de objeto de estudo para a medicina do século XIX, foram 

analisadas para além de sua biologia reprodutiva. Em artigos, conferências, livros e outros 

documentos médicos, podemos resgatar algumas das características atribuídas ao 

feminino como “impressionáveis”, “instáveis”, “superficialmente sexuais”, 

“exibicionistas”, “dramáticas”; além de serem consideradas dependentes, devido ao seu 

“ego fraco” (FREITAS, 2008).  A ginecologia, como campo de saber médico, constituiu-

se então trazendo questões muito mais amplas que o simples tratamento de doenças do 

corpo feminino. Ela partiu do estudo das próprias diferenças sexuais. Em seus estudos 

propunha que essas diferenças não estavam relacionadas aos órgãos genitais, mas sim na 

totalidade fisiológica e psicológica dos indivíduos (ROHDEN, 2002). 

Toda essa regulação do corpo feminino fez parte de um processo maior, que foi a 

ascensão da influência do discurso médico sobre a sociedade como um todo. A medicina 

adentrou às famílias, ditando regras em nome da higiene, e com o discurso de promover 

a evolução da espécie humana, subdividiu os tipos humanos em mais e menos evoluídos, 

em nome da nova área de saber denominada Eugenia. As muitas doenças definidas pelos 

médicos, tanto do campo físico quanto do campo moral, geravam medo na população. De 

acordo com os novos padrões impostos, a família havia se desequilibrado e portanto 

buscava um denominador comum para seus conflitos. A figura do médico passou então a 

ser cada vez mais procurada. Estes, por sua vez, utilizavam de cada consulta para resolver 

certos problemas e deixar plantadas novas dificuldades. Intervinham, em todos estes 

momentos, como solícitos portadores de neutras soluções científicas (COSTA, 1989).  

 

1.3 – Higiene e controle social 
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Até meados do século XVIII o território brasileiro havia sido negligenciado pela 

metrópole portuguesa. A ocupação das terras havia se dado por iniciativa privada de 

colonos, fato que por um tempo coincidiu com os interesses políticos e econômicos de 

Portugal. Com a diversificação do comércio e maior visibilidade por parte de estrangeiros, 

tiveram início invasões e conflitos civis que levaram a metrópole a intervir mais de perto 

a fim de reconduzir as cidades à ordem colonial. Em um primeiro momento, essas 

tentativas de controle orientaram-se pela percepção colonial do que eram ordem, justiça, 

transgressão e punição, sendo utilizados apenas instrumentos do aparelho jurídico-

policial. Em pouco tempo tal estratégia passou a ser ineficaz; a velha engrenagem 

jurídico-policial não conseguia ordenar o meio urbano. Era preciso uma nova estratégia 

para levar os indivíduos a compactuarem com a ordem estadual sem os riscos de uma 

rebelião armada. Nesse cenário ganha destaque então uma outra instituição de controle, a 

Medicina (COSTA, 1989). 

No fim do século XIX a sociedade brasileira como um todo passava por um 

processo de transformação. A urbanização e o movimento migratório rumo às cidades 

acontecia de forma acelerada, e se configuravam elites político financeiras com interesses 

muito distintos. Nesse período emerge então uma nova elite profissional que incorpora 

princípios liberais à sua retórica e passa a adotar um discurso científico evolucionista 

como modelo de análise social (SCHWARCZ, 1993, p. 28). A Medicina que desde o 

início do século XIX lutava contra a tutela jurídico-administrativa de Portugal, tornou-se 

mais independente ao aliar-se a esse novo sistema, que se posicionava contra a antiga 

ordem colonial. Contando com o ideário cientificista da população, a nova estratégia 

recrutou novos agentes de coerção que foram aliciados, convertidos, manipulados ou 

reorientados nos seus mais diversos interesses. Em nome da ciência e através da saúde 

pública, foi então inserida a Medicina Higiênica no governo político dos indivíduos 

(COSTA, 1989, p. 28).  

Nesse momento da história, Medicina e Estado convergiram, apesar de também 

divergirem algumas vezes, tática e estrategicamente. Somente ao analisarmos a história é 

que fica claro o compromisso que se estabeleceu; o Estado aceitou medicalizar suas ações 

políticas, reconhecendo o valor político das ações médicas. A noção chave desse acordo 

foi a salubridade levantada pela medicina, que se ligou de imediato aos interesses do país 

(COSTA, 1989, p. 29). A materialização desse processo foi a implementação de grandes 

programas de higienização e saneamento. O objetivo era estabelecer uma nova 
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racionalidade científica nos grandes centros urbanos, implementando projetos que 

visavam, não somente eliminar doenças, mas também separar a loucura e a pobreza.  

Tais projetos muitas vezes eram aplicados com violência e uma das marcas de 

reação da população a tais abordagens foi a Revolta da Vacina, em 1904. Apesar da 

vacinação ser uma estratégia ao enfrentamento a epidemia de varíola que assolava a 

população brasileira da época, a mobilização popular contrária ao programa indicava o 

descompasso entre o planejamento científico e a compreensão da população 

(SCHWARCZ, 1993, p. 34).  

No que se relacionava à temática da vacinação obrigatória, a opinião de médicos 

favoráveis e desfavoráveis à tal conduta convergia no sentido de tratar os trabalhadores 

como meros objetos da ação governamental, incapazes de buscar alternativas próprias ao 

combate das doenças. A única forma validada para saber a verdade sobre a eficácia da 

vacina deveria guiar-se pela opinião e autoridade dos “competentes da matéria”. Qualquer 

outro saber diferente deste era tratado como falacioso (PEREIRA, 2002). Renato Kehl, 

médico higienista e eugenista do início do século XX, explora essa ideia em seu livro 

“Lições de Eugenia”: 

“Culminando entre as causas letais e degeneradoras, encontram-se a sifilis, a 

tuberculose e, entre nós tambem a opilação, o impaludismo e a lepra. Contra estes e outros 

flagelos incriminados vêm a higiene e a medicina social lutando com vantage, sobretudo 

nos ultimos anos. A instrução, pouco a pouco, vai iluminando a via tortuosa dos 

ignorantes, indicando-lhes os obstaculos e abismos a evitar, o modo, em suma, de viver 

com saude. Um exemplo edificante do valor da instrução temos na Holanda, onde é 

extraordinariamente baixo o numero dos analfabetos. Neste país, a natalidade que era, em 

1876, de 37 por mil, baixou em 1912 a 28 por mil. Não obstante, a população continua a 

crescer, porque a mortalidade, então de 23 por mil baixou a 12 por mil. Nestas condições, 

a taxa de aumento natural cesceu de 14 a 15 por mil sendo, depois da guerra, a mais alta 

verificada na Europa. Graças á influencia benefica da higiene e profilaxia, não mais se 

registram, nos países civilizados, as grandes hecatombes devidas á variola, á febre tifoide, 

á peste, á febre amarela, ao colera. A media da vitalidade humana aumenta, 

progressivamente, em todos os países cultos, mercê da extinção destas e de outras doenças 

infecto-contagiosas. Os fatores de degeneração e os letais terão de render-se, 

gradativamente, aos modernos processos do combate e preservação. É necessario, porém, 

que o publico, auxilie, patrioticamente, a campanha de saneamento, prestigiando-a e 

instruindo-se nestes assuntos, afim de precaver-se contra os males que o ameaçam.” 

(KEHL, 1935, p. 61-62)  

 

Nesse período, a instituição médica, cuja representação principal era a Sociedade 

de Medicina, se considerava possuidora de meios para promover disciplina e ordem, 

prometendo uma saída para o caos da urbanização não planejada do país, e para isto, 

justificava a necessidade de uma medicina social, guiada pela higiene. Lutava-se pela 

valorização da ciência médica e sua aplicação no campo social, através das intervenções 

sanitárias e estratégias de controle populacional (MACHADO et al., 1978). 
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O Brasil do início do século XX, e mais especificamente o Rio de Janeiro, contava 

com uma boa parcela de sua população formada por negros libertos pós abolição. Nesse 

cenário, possuíam notável importância espaços de cura de matriz africana. Muitos dos 

negros trazidos para serem escravizados no Brasil provinham da região central do 

continente africano, local onde a religião ocupava papel importante. Muitos trabalhadores 

do Rio de Janeiro ao longo do séc XIX tinham então sua vitalidade assegurada através da 

força dessas religiões africanas, longe de se sujeitar aos ditames de uma medicina na qual 

não pareciam ter motivos para confiar. Os seguidores de tais doutrinas acreditavam, além 

da objetividade do contágio de uma infecção, num fundo sobrenatural para a ideia das 

doenças, e viam em seus rituais o único meio de se obter a cura. Num cenário de 

argumentos favoráveis e contrários à vacinação obrigatória, vista com de confiança por 

diversos setores da população, tinha antipatia da maioria dos trabalhadores, na sua 

maioria adeptos a religiões afro-brasileiras, que por outro lado, baseavam suas opiniões 

em uma lógica muito bem articulada (PEREIRA, 2002).  

Apesar de tamanha controvérsia com relação à vacina obrigatória dentre a 

população carioca, o projeto que determinava a obrigatoriedade da vacinação contra 

varíola acabou sendo aprovado pelo Congresso Nacional em 31 de outubro de 1904. Para 

os defensores da proposta, era uma vitória que terminava com a tão desejada supremacia 

dos argumentos científicos sobre as lógicas julgadas por eles como “arcaicas”, que 

tentavam impedi-los. Oswaldo Cruz, quem redigiu um projeto de regulamento para 

aplicação da lei da vacinação obrigatória, escreveu sem medo uma proposta que teria 

duras penas a quem não cumprisse a ordem. Na cidade do Rio de Janeiro já havia leis que 

determinassem vacinação obrigatória, mas até então destinadas às crianças, funcionários 

públicos e membros da força policial, que eram muito pouco fiscalizadas. Com a 

aprovação da nova lei, todos do meio urbano seriam obrigados a submeter-se aos ditames 

da ciência médica (PEREIRA, 2002). 

Para conseguir a cobertura vacinal esperada, a vacinação a domicílio foi reforçada. 

As abordagens truculentas, muitas vezes se utilizando da força policial, eram denunciadas 

na mídia local. Outras armas utilizadas para garantir a vacinação em peso utilizadas por 

Oswaldo Cruz e os outros membros da Saúde Pública, denunciados pelos opositores da 

vacinação obrigatória, era a verificação da situação vacinal como pré-requisito para 

contratação de funcionários. Alguns opositores consideravam a medida uma violação à 

liberdade individual, outros desconfiavam da eficácia da vacina, e todos esses formavam 
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um leque de opositores, tanto pertencentes às camadas letradas quanto de trabalhadores 

espalhados pelas ruas (PEREIRA, 2002).  

No contexto de uma organização popular que não aceitava a ideia de vacinação 

obrigatória, eclodiram vários conflitos entre população e governo. Uma liga anti-vacina 

formada nesse período, composta por deputados e outros homens letrados, foi acusada de 

estar manipulando a população, abusando de “sua ignorância” e criando uma agitação 

“injustificável”, argumentavam os favoráveis à proposta da Saúde Pública (PEREIRA, 

2002, pág 46). Tal argumento, baseado em diminuir a capacidade intelectual da massa 

trabalhadora, era reforçado por muito homens da alta sociedade da época, incluindo o 

escritor Olavo Bilac, que declarou em uma coluna de jornal que “Quem não sabe ler, não 

vê, não raciocina, não vive: não é homem, é um instrumento passivo e triste, que todos os 

espertos podem manejar sem receio”. Para ele, a revolta que ocorrera no Rio de Janeiro 

fora causada pelo analfabetismo de uma população “ingênua”, que não aceitava o saber 

científico por ter sido facilmente convencida de que a vacina antivaríola era prejudicial à 

saúde (PEREIRA, 2002, p. 110). 

 A massa de trabalhadores brasileiros durante Primeira República eram alvos 

frequentes do arbítrio oficial, que sistematicamente tentava intervir tanto em suas relações 

de trabalho como em suas práticas de moradia, higiene e recreação. Nos conflitos que 

eclodiram após a proposta de vacinação compulsória, não é intuitivo pensar que se 

revoltassem justamente contra uma medida que visava combater uma epidemia da qual 

eram vítimas. O historiador Nicolau Sevcenko, em suas pesquisas sobre a história do 

Brasil, descreve a revolta popular como “uma das mais pungentes demonstrações de 

resistência dos grupos populares do país contra a exploração, a discriminação e o 

tratamento espúrio a que eram submetidos pela administração pública nessa fase da nossa 

história” (SEVCENKO apud PEREIRA, 2002, p. 95).  

Durante as manifestações nas ruas, a população protestava contra a vacina e contra 

a polícia, pedindo o fim de ambas. Tal perseguição à instituição militar se dava pela 

associação desta com suas ações autoritárias e violentas pensadas e propostas pela Saúde 

Pública, como a operação mata-mosquitos, previamente instaurada, na qual oficiais da 

polícia acompanhavam funcionários da saúde pública para adentrar às casas dos cariocas 

e fazer a vistoria de caça aos mosquitos transmissores da febre amarela. Muitos relatos de 

abusos policiais e até mesmo lesões corporais dos cidadãos que tentavam de alguma 

forma resistir a tal medida, eram denunciados nas mídias locais (PEREIRA, 2002).  
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Além do caráter obrigatório na proposta da vacinação, alguns elementos como a 

reforma do Código Sanitário apresentada por Oswaldo Cruz no mesmo ano, ajudariam a 

tornar tal clima de desconfiança ainda mais intenso. Entre várias medidas criticadas pela 

imprensa, ele trazia uma expressa condenação do trabalho envolvido em práticas de cura 

por não médicos, fazendo alusão aos artigos 156, 157 e 158 já presentes na constituição 

de 1890. Dentre os terapeutas não médicos, encontrava-se a categoria na qual se 

enquadravam religiosos e curandeiros, sendo que no mesmo período muitos trabalhadores 

ainda se utilizavam dos serviços de curandeiros umbandistas ou candomblés para cura de 

suas moléstias (PEREIRA, 2002, p. 100). A intensa perseguição dos “charlatões” 

interessava aos médicos, que buscavam uma identidade de grupo, afinal ao apontar o 

“outro, curandeiro”, mais facilmente se reconhecia o “nós, médicos” (SCHWARCZ, 

1993). 

Mais do que desprezar os princípios da religiosidade práticas de cura não oficiais, 

especialmente as de origem africana, o projeto sanitário implementado pela Saúde Pública 

se posicionara de forma antagônica a eles – reforçando ainda mais a hostilidade dos seus 

adeptos às propostas de Oswaldo Cruz (PEREIRA, 2002, p. 100).  

O movimento de revolta popular do período representava não só a oposição à 

vacina, mas também a defesa individual de suas próprias práticas e crenças religiosas 

(PEREIRA, 2002, p. 101). Sendo então um período no qual a própria ciência dita oficial 

mostrava-se passível de polêmicas e contestações internas, é compreensível que a 

comunidade local preferisse confiar em suas próprias tradições, buscando formas 

alternativas ao modelo cientificista de combater a epidemia (PEREIRA, 2002, p. 102). A 

revolta da vacina representava também, para os trabalhadores da região, a defesa de um 

direito, em nome do qual todo tipo de revolta parecia justificável (PEREIRA, 2002, p. 

103-104). Segundo Schwarcz (1993), em nome do conhecimento científico, negava-se a 

liberdade individual, e sem questionar a eficácia das vacinações, o que se destacou foi a 

construção de um discurso radical que tinha na prática médica sua legitimação.  

No decorrer do século XX as intervenções do Estado em conjunto com a Medicina 

visando a questão da higiene passaram a crescer. Em 1911 foi criado em São Paulo o 

Departamento Estadual do Trabalho. Médicos higienistas em conjunto com outros 

profissionais deram início às pesquisas sobre problemas de moradia, urbanização e saúde 

pública, com o intuito de delimitar um novo perfil para a identidade do trabalhador 

(LENHARO, 1989, p. 31). Para colocar em prática tal projeto, propagou-se a teoria de 
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uma organicidade da Nação, e à medida que o Estado crescia veiculava a ideia de uma 

harmonia social já alcançada.  

Nas instâncias micropolíticas, a propaganda desempenhou forte papel. O governo 

conseguia exercer controle através de um caráter muito mais persuasivo do que 

diretamente repressivo. Os condutores desse micropoder iam do mundo do trabalho ao 

âmago do cotidiano de cada indivíduo para intervir em suas expectativas e sonhos, 

reorientar seus projetos de vida, docilizar seus corpos e mentes. O objeto de controle não 

era apenas o trabalhador, mas a família brasileira, considerada “célula reacionária 

central”, fábrica ideológica e estruturação da nação (LENHARO, 1989). 

Na década de 30, com o surgimento do integralismo e suas influências no governo, 

o cruzamento de macro e micropolíticas permitem explicar o totalitarismo que envolvia 

as estruturas do Estado, as estruturas institucionais político partidárias e sindicais, os 

familiares e até mesmo estruturas individuais. Havia uma proximidade entre o 

integralismo, o pensamento fascista de origem europeia e a religião, num sentido de 

promover o culto ao lar e à monogamia conjugal, ordenando o cotidiano das pessoas e 

disciplinando seus corpos e mentes. A prática da repressão sexual, já anteriormente 

pregada pela igreja, passa a ser instrumento de controle do Estado, que tinha o intuito de 

capturar o desejo libidinal das massas e canalizá-lo para os fins da manutenção e reforço 

da estrutura de dominação. Repulsa aos instintos e ao prazer, sexo apenas para fins de 

procriação, combate à prática sexual fora ou antes do casamento, combate à masturbação, 

dessexualização da mulher e da criança; a igreja ditava regras que o poder aprovava e 

reproduzia (LENHARO, 1989, p. 44-45). 

“A família opera com a energia sexual dos filhos para lhes impor as normas 

sociais e canalizá-la para os rumos de sua manutenção. Incute a propensão para o esforço 

e para o trabalho. Faz a apologia ao prestígio, da ascensão social; cultiva a honra, o dever, 

a docilidade não crítica, a subserviência à autoridade.” (LENHARO, 1989, p. 45) 

  

A partir do fim da década de 1930, ganham notável importância revistas 

especializadas sobre saúde, higiene e educação física. Através de recortes e reportagens, 

médicos, engenheiros, professores e instituições como o exército passaram a produzir 

material de cunho educador chamando atenção à importância do corpo. A partir de textos 

contendo pequenas receitas de felicidade, questões cotidianas de higiene e saúde 

apareciam, estimulando a prática de exercícios físicos e mudança de hábitos para melhoria 

do bem estar pessoal e melhor rendimento profissional. Cautelosamente construía-se a 

ideia de que somente um corpo convenientemente educado favoreceria o 
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desenvolvimento do espírito. As teses que circulavam por textos da educação física 

davam ênfase à moralização do corpo pelo exercício físico, à ação do Estado sobre o 

preparo físico e suas repercussões no mundo do trabalho e o aprimoramento da sociedade 

através de um olhar eugênico3 acerca das raças (LENHARO, 1989, p. 77-78). 

Tal qual o governo nazista apostara na massificação do esporte como instrumento 

de ordenação e controle dos corpos, prometendo com isso uma melhoria da sociedade 

como um todo, no Brasil, o Estado Novo se utilizou de semelhante estratégia. O esporte 

passou a desempenhar um papel de condutor da sociedade a um estado de “sinergia, 

solidariedade, intrepidez, obediência, código de conduta, ideal de vitória, senso de 

superioridade, ambição honesta, perseverança, confiança, consciência” (LENHARO, 

1989). O perfil a ser alcançado representava o culto ao corpo atlético, numa perseguição 

pelo prolongamento da juventude. Lenharo (1989) descreve o processo como 

militarização do corpo, delineado e ditado através da higiene e da eugenia como 

instrumento de transformação do corpo social. 

A militarização do corpo fazia parte de uma estratégia de controle do Estado que 

entendia o corpo do trabalhador como um instrumento de trabalho.  Em um período no 

qual eclodiam guerras, o campo de trabalho também passou a ser entendido como campo 

de batalha, e todos os esforços eram utilizados no sentido de atingir a vitória. Mais uma 

vez a instituição médica se une ao Estado num cenário em que pesquisas científicas 

produziam estudos de movimentos dos corpos que trabalham em busca da otimização dos 

processos de trabalho e consequentemente aumento de lucros. O conceito de trabalho 

também passa a ocupar um lugar central na vida dos trabalhadores que passar a associá-

lo a uma questão moral. Dissemina-se a ideia de que “o homem vale o que vale seu 

trabalho e o seu trabalho vale o que êle lhe dá de si mesmo” (WAGNER apud LENHARO, 

1989), constituindo assim um poderoso instrumento psicológico de coerção e controle. 

Dentre as instituições que trabalharam em conjunto para potencializar a produção 

dos trabalhadores, esteve a indústria farmacêutica. Neste momento o trabalho 

representava o instrumento de regeneração do homem, indo de encontro ao “vício do 

                                                 
3 Cunhado pelo cientista britânico Francis Galton em 1883, o termo eugenia diz respeito a um 

movimento científico e social, no qual se defendia que as descobertas sobre hereditariedade, aplicadas ao 

social, poderiam gerar um melhoramento da espécie humana, levando em conta que alguns grupos 

humanos, segregados como raças de acordo com suas características fenotípicas, seriam superiores à outros.  
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ócio”, e junto com os preceitos médicos e de higiene, poderiam edificar o homem 

(LENHARO, 1989; SIGOLO, 1998). Veiculando uma ideia de arma sempre possível, o 

medicamento seria o combate a qualquer mal que afete a produção laboral do homem, 

evitando que assim ele saia de seu caminho regenerador (SIGOLO, 1998). 

Com todas as transformações decorrentes da reforma higiênica cultural, o 

cidadão brasileiro passou a ter como compromissos o apreço pelo trabalho, a admiração 

pela competência profissional, o espírito competitivo, o gosto pela cultura artística e pelo 

conhecimento científico, o cultivo da aparência física, o equilíbrio e a contenção moral 

(COSTA, 1989, p. 249). O edifício social montado pelo Estado teve um sólido pilar na 

ideia de amor e responsabilidade paterna. Pelo cuidado com os filhos, o “homem-pai” da 

massa trabalhadora acabou sendo docilizado, explorado, silenciado e compulsoriamente 

transformado em cidadão patriótico. Aos homens mais afortunados, a disciplina médica 

imposta ao seus corpos e costumes era compensada pela possibilidade de exploração de 

escravos e agregados, ainda no brasil colonial, e posteriormente da massa de 

trabalhadores urbanos (COSTA, 1989). 

Nesse cenário, especificamente à mulher também resultaram efeitos da 

transformação higiênica da sociedade. Historicamente tendo seu valor diminuído em 

relação aos homens, desde o fim do século XIX, acordos firmados entre o pai e o poder 

médico a reduzem ao papel reprodutor e matrimonial, seguindo a cartilha de mãe e esposa 

devotada. Ao marido era permitido dominar a mulher, que passou a ser sua propriedade 

“higiênico-amorosa” (COSTA, 1989, p. 252). Perante o Estado, tinha o compromisso se 

ser uma boa mãe, sendo ela culpabilizada por quaisquer danos à saúde moral ou física dos 

filhos e marido. Sua respeitabilidade sexual era definidora da honra do marido, por isso 

sua dessexualização foi essencial nesse processo. Desvios da norma eram tratados como 

patologias pelos médicos, que respaldavam e exerciam o que posteriormente o filósofo 

Michel Foucault define como biopoder (FOUCAULT, 2017). 

“É incontestável que as sensações genitaes desempenham normalmente papel 

importante na necessidade, no desejo sexual, que, na espécie humana, está ligado até 

certo ponto ao prazer que o acto venereo produz. Mas também é sabido que, como disse 

Egas Moniz, as sensações genitaes nào são indispensáveis para o apparecimento dessa 

impulsão imperiosa e irresistível que approxima os indivíduos de sexo differente. 

Ademais, a mulher é, no coito, relativamente passiva, sendo, até por isso, nella mais raras 

do que no homem as causas de impotência instrumental. Embora insensível ao goso 

venereo, indifferente ao prazer da copula, a mulher pode sujeitar-se ao coito, supportando 

o contacto do homem, sem prazer, mas sem repugnância, tanto que a essa contingência a 

levam a obediência ao dever, a ambição ou a vaidade, a necessidade de manter-se ou o 

temor da miséria, a ânsia da riqueza e o desejo de apparecer e brilhar tão commum nas 

hystericas.” (Freire, 1923). 
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O excesso da libido feminina era entendido como a expressão de indícios de uma 

recusa à subordinação masculina e a uma sexualidade restrita à reprodução. Quando 

vigiada e acoplada à gravidez e à maternidade, a sexualidade feminina representava 

garantias à nação, ao passo que quando associada simplesmente ao prazer, significava 

uma ameaça (ROHDEN, 2001). 

No período de pós-guerra, após diversas transformações sociais, a mulher também 

passou por mudanças profissionais, sendo então permitida a trabalhar fora de casa. Ainda 

sim, veiculava a ideia velada de vozes reacionárias que pediam pelo seu retorno ao lar, já 

que permanecia sob sua responsabilidade o cuidado com filhos e marido. O peso da 

ausência materna no lar é colocado sobre os ombros das mulheres, que acabam por se 

sobrecarregar em uma dupla jornada para contemplar os afazeres domésticos conforme a 

convenção social estabelecida no período. Fora de casa, a mulher também era 

culpabilizada pela desvalorização do trabalho do homem, que passava a ser seu 

concorrente. Uma estratégia utilizada, sustentada pela ciência da época, foi vender a ideia 

de ser uma trabalhadora inferior ao homem por ser mais subjetiva, menos lógica e menos 

objetiva, que levou a uma desvalorização de sua mão de obra. A mercadoria depreciada 

fora da fábrica tem, por isso, maior facilidade de sua exploração. Em contrapartida, o 

trabalho da mulher explorada é usado pelos conservadores como argumento para seu 

retorno ao lar, fechando um ciclo de exploração (LENHARO, 1989). 

A redução da mulher à figura de “mãe higiênica” ocorreu de maneira muito 

semelhante à passagem do patriarca ao pai provedor. O aumento de responsabilidade para 

com os filhos foi o argumento chave desses processos. A transformação da função 

feminina se deu em duas etapas. Num primeiro momento, acompanhando a urbanização, 

a higiene permitiu que a mulher saísse do confinamento do lar para o convívio social, 

consumo comercial e ao trabalho. Em um segundo momento, a higiene procurou 

reintroduzir a mulher na família, devidamente convertida ao amor maternal e ao consumo 

de serviços médicos, já que ela deveria ser a ponte entre família e medicina, mediante 

vigilância contínua da saúde da família. Um duplo movimento histórico então foi 

responsável pela transformação da mulher na sociedade brasileira no fim do século XIX 

e início do XX, sendo por um lado “emancipada”, em partes, do poder patriarcal – 

mudança acarretada pela transformação do patriarca dominador ao pai higiênico, apesar 

da manutenção de uma submissão ao poder masculino -  e por outro colonizada pelo poder 

médico (COSTA, 1989, p. 255). 
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“Através do conhecimento do corpo da mulher, os médicos baianos passaram 

a tentativa de normatização da alma feminina, condenando todo e qualquer hábito que 

impossibilitasse à mulher de elite o cumprimento do seu papel social de mãe e esposa. A 

preocupação da elite oitocentista é justificada pela necessidade de formar as futuras 

lideranças da Nação e cabia às mulheres a tarefa de educar os cidadãos e ativistas políticos 

do Estado brasileiro. Neste contexto, o discurso médico-higienista passou a condenar os 

novos hábitos e as formas “mundanas” de socialização urbana, típicos do século XIX, 

tais como saraus, teatros, bailes, folhetins, romances filosóficos e o vestuário à moda 

francesa.” (BARRETO, 2001). 

 

Através da higiene, a medicina adentrou em diversas instituições gerando várias 

transformações de costumes e métodos. Na educação, ainda no fim do século XIX, foi 

responsável por uma grande reforma pedagógica na qual as atividades de ensino foram 

separadas por idades e por sexo. As disciplinas de higiene e educação física 

materializavam alguns dos objetivos dessa nova estratégia, atendendo a uma ordem social 

moderna e civilizatória. Aos meninos era estipulado que realizassem atividades físicas 

vigorosas para desenvolver um corpo robusto e saudável, além de incentivar-lhes a 

competitividade. Às meninas eram propostas atividades físicas mais leves, além de outras 

disciplinas que as preparavam para o cuidado com o lar, preparando-as para serem filhas, 

esposas obedientes, e mães prestativas no cuidado com a casa e filhos (COSTA, 1989; 

SANTOS, 2016).  

Além de controlar o ensino objetivando a formação de homens e mulheres aptos 

a desenvolver os papéis sociais esperados, a higiene buscava ter o controlar os impulsos 

sexuais dos jovens, tendo em vista o risco de “contaminação moral” que havia em deixar 

juntas crianças de idades diferentes. O controle no aprendizado intelectual era mais uma 

versão da luta contra indisciplina e o desregramento moral (COSTA, 1989).  

A articulação entre poder médico e Estado que se estabeleceu especialmente a 

partir de meados do século XIX tinha como bandeiras principais a manutenção da saúde 

e vigor dos corpos, o aumento da reprodução e longevidade dos indivíduos, o aumento da 

população do país e o aprimoramento dos costumes privados e da moral pública. 

Analisando a história é possível perceber que houve intervenções em todas as camadas 

da sociedade, porém houve uma maior preocupação da higiene com as famílias da elite, 

questões que envolveram tanto reservas de mercado da medicina privada quanto a 

autodefesa das camadas dominantes.  

“Médicos condenavam o aluguel de escravas como amas de leite, não porque 

eram afastadas de seus filhos legítimos ou pelo sofrimento que essa separação às causava, 

mas porque esse abalo moral estragava o leite com o qual amamentariam os recém 

nascidos da elite. A higiene passa a condenar o trabalho das amas de leite e a estipular a 

reformulação da conduta feminina. Os filhos da elite só seriam amamentados por 
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escravas “relapsas” e “viciadas” caso suas mães biológicas não quisessem os amamentar” 

(COSTA, 1989, p. 169). 

 

Os médicos higienistas, através da disciplina do físico, do intelecto, da moral e da 

sexualidade tinham como objetivo maior o aumento da população branca politicamente 

adepta da ideologia nacionalista (COSTA, 1989, p. 211-213). 

A instituição médica considerava que, para uma eficiente transformação da 

família, seria necessária uma redefinição dos papéis sociais de seus integrantes. Os pais 

recebiam novas responsabilidades na criação e educação dos filhos e organização do 

cotidiano, devendo seguir uma cartilha de normas definidas pela medicina e com apoio 

do Estado. No discurso higienista, a mulher tinha papel de suma importância, já que 

muitas vezes era ela quem passava o maior tempo dentro do lar. De personagem 

secundária, passou a ser enaltecida pela medicina e recebeu um papel principal, passando 

a possuir um prestígio que até então era exclusivo dos homens, os chefes de família 

(STEPAN, 2005). De patrimônio do marido e propriedade da família, a mulher passou a 

ser intermediadora entre os filhos e o Estado. Em função dessa mudança, suas 

características físicas, emocionais, sexuais e sociais passam a ser redefinidas. A higiene 

transformou a mulher de reprodutora dos bens do marido à criadora de riquezas nacionais 

(COSTA, 1989).  

O aumento da responsabilidade da mãe para com os filhos operou uma 

transformação da mulher à mãe higiênica. Tal processo aconteceu em dois tempos. 

Acompanhando então uma tendência à urbanização que ocorria em vários países, a 

higiene retirou a mulher do enclausuramento do lar, permitindo a ela o convívio social e 

consumo comercial que antes lhes eram privados. Em um segundo momento, com o 

intuito de reintroduzir essa mulher no lar, devidamente convertida no amor filial e 

consumo de serviços médicos. É nesse momento que, a mulher “mundana”, que não aceita 

esse novo papel, é convertida como prostituta e condenada pelo moralismo respaldado 

pela ciência. A mãe higiênica surge então deste duplo movimento que consistiu na 

emancipação do poder patriarcal seguido de uma colonização pelo poder médico 

(COSTA apud ANTUNES, 1998, p. 163).  

O processo de construção da imagem da mãe higiênica, no entanto, foi voltado 

mais especificamente às mulheres brancas da elite, cujo corpo foi objeto de estudos de 

diversos médicos a fim de que fosse “protegida” pela instituição médica, às custas da 

manutenção de sua submissão por ter sua saúde emocional, sexual e social controlada 

pela instituição médica. Todavia, às mulheres negras, associava-se a ideia da prostituição 
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e das perversões sexuais como resquício do pensamento escravocrata. Além disso, por 

conta de toda a inequidade racial do país pós abolição, não era possível às mulheres negras 

e pobres o privilégio de uma vida dedicada à esfera doméstica, era preciso trabalhar, e 

com isso, mais uma vez sua imagem era associada aos comportamentos mundanos. Para 

além de questões biológicas, a partir de um certo momento da história passou-se a 

construir uma higiene da raça. 

 

1.4 – Medicina e eugenia 

No período que compreende o fim do século XIX e início do XX, a população 

brasileira vivenciou transformações em diversas áreas, tanto políticas quanto sociais. 

Nesse contexto de mudanças, diferentes instituições buscavam restabelecer a ordem 

social através de estratégias que contemplassem o crescimento das cidades e a conquista 

da confiança da população, objetivando a construção de uma sociedade que se 

desenvolvesse dentro da ótica capitalista de produção, segundo os ideiais republicandos 

que emergiam na época. Junto com Estado, médicos participaram deste processo 

promovendo ações de saneamento das cidades e controle das epidemias, para isto 

propondo medidas que intervinham diretamente na realidade social da população 

brasileira (SCHWARCZ, 1993; VERZOLLA, MOTA, 2017). 

No referido período, a medicina - que cada vez mais se entendia como uma 

instituição única - passava por outras transformações internas, acompanhando as 

mudanças da ciência e as tendências de mercado. Anteriormente pensada como uma 

prática de indivíduo para indivíduo, passa a ter novas articulações com Estado, sistema 

político e sociedade civil, ao mesmo tempo em que absorvia inovações tecnológicas dos 

pesquisadores das áreas científicas. Deixando para trás uma medicina “artesanal”, 

profissionais liberais, cujas práticas se baseavam no atendimento em consultório, passam 

a ter esse modelo substituído pelo empresariamento de uma assistência médica 

cientificista (MONTEIRO, 2012).  

No mesmo período, uma mudança importante na área médica foi a incorporação 

de novas práticas e tecnologias aplicadas à profissão. A medicina se fracionava em 

especialidades e dentro de cada área os novos métodos eram intensivamente 

compartilhados em congressos e reuniões científicas, e após validados pela instituição 

médica, reproduzidos nos currículos dos cursos de medicina. Congressos médicos 
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nacionais e internacionais eram palco de demonstrações das novas teorias e práticas, e as 

sociedades de diferentes especialidades cresciam (MONTEIRO, 2012). 

Dentre as diversas teorias médicas que eferveciam no período, ganharam destaque 

os estudos que envolviam o aprimoramento da espécie humana com base nas teorias 

evolucionistas, área de estudo nomeada como Eugenia, sendo muito bem recebida pelas 

diversas especialidades médicas como uma nova tecnologia. Definido assim pelo cientista 

britânico Francis Galton em 1883, o termo eugenia diz respeito a um movimento 

científico e social, no qual se defendia que as descobertas sobre hereditariedade, aplicadas 

ao social, poderiam gerar um melhoramento da espécie humana. Tal aprimoramento 

levaria em conta que alguns grupos humanos, segregados como raças de acordo com suas 

características fenotípicas, seriam superiores à outros.  

“Raça: grupo de individuos apresentando um conjunto de caracteres 

diferenciais, como se verifica entre as variedades (Côr, peso, volume, etc.), mas que se 

repetem nas gerações sucessivas, em determinadas circunstancias, nem sempre identicas. 

(...) Certos publicistas não admitem a existencia de raças superiores, mas não podem 

negar a existencia de agrupamentos etnicos superiores. Será possivel negar a 

superioridade dos agrupamentos alemães, franceses, italianos, ingleses, sobre os 

agrupamentos de hotentotes, zulús, papuios et caterva?” (KEHL, 1935, p. 97-98 )  

 

O discurso médico, que no fim do século XIX já tinha uma grande legitimidade 

perante a população, carregava um peso muito grande atribuindo conceitos biológicos à 

visão de uma teoria racial.  

Como ciência, a eugenia se baseou nos novos conhecimentos da hereditariedade 

humana e como movimento social, a partir de ideias de melhoramento da espécie pelos 

mecanismos da genética. Baseados em teses eugenistas europeias, médicos encorajavam 

grupos de indivíduos “adequados” a se reproduzir e em contrapartida desencorajavam – 

e de certa forma impediam – que grupos indesejáveis se reproduzissem e assim evitassem 

a transmissão de suas falhas hereditárias à gerações futuras (STEPAN, 2005). A proposta 

era que a nova teoria, diferentemente da higiene, agiria previamente à instalação de males 

físicos e “morais” que assolavam as sociedades da época, sendo assim uma ferramenta de 

prevenção de doenças, sendo então considerada a eugenia uma “higiene da raça” (KEHL, 

1935). 

“Tanto a higiene, a medicina social, como a eugenía, têm seus fundamentos e 

diretrizes perfeitamente distintos. A eugenia é, como dizem os alemães, a higiene da raça 

ou higiene da semente germinal.  Enquanto a higiene e a medicina cuidam do indivíduo 

isolada ou conjuntamente, isto é, no proposito de melhorar suas condições proprias e 

coletivas, a eugenía, agindo por antecipação, poderse-á, talvez, dizer, se esforça para que 

ele venha fazer parte da familia humana como elemento equilibrado e util” (KEHL, 1935, 

p. 66-67). 
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Não é possível afirmar que em 1883 o termo eugenia era uma novidade no mundo 

científico, apesar de seu nome ter sido definido só a partir daí. Eugenistas europeus já se 

refreriam à formas de controle da população, baseado em eliminação de indivíduos 

“inadequados”, desde a grécia antiga. A prática médica grega se baseava na ideia de que 

nem todos os seres humanos eram igualmente dotados pela natureza, o que os levava a 

concluir que nem todos deveriam ser permitidos a reproduzir-se. Entretanto, até o fim do 

século XIX, políticas de interferência na reprodução humana encontravam barreiras por 

questões morais, e Galton foi muito criticado inclusive por Charles Darwin em seu livro 

Descent of Man (A decência do homem). Para grande parte dos estudiosos, a prudência 

moral sobrepunha-se à racionalidade puramente biológica dos escritos de Galton, o que 

tornava a aplicação das teorias eugenistas muito dificultada no período (STEPAN, 2005). 

A partir do fim do século XIX, a crescente competição econômica entre as nações 

e a emergência de demandas de grupos sociais anteriormente marginalizados, fazem com 

que o cenário se altere; feministas, operários, negros e outros grupos que antes não tinham 

voz, passam a se pronunciar, desafiando o statos quo (STEPAN, 2005, COSTA, 1989). 

A partir de então a teoria eugênica entrou em consonância com as elites intelectuais de 

diversos países, que temiam a “degeneração” social, cuja causa se atribuía ao vício, à 

miscigenação étnica consequente à imigração, e ao trabalho feminino. Preconceitos de 

raça, de gênero e de classe, acrescidos de teorias da hereditariedade da criminalidade e do 

peso dos “indesejáveis” à sua nação, favoreceram a disseminação das ideias eugênicas 

(STEPAN, 2005; VERZOLLA, MOTA, 2017).  

“A hereditariedade pois, se por um lado concorre para a persistência de males e 

degenerações, por outro, concorre para a fixação de caracteres valiosos para coletividade. 

Ela governa o mundo, podendo, por sua vez, ser orientada pela vontade inteligente do 

homem. Tudo depende de nós, de sabermos e querermos dirigi-la no bom sentido, isto é, 

segundo a doutrina galtoniana para o melhoramento progressivo da especie” (KEHL, 

1935, p. 133). 

 

A teoria eugênica envolvia principalmente duas linhas de pensamento distintas, a 

eugenia positiva, baseada nas ideias de Lamark, e a eugenia negativa, baseada nos estudos 

de Mendel. A eugenia positiva julgava ser possível, a partir de ações ambientais - 

especialmente as do campo da higiene e da educação - modificar traços hereditários 

capazes de equacionar a formatação do homem bom. As teorias lamarkistas de evolução 

das espécies respaldavam tal teoria apoiada sob a hipótese de que tais mudanças 

ambientais modificariam os organismos humanos que, adaptados, transmitiriam as 
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melhorias genéticas à sua prole. Já a eugenia negativa via na genética a única forma de 

modelar o homem dentro de um projeto de melhoria racial, defendendo que os caracteres 

transmitidos entre gerações não podem ser melhorados por ações externas, sendo então 

uma saída para isto a esterelização de indivíduos indesejáveis para evitar a propagação de 

uma raça impura (MONTEIRO et al, 2012; VERZOLLA, MOTA, 2017). 

A partir do século XX, respaldada pela ciência e adaptada às diversas realidades 

em diferentes países, a aplicação da teoria inicial de Galton culminou em medidas de 

segregação, deportação, esterelização e extermínio (LENHARO, 1989; SCHWARCZ, 

1993, STEPAN, 2005). Nos Estados Unidos da América, local onde a teoria eugênica 

teve muita força, 70 mil pessoas consideradas inadequadas foram compulsoriamente 

esterelizadas. Num cenário ainda mais extremo, a Alemanha nazista teve como base a 

eugenia para muitas de suas ações perversas de esterelização e extermínio, em nome da 

“purificação” da raça (STEPAN, 2005). 

“Meios indicados para a pratica da eugenia e melhoramento da 

espécie, usando técnicas da eugenia positiva, negativa e preventiva: 

“1. Registro do pedigree das familias; 

2. Segregação dos deficientes criminais; 

3. Esterelização dos anormais e criminosos; 

4. Neo-maltusianismo com os processos artificiais para evitar a 

concepção nos casos especiais de doença ou miseria (contrôle do nascimento); 

5. Regulamentação eugenica do casamento e exame medico pre-

nupcial obrigatorio; 

6. Educação eugenica obrigatoria nas escolas secundarias e superiores; 

7. Propaganda popular de conceitos e preceitos eugenicos; 

8. Luta contra os fatores disgenizantes por iniciativa privada e pelas 

organizações oficiais; 

9. Testes mentais das crianças entre 8 e 14 anos; 

10. Regulamentação da situação de filhos ilegítimos; 

11. Estabelecimento de cuidados pre-natais das gestantes e pensões 

para as mulheres pobres; 

12. Regulamentação da imigração sobre a base da superioridade 

media dos habitantes do país, estabelecida por testes mentais; 

13. Estabelecimento dos defeitos hereditarios disgeneticos que 

impedem o matrimonio e os que podem servir de base á pleiteação do divorcio.” 

(Kehl, 1935, p. 202-203)  

 

A eugenia prometia uma regeneração social às custas de intervenções que 

buscassem neutralizar e combater a degeneração em favor do melhoramento racial e as 

perversidades propostas se justificavam em nome do progresso científico. 

Nas duas primeiras décadas do século XX, o Brasil, forte nas políticas públicas de 

saneamento e pesquisas biomédicas, foi pioneiro ao estabelecer formalmente uma 

sociedade eugênica, comparado aos outros países latino americanos. Nesse período, a 

população brasileira era multiétnica, majoritariamente analfabeta e pobre. Uma elite 
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minoritária, composta basicamente por homens brancos europeus, em nome da ciência, 

utilizava-se dos argumentos eugênicos em busca da identidade racial almejada e da saúde 

da população (STEPAN, 2005, p. 20-21). Dentre os periódicos médicos, o termo eugenia 

aparece pela primeira vez na revista Brazil Médico no ano de 1918, através de um artigo 

do médico João Henrique (SCHWARCZ, 1993, p. 230). 

“Nova ciência a eugenia consiste no conhecer as causas explicativas da 

decadência ou levantamento das raças, visando a perfectibilidade da espécie humana, não 

só no que respeita o phisico, como o intellectual.  Os métodos tem por objetivo o 

cruzamento dos sãos, procurando educar o instinto sexual. Impedir a reprodução dos 

defeituosos que transmitem taras aos descendentes. Fazer exames preventivos pelos quais 

se determina a siphilis, a tuberculose e o alcoolismo, trindade provocadora da 

degeneração.  Nesses termos a eugenia não é outra cousa sinão o esforço para obter uma 

raça pura e forte... Os nossos males provieram do povoamento, para tanto basta sanear o 

que não nos pertence.” (REV. BRAZIL MÉICO, 1918 apud SCHWARCZ, 1993, p. 231).  

 

A partir da decada de 1920 começam a ser publicados nas revistas médicas 

brasileiras vários artigos que apoiavam e se embasavam na teoria eugênica como forma 

de “regeneração somática da raça” (SCHWARCZ, 1993). A introdução da educação 

física como forma de obter a perfeição humana, a “profilaxia matrimonial” como forma 

de evitar a união de pessoas “degeneradas” – e aí se incluem aquelas portadoras de 

tuberculose, epilepsia, “loucura”, alcoolismo –, a defesa de uma política de imigração 

para barrar etnias indesejáveis, eram algumas das formas de se pôr em prática os ideiais 

eugenistas defendidos pelos médicos da época (LENHARO, 1989; SCHWARCZ, 1993). 

Havia também uma forte condenação dos indivíduos mestiços, sendo a eles associada a 

ideia de uma saúde frágil e tendência à degeneração (SCHWARCZ, 1993; STEPAN, 

2005).  

“As questões de hereditariedade mórbida sempre preocuparam os espiritos 

curiosos e observadores, desde épocas imemoriais. Data porém de tres decadas o 

incremento verdadeiramente cientifico dos estudos  em torno de suas milenarias 

incognitas. Após trabalhos de Mendel e mais tarde de Galton, que expôs as bases da nova 

ciencia do aperfeiçoamento da especie humana, apareceram um sem numero de 

investigadores e de apaixonados no estudo das transmissões hereditarias de certas 

doenças e de vicios de conformação através de gerações. Organizaram-se pedigrees, por 

meio dos quais se evidenciou a dificuldade insuperavel para catalogar os exemplos dentro 

das leis mendelianas, dado o fato da meioria dos individuos ser heterozigota complexa, 

oriunda de cruzamentos processados no correr de seculos.  

Essa dificuldade não invalida, porém, a importancia da ciencia de 

hereditariedade. Já se pode, de certo modo, estabelecer regras judiciosas para evitar males 

transmissiveis hereditariamente. Assim os individuos portadores de doenças ou de taras 

dominantes serão compelidos, pelas regras eugenicas, a não se casarem: a estes, a 

proibição é terminante” (KEHL, 1935, p. 116-118) 

 

No contexto brasileiro, ainda antes da abolição da escravatura, a primazia 

prometida pela higiene à família branca não poderia ser extrapolada ao negro e ao 

indígena. A estratégia utilizada pela medicina foi de tranformar seus valores, que de úteis 
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ao patrimônio e à propriedade, tornaram-se nocivos à saúde (COSTA, 1989, p. 121). A 

medicina os apresentava como portadores de corpos geneticamente mais fracos, sendo 

então fonte de doenças orgânicas e portadores de defeitos morais, sendo os escravos 

acusados de “corromper” os lares, seduzir os senhores, praticarem o aborto e infanticídio, 

manter a prostituição e de não pertencer à humanidade por não poderem ter amor, pátria, 

família e amigos (COSTA, 1989, p. 121-122). Com a abolição, o cenário passou a 

preocupar ainda mais a elite branca, que julgava serem os grupos negros do país um 

impedimento à civilização branca, e um dos fatores de inferioridade do povo 

(SCHWARCZ, 1993). Surgiam então, baseado em estudos científicos, uma ideia de 

branqueamento da nação, para fins de evolução.  

“Entre os elementos em desassimilação contam-se os da raça negra e selvicola. 

Ha uma verdadeira depuração destes sangues. Ninguem poderá negar que no correr dos 

anos desaparecerão os negros e os indios das nossas plagas assim como os produtos 

resultantes desta mestiçagem. A nacionalidade embranquecerá á custa de muito sabão de 

côco ariano!” (KEHL, 1935, p. 241). 

 

“Não se compreende que aceitemos em nossas terras mais elementos cuja 

tendencia natural é desaparecer. Não temos preconceito de raça; a nosso entender tanto 

são dignos brancos como os pretos ou amarelos, quando realmente dignos.” (KEHL, 

1935, p. 241) 

 

A tentativa de controle médico para evitar os “indesejáveis”, apesar de classificar 

como “degenerações” apenas doenças infecciosas, vícios em drogas e moléstias 

neurológicas e psiquiátricas, preocupava-se muito com a “mistura de raças”, alegando 

este ser um fator de prediposição à degeneração. A mestiçagem era vista como fator de 

decadência irreversível da humanidade (LENHARO, 1989). A questão da higiene e saúde 

pública que já imperava no país no fim do século XIX e início do XX, especialmente no 

combate às epidemias, passa a trazer um olhar preventivo baseado na eugenia, já que o 

perfil social majoritário da nação brasileira da época era visto pela ciência como 

biologicamente enfraquecida, fator que nos distanciava da “perfectibilidade”, de acordo 

co médicos da época (SCHWARCZ, 1993).  

“Se no Brasil, pelo caldeamento de sangues, resultaram os mestiços acima 

referidos, e estes, com o continuar do mesmo tendem, progressivamente, a desaparecer, 

é porque a raça branca sendo superior, prevalece sobre a inferior. Não discutamos se o 

ponto de vista desta superioridade é simplesmente social, segundo a opinião de Alberto 

Torres, ou etnica. Comprovado está que os mestiços são inferiores, representando 

produtos quasi hibridos, faltando-lhes, apenas, a infecundidade, parece receberem essa 

designação integral. O mestiço representa o produto de fusão de duas energias 

hereditarias diversas, quasi antagonicas, fusão de cromossomos quasi irreconciliaveis, e 

que só a benevolencia da natureza permitiu se associarem” (Kehl, 1935, p. 242).  

 

Além da higiene, outra área médica que muito se apropriou da eugenia foi a 

medicina legal. Especialmente a partir do século XX, houve um aumento no número de 
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estudos sobre a temáica, com foco não na doença ou no crime, mas no criminoso 

(ANTUNES, 1998; SCHWARCZ, 1993). Embriaguez, epilepsia, alcoolismo e alienação 

eram tema de muitas das teses defendidas por médicos legistas da época, mas um dos 

temas de maior importância foi a definição do perfil do criminoso. Havia uma busca 

grande por correlacionar a degeneração com a criminalidade, e um importante nome nesse 

ramo de pesquisa foi Nina Rodrigues, médico legista e eugenista brasileiro. Em 1894, 

Nina Rodrigues escreveu o livro “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”. 

Em sua obra, ele criticava a escola clássica de medicina legal que assentava no livre-

arbítrio o fundamento da responsabilidade criminal, defendendo a imputabilidade das 

raças inferiores no país. Através de uma “sociologia criminal” defendida por vários 

intelectuais da época, chegava-se a conclusão que as diferenças entre as raças humanas 

acarretariam em maior predisposição ao crime em algumas delas, especialmente às 

definidas como inferiores (ANTUNES, 1998). 

Todos os estudos que buscaram correlacionar degeneração e características 

biológicas, previam um mapeamento dos indivíduos indesejáveis. Através de tal 

identificação, a ideia era prevenir que os degenerados transmitissem seus genes à nação, 

através de estratégias da eugenia negativa. Para exercer tal controle, os eugenistas 

pensavam a reprodução não como uma atividade individual, mas como uma 

responsabilidade coletiva, da qual dependia o futuro da nação. A reprodução sexual era 

então pensada como tendo finalidade à sociedade, e o direito individual cerceado para 

controle desta reprodução (STEPAN, 2005).  

Várias foram as estratégias utilizadas para colocar em prática tal teoria, algumas 

delas bastante violentas como as que se basearam em esterelização e aborto compulsórios, 

utilizadas principalmente na Europa e América do Norte. Na América Latina em geral, e 

especialmente no Brasil, medidas que envolvessem ativamente o controle de natalidade 

não foram legalizadas. Entretanto os eugenistas daqui propuseram formas particulares de 

exercer a eugenia negativa, e a principal delas ficou conhecida como eugenia 

matrimonial. Controlar o casamento entre “anormais” e “degenerados” foi a forma 

encontrada pelos médicos brasileiros que visavam estabelecer novas normas científico-

hereditárias e controles de reprodução que não implicassem em métodos cirúrgico 

radicais, respeitando a ideia de uma visão “cristã da eugenia” (STEPAN, 2005).  

A questão de gênero teve papel central nos processos que envolviam a eugenia 

negativa. As mulheres, entendidas basicamente como seres reprodutores, eram peça 
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chave no controle da reprodução sexual das sociedades. A medicina focava as ações para 

a mulheres na atenção reprodutivo-maternal (STEPAN, 2005). A ilegalidade do aborto, 

uma das formas de controle da sexualidade feminina, se justificava também pela 

preocupação das elites com a grande o crescimento da população negra no país enquanto 

que as mulheres brancas, ao saírem para o mercado de trabalho, tiveram uma diminuição 

em suas taxas de fecundidade (COSTA, 1989). A partir do século XX, movimentos 

feministas eclodem na Europa, inicialmente, e após nos outros continentes, 

reinvindicando espaços formais para a mulher no mercado de trabalho e igualdade de 

direitos em relação aos homens, além de variadas reinvindicações pelo direito sexual das 

mulheres (STEPAN, 2005). 

Inicialmente na Europa, os movimentos feministas se associaram a reformadores 

sexuais – membros da esquerda socialista e comunista -  que exigiam a legalização do 

aborto, acesso a contraceptivos e até esterelização, em nome da maior liberdade sexual e 

da modernização e medicalização da reprodução humana. A eugenia foi incorporada a 

esse movimento pela reforma sexual. As mulheres feministas reinvindicavam legalização 

do controle de natalidade e registro compulsório de doenças sexualmente transmissíveis, 

mas lado a isso também aceitavam, sem refletir, preconceitos de raça e de classe 

manifestados pela eugenia, refletindo assim seu status privilegiado como membros da 

classe média branca (STEPAN, 2005).  

Apesar de conquistar algum espaço nas entidades médicas eugênicas pelo 

mundo, as mulheres de classe média nunca alcançaram o patamar dominado pelos homens 

das ciências.  

“Seus passos são menores, mesmo em igualdade de estatura, e o andar é 

ondulante. É frugivora e assimila melhor do que o homem. É mais excitável, benévola e 

menos inteligente; é mais moral cem vezes do que o homem, e seu máximo de 

criminalidade é 30 anos, ao passo que o dos homens é 25. A elas não pertencem grandes 

descobertas, nem o primeiro posto nas artes e, se há exceções, confirmam a regra geral 

de sua menor potência intelectual. De outro lado, é destinada ao parto e ao aleitamento, 

e não poderia ser à ciência: se o fosse, o que deveria fazer o homem? Está, pois, dividida 

a tarefa: à mulher a geração do homem; ao homem a geração de idéias.” (DORIA, 1894 

apud ANTUNES, 1999, p. 124) 

 

Sempre em papéis burocráticos e inferiores, a elas cabiam funções menos 

intelectuais já que a própria ciência justificava através da biologia que a fisiolgia feminina 

às garantiria outras aptidões que não as intelectuais. 

 

1.5 – Biopoder e biopolítica – a formação do discurso médico de autoridade 



 

 

48 

 

 Ao analisar a construção do discurso médico no Brasil, é importante atrelar os 

diferentes discursos aos seus autores, considerando a característica de imensa autoridade 

que a ciência tem no mundo moderno, uma autoridade baseada em sua reinvindicação de 

factualidade, neutralidade e universalidade (STEPAN, 2005, p. 17). A medicina que se 

desenvolveu a partir da Era Moderna, teve como base, conceitos pautados em um 

cientificismo biologicista, sendo por isto denominada biomedicina. Desde sua construção, 

a biomedicina esteve profundamente enraizada nas estruturas sociais e ligada a uma série 

de instituições, de exigências econômicas imediatas e de urgências políticas de 

regulamentações sociais, deixa claro o entrelaçamento dos efeitos de poder e de saber 

(FOUCAULT, 2017). Foucault (1996), em “A ordem do discurso”, pondera sobre a 

soberania do sujeito como parte da estratégia de controle e funcionamento do discurso, o 

que torna importante ser feito ao definir os agentes de construção da ciência médica 

brasileira. 

Silva (2008) critica a ideia de neutralidade das ciências modernas já que suas 

bases epistemológicas tiveram como idealizadores homens cisgênero, brancos, 

heterossexuais e ocidentais, que selecionaram o que conhecer e para que conhecer e que, 

desde sempre, foram submetidas a financiamentos, tanto estatais como privados. O olhar 

e a percepção dos fatos, bem como suas descrições não podem estar dissociados dos 

valores sociais, culturais e das dimensões históricas e psicológicas daqueles o fazem. Para 

Foucault (2017) o enunciado científico é também político, e esta análise não visa delinear 

o poder que age sobre a ciência, mas sim que efeitos de poder circulam entre os 

enunciados científicos e qual seu regime interior de poder, que em certos momentos se 

modifica de forma global.  

Para além da questão de conquistas territoriais que cessaram com o fim do 

colonialismo, na modernidade este mesmo colonialismo permaneceu reinventado 

enquanto colonialidade, através do qual foram reprimidos nas antigas colônias os modos 

de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico/material e impostas novas 

formas de vida naturalizando o imaginário do invasor europeu em um processo de edição 

e censura da história (OLIVEIRA, SILVA, 2019). Neste mesmo processo, a biomedicina 

conquistou legitimidade social e passou a ocupar uma posição central, passando a fazer 

parte das instituições com grande interferência no que Foucault denominou biopoder4, 

                                                 
4
 “Em sua obra Segurança, território, população Foucault analisa a gênese de um saber político 

voltado para o controle da população através de mecanismos de regulação matizados no biopoder. Conceito 



 

 

49 

 

operante na sociedade (MORETTI-PIRES, 2017). Paralelamente à ascensão da economia 

capitalista, que socializou o objeto corpo enquanto força de produção e de trabalho, a 

biomedicina, que também se desenvolvia, se apropriou de estratégias capitalistas de 

controle da sociedade sobre os indivíduos. Tais estratégias não se operaram simplesmente 

pela consciência ou ideologia, mas no corpo. Através da construção de uma medicina 

social, medidas higiências e eugenistas, a medicina se construiu como uma estratégia 

biopolítica (FOUCAULT, 2017, p. 144). 

 Com foco no estudo do corpo, obteve-se recursos para diagnosticar e medicar a 

sociedade, sendo que muitas vezes, ao longo da história, a intervenção visava a obtenção 

de métodos políticos apropriados à preservação da estrutura social tal como se encontrava, 

poucas vezes visando transformá-la (LENHARO, 1989). Havia dois corpos a serem 

controlados; o corpo individual e o corpo-espécie, sendo este último referenciado por 

diversos estudiosos como representação metafórica organicista da sociedade 

(FOUCAULT, 2017; LENHARO, 1989). Através de uma estratégia anatomopolítica, 

Foucault via na instituição médica a operacionalização de um trabalho individual e 

mecanicista, com foco no corpo-máquina, e através do adestramento deste, sua 

docilização e utilização de sua força de trabalho. Já a estratégia biopolítica, com foco no 

corpo-esécie, se ocupou de uma visão macro, controlando os nascimentos, a mortalidade, 

o nível de saúde e a duração da vida (TESSER, 2010).  

Foucault (2017) associou o desenvolvimento do capitalismo ao nascimento da 

medicina social, inicialmente desenvolvida na Alemanha do século XVIII, e mais tarde 

também desenvolvida nas outras nações europeias, que influenciaram a medicina no 

Brasil. Através da higiene, os Estados desenvolveram ações coletivas, visando o controle 

e normalização da nação. Já a nível individual, o foco das ações reguladoras foi a “célula” 

da sociedade, a família, na qual intevenções do Estado, da Medicina e da Igreja, em 

conjunto, agiram através do que Foucault designou micropoderes (COSTA, 1989; 

FOUCAULT, 2017; LENHARO, 1989). 

Após a chegada da família real em solo brasileiro, houve um interesse crescente 

em moldar o ideal de cidadão brasileiro, e isto se pôs em prática através de estratégias da 

higiene e da eugenia. Estado e Medicina trabalharam em conjunto desenvolvendo o que 

                                                 
empregado nos seguintes termos: “(...) o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie 

humana, constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa 

estratégia política, numa estratégia geral de poder”. O biopoder, portanto, é uma das configurações da 

governamentalidade que transforma a vida em objeto de poder.” (STOLZ, 2008, p.165). 
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o historiador Lenharo (1989) definiu como a militarização do corpo higienizado e 

eugenizado, uma proposta de docilização coletiva dos corpos e organização compreensiva 

da sociedade interiormente identificada com a organização militar. Parte central dessa 

estratégia envolveu o adestramento físico dos indivíduos e teve como base a educação, 

sendo que o modelo de internato escolar foi essencial, servindo de laboratório para os 

ensaios médicos sobre educação física e moral.  

Estratégias sanitárias também ganhavam espaço para que médicos ditassem o que 

é saúdável e o que é nocivo, além de medidas mais intervencionistas, como programas de 

vacinação obrigatória e uma tentativa de programa de esterelização dos “indesejáveis”, 

que no Brasil, apesar do apelo médico, não conseguiu ser aprovada em caráter de lei 

(COSTA, 1989; LENHARO, 1989). A medicina social que aqui se desenvolvia procurava 

destilar a ideia do mal que podia advir a uma sociedade dominada pela mentalidade “pré-

científica” (COSTA, 1989, p. 178).  

A nível individual, o dispositivo médico atuava politicamente compensando as 

deficiências da lei no convívio íntimo das famílias, lugar onde a legalidade jurídica era 

ineficaz. A família colonial brasileira, vista como um terreno baldio da ordem social, 

precisava ser controlada, já que era entendida como unidade central da sociedade. 

Entretanto os costumes diversos da intimidade familiar da sociedade colonial escravagista 

não podiam ser etiquetados como legais ou ilegais. Nesse contexto, a instituição médica 

através da construção do ideal de família higiência adentrou aos lares brasileiros, 

projetando um modelo familiar docilizado e manipulável, que acreditando ser respeitada 

abandonaria antigos privilégios em nome de novos benefícios. Acima de tudo essa nova 

família se auto regularia, tornando cada um de seus membros um agente da saúde 

individual e estatal (COSTA, 1969, p. 62-63). 

A sociedade colonial brasileira passou a contar com um espaço cada vez maior à 

higiene, já que toda atividade humana poderia ser potencialmente mórbida se fugisse às 

regulações da medicina. A velocidade criativa dos médicos não era acompanhada pelas 

famílias, que cada vez mais recorriam à estes profissionais. No convívio interno, reduziu-

se os os prolongamentos e aproximaram-se seus membros, constituindo a “família 

nuclear”, contração necessária para um controle mais econômico e eficaz. No convívio 

externo, aprendeu pelo medo a rearticular suas relações com o mundo (COSTA, 1989, p. 

139-142). A partir de então, a instituição médica passou a deter cada vez mais controle 
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sobre a população brasileira, que passou a ser entendida como paciente de um grande 

hospital e da qual esperava-se passividade absoluta (SCHWARCZ, 1993, p. 227). 

Para que pudesse exercer esse controle sobre a população foi necessário um 

caminho de conquista da confiança dos indivíduos para com as práticas biomédicas. Se 

no início do século XIX os médicos precisaram disputar espaço com curandeiros e 

profissionais informais da cura, até o século XX esse cenário se tranformou 

drasticamente, sendo que a biomedicina passou a ocupar lugar de prestígio perante a 

população. O discurso médico foi construido através da articulação de diversas 

estratégias, e rendeu à instituição médica a ideia de portadora de verdade acerca dos 

processos de saúde e doença, um lugar de muito poder. Foucault (1996) sintetizou as 

noções, princípios e táticas da organização do discurso, a fim de analisar sua relação com 

as estruturas de poder.  

“Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade” (FOUCAULT, 1996, p. 8-9). 

 

Seu olhar crítico visava analisar os procedimentos do discurso que controlam o 

que é produzido, por quem é produzido e como é distribuído, e consequentemente quais 

os perigos dessa articulação. Uma das intituições sobre a qual Foucault muito teorizou foi 

a medicina e o processo de construção de seu discurso de verdade que ainda hoje impera. 

Foucault menciona que, na construção do discurso, existem as disciplinas que são 

definidas por “um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de 

proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de 

instrumentos” (FOUCAULT, 1996, p. 30). Antes que uma proposição seja declarada 

verdadeira, precisa preencher exigências rígidas para pertencer ao conjunto de uma 

disciplina e só então encontrar-se em um terreno definido como “no verdadeiro”. Tais 

“verdades” são aquelas aceitas por determinada sociedade em determinado tempo, e 

interessam a um grupo social por não perturbarem o status quo, necessitando então que 

sejam controladas e validadas através de operações específicas definidas por meio dos 

saberes de cada disciplina (STOLZ, 2008). 

Foucault (1996) em sua crítica ao que denominou “vontade de verdade”, fazendo 

referência à essa busca pelo domínio do discurso “no verdadeiro”, evidencia a aticulação 

entre o campo do saber científico com o exercício do poder. A vontade de verdade, sendo 

classificada por Foucault como um procedimento externo de controle do discurso, 
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apontava para a oposição verdadeiro-falso; ao assumir que existe uma verdade, 

automaticamente todo saber que não se enquadre nos pré-requisitos do saber “no 

verdadeiro”, passa a ser considerado falso. Foi através dessa noção de verdade da ciência 

moderna que a instituição médica construiu, a partir de seu embasamento científico, 

verdades irrefutáveis em oposição ao saber popular que previamente existia, condenado 

ao charlatanismo.  

A estrutura social para manutenção desses valores dispôs de rituais específicos e 

disseminação dos discursos médicos para que se tornassem pronunciamentos aceitos 

oficialmente. A linguagem médica e a organização estrutural da corporação profissional, 

com seus espaços restritos aos médicos, fizeram parte dessas estratégias. Determinadas 

exigências aos indivíduos com possibilidade de fala nestes espaços constituíram o que 

Foucault denominou “rarefação dos sujeitos que falam”, argumentando que só era 

permitido entrar na ordem do discurso aqueles qualificados para fazê-lo, o que envolvia 

toda uma burocracia e questões sociais que perpassavam a possibilidade de graduação em 

medicina na época, constituindo mais uma estratégia de controle do poder por parte da 

instituição (STOLZ, 2008).  

A partir de todos os procedimentos de controle do discurso realizados pela 

ciência moderna, realizou-se uma ruptura epistemologica definida com a desconfiança 

dos saberes e signifcados existentes na vida cotidiana (TESSER, 2010). O senso comum 

passou a ser definido como superficial, ilusório e falso, sendo então a ciência considerada 

única produtora de verdades profundas (SANTOS, 2018). A uniformização metodológica 

e concentração dos saberes que envolviam saúde e doença foram concentrados sob o 

domínio científico e esse processo foi visto como vitória por muitos defensores da 

superioridade científica (TESSER, 2010). Neste processo de marginalizar todo e qualquer 

saber não biomédico, juntamente com uma importante propaganda das benesses 

científicas, os brasileiros passaram a depender completamente de um cuidado heterônomo 

que se utilizava de uma tecnologia desconhecida pela maior parte da população, 

especialmente os mais pobres cujas condições precárias de vida traziam ainda mais 

prejuízos à saúde.  

A partir da metade do século XX houve uma grande expansão da medicina, que 

aumentou seu escopo de técnicas, tecnologias e saberes. Nesse mesmo período, muitos 

países viram uma melhora em seus indicadores de saúde, um aumento na expectativa de 

vida e menores taxas de mortalidade infantil e materna, fatos correlacionados ao 
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refinamento e crescente aplicação desses novos saberes. Este processo elevou a 

instituição médica e os serviços de saúde em geral a um alto patamar social, sendo que 

estes serviços se tornaram a partir de então prioridades de qualquer governo, independente 

da orientação política. A medicina, por sua vez, passou a ocupar um espaço cada vez 

maior na vida de cada indivíduo, oferencendo explicação e intervenção para toda e 

qualquer situação da vida como sono, sexo, alimentação, emoções, entre outras (TESSER, 

2010). Com o monopólio social da cura pela instituição médica, bem como aumento de 

seu campo de intervenção, processo iniciado a partir do nascimento da medicina moderna, 

nasce um fenômeno que mais tarde foi denominado medicalização social.  

A partir da década de 1960, alguns estudiosos como Foucault, Illich e Freidson, 

laçaram um olhar crítico sobre a corporação médica e sobre um processo que 

denominaram medicalização da sociedade. Apesar das teorias dos autores diferirem entre 

si em alguns pontos, há uma convergência num sentido de associar o fenômeno de 

medicalização social a um movimento de expansão progressiva do campo de intervenção 

da biomedicina através da redefinição de experiências e comporamentos humanos como 

se fossem problemas médicos. Diversos fatores foram associados a este movimento, 

como por exemplo o grande aumento de estabelecimentos médicos, maior produção, 

variedade e distribuição de medicamentos, controle dos indivíduos através da medicina e 

consequentemente uma crescente incorporação de diferentes aspectos da condição 

humana - sejam sociais, econômicos ou existenciais - sob o domínio do medicalizável, 

isto é, do diagnóstico médico (TESSER, 2010). 

Foucault (apud MORETTI-PIRES, 2017) afirmava que a disciplinarização da vida 

consequente ao efeito do saber-poder do discurso médico, na medida em que gera 

procedimentos de normalização, com a aparência de uma ciência neutra, desencadeia a 

medicalização geral do comportamento, dos discursos e dos desejos. O autor, que se 

opunha à ideia de um poder centralizado e vertical, meramente repressivo, argumentava 

que através dos micropoderes cada indivíduo passa a ser parte do controle discursivo. 

Para sustentar todas as intervenções médicas e manter os indivíduos como parte desse 

processo, Foucault aponta para uma concomitante produção de positividades baseada em 

resolução de problemas, certa eficácia curativa e até mesmo o aumento de expectativa de 

vida. Através de uma rede de micropoderes, que passam de instituições como escola, 

família e medicina, o controle e a vigilância da sociedade passam para as pessoas 
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individualmente, que já medicalizadas, mantém os micropoderes em consequencia da 

internalização das normas disciplinares aprendidas (TESSER, 2010). 

Em oposição à ideia de micropoderes de Foucault, Ivan Illich defendia a ideia de 

um poder da corporação médica centralizado e verticalmente imposto à sociedade 

industrial. A consequência dessa imposição do saber científico era vista como um 

problema para Illich no sentido que passou a anular quaisquer outras formas de saber 

populares e não oficiais, fazendo com que os indivíduos sejam proibidos de buscar 

serviços de saúde que não sejam os oficiais, biomédicos, através de uma perseguição e 

até proibição dos curandeiros não médicos, como por exemplo aconteceu com os serviços 

realizados pelas parteiras. Além disso, haveria uma diminuição da autonomia dos 

indivíduos que já não conseguem mais lidar sozinhos com as próprias questões da saúde 

e do corpo, dependendo cada vez mais da opinião de um especialista para os mais diversos 

âmbitos da vida, que através da medicalização social, passaram ao patamar de problemas 

médicos (TESSER, 2010). 

Mais especificamente em relação às mulheres, a medicalização e a consequente 

perda de autonomia geraram profundos problemas. Vieira (1999), fazendo uma análise 

foucaultiana, sustenta o argumento que a medicalização do corpo feminino serviu como 

um dispositivo social, e teve uma função de existir que envolvia questões políticas - como 

o controle populacional – e cuidados individuais do corpo da mulher, “normalizando, 

regulando e administrando os aspectos da vida relacionados à reprodução humana” 

(VIEIRA, 1999, p. 3). Seu estabelecimento se deu a partir do século XIX, período de 

ascensão do sistema capitalista, no qual diversas instituições voltaram seu interesse ao 

controle da reprodução, já que que o nascimento de indivíduos saudáveis significava mão 

de obra útil ao sistema. O corpo feminino e sua capacidade de gestar passaram a ocupar 

lugar de prestígio, em especial à instituição médica que o transformou em objeto de 

estudo.  

A partir de uma ciência baseada nas diferenças biológicas dos gêneros, surgem 

argumentos que sustentam a existência de uma “natureza feminina”, associada às 

capacidades de gestar, parir e amamentar, e é desse mesmo lugar que decorrem as ideias 

de “instinto maternal” e da divisão sexual do trabalho como naturais à divisão de gênero 

na sociedade como um todo (ROHDEN, 2001, VIEIRA, 1999). O desenvolvimento de 

uma área médica destinada às mulheres, inicialmente dividida em obstetrícia e 

ginecologia, legitimou essa visão, e foi essa crença de uma singularidade do corpo 
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feminino como determinado à reprodução que permitiu a formação destas especialidades. 

As mulheres passaram a ser entendidas como um grupo particular de pacientes e um tipo 

distinto na espécie humana (ROHDEN, 2001, p.53).  

Em um trabalho de revisão, Williams e Calnan (apud TESSER, 2010) 

identificaram nos trabalhos de alguns estudiosos sobre a medicalização que este é o 

resultado direto da definição da corporação médica sobre o que é saúde e o que é doença, 

aumentando estrategicamente seu escopo de diagnósticos e intervenções. Nesse sentido, 

há diversos estudos que abordam a medicalização do corpo feminino e seus diferentes 

processos como o parto, a menopausa, a menstruação, a aparência física, a obesidade, as 

variações de comportamento, do aprendizado e até a medicalização do parentesco e da 

família através da genética (TESSER, 2010). A legitimação do poder médico fez com que 

seus profissionais passassem a ocupar o lugar das parteiras, transformando o parto em um 

evento eminentemente médico, em meio aos discursos de exaltação da maternidade 

(ROHDEN, 2001; VIEIRA, 1999). 

A visão Illichiana dos efeitos da medicalização progressiva da vida humana 

sustenta que há efeitos colaterais dessa intervenção médica desmedida, que se traduz não 

só em iatrogenia5 clínica, mas também social e cultural, diminuindo a capacidade 

culturalmente apoiada de manejo autônomo da maior parte das dificuldades, dores, 

adoecimentos, nascimentos e mortes (VIEIRA, 1999). As mulheres, que desde a criação 

da medicina moderna foram tendo sua capacidade de autocuidado expropriadas e redes 

de cuidado informal enfraquecidas, tornaram-se cada vez mais dependentes do olhar 

médico especializado para lidar com seus próprios processos (Freitas, 2008). Ensinadas 

a ocupar um lugar passivo nos enfrentamentos de seus processos de vida, as mulheres 

passaram a experenciar certa vulnerabilidade perante o olhar médico. 

A partir da análise da histórica da construção do discurso biomédico e de seu 

domínio ampliado de intervenção, é possível perceber que o corpo feminino esteve e está 

submetido, mais do que qualquer outro, aos diversos instrumentos de docilização, seja 

historicamente sendo objeto de estudo da biomedicina, seja através dos ditames do 

mercado de consumo – que ditam o que, como e onde comprar para si e sua família – 

segundo as regras da saúde, regente absoluta da sociedade medicalizada. O modelo da 

mulher higiênica, construido sob a ótica de uma ciência eugenista, teve como referência 

a mulher branca, heterossexual, cisgênero, mãe e frágil, um corpo normalizado e regulado 

                                                 
5 Iatrogenia é todo dano derivado da intervenção médica. 
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pela instituição médica. Apesar de todos os avanços do movimento feminista, do 

movimento negro, dos movimentos LGBTQIA+6 entre outros grupos de militânicia em 

favor de minorias, o discurso médico de autoridade ainda reflete as marcas de sua 

trajetória.  

 

CAPÍTULO 2 

 

2.1 – Medicina e saúde das mulheres no séc XXI  

Profundas transformações socioeconômicas marcaram os séculos XIX e XX, 

período no qual a biomedicina se consolidou como um modelo de assistência amplamente 

ensinado e praticado pelo mundo, paralelamente à perseguição e silenciamento dos 

praticantes de conhecimentos populares e ancestrais de cura.  Diferentes instituições se 

moveram no sentido de acompanhar todas essas mudanças, sendo necessário reinventar 

processos e criar espaços aos grupos que passaram a demandá-los, como por exemplo as 

mulheres, que passaram a se inserir no mercado de trabalho e manifestar a defesa de seus 

direitos através do ideário feminista, movimento que ganhou força no Brasil no fim do 

século XX. Na tentativa de reorganizar as novas demandas e acontecimentos, a medicina 

teve importante papel, sendo que para isso construiu suas bases sob uma “ciência da 

diferença”, através de uma necessidade em comprovar que marcos naturais 

intransponíveis garantiriam uma divisão radical entre os gêneros, traduzida pelas 

características vinculadas ao sexo biológico (ROHDEN, 2009).   

Com a saída das mulheres ao mundo do trabalho no século XX, mudanças no 

mundo profissional alteraram também o cenário dos serviços de saúde, e a área das 

ciências médicas passou a contar com um número maior de profissionais mulheres 

cisgênero em seu grupo. Em um estudo recente, o percentual de mulheres na população 

total de médicos no Brasil aumentou, acompanhando uma tendência mundial que 

demonstrou que as mulheres já são maioria entre os recém-formados e entre os médicos 

com menos de 35 anos. No Brasil as médicas representam cerca de 57,4% no grupo até 

29 anos e 53,7% na faixa entre 30 e 34 anos (FERREIRA, 2018). Apesar de parecer um 

cenário mais equânime em relação à questão de gênero, alguns dados demonstram que 

homens ainda ocupam um lugar de poder em relação às mulheres, além do fato de que 

                                                 
6 A sigla LGBTQIA+ é uma abreviação usada para representar lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, 
transgêneros, genderqueer, queer, intersexuais, agender, assexuado e comunidade aliada. 
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ainda hoje, a profissão médica não serve como parâmetro à toda sociedade, já que a 

grande maioria de seus profissionais provém de famílias de classes mais altas. 

No cenário profissional muitas barreiras ainda marginalizam as mulheres, de 

forma que sejam inferiorizadas ou mesmo invisibilizando sua existência (OBA et al, 

2012). Salários mais baixos, número de publicações científicas de homens muito superior 

à de mulheres e maioria masculina ocupando posições de liderança na área médica são 

alguns dos pontos de evidência da desigualdade de gênero (FERREIRA, 2018; 

MCGREGOR, 2019). Os cursos de graduação em medicina, no Brasil, atualmente 

também contam com maioria de acadêmicas mulheres, no entanto baseiam seus estudos 

na lógica de uma universalidade científica que traz o homem – nesse caso o ser humano 

do sexo masculino - como representante da humanidade, considerando a mulher como 

uma variação humana, inferior e incapaz de ocupar esse lugar, devendo ser representada 

por este homem. (MCGREGOR, 2019; SILVA, 2008).  

Todas as transformações vindas desde o século XIX na medicina decorrentes de 

estudos científicos e sociais, sob forte influência das relações sócio-culturais do período, 

deixaram como legado estereótipos que persistem ainda hoje. O cuidado com o corpo 

feminino passou ao domínio médico, que utilizando do fundamento naturalista da 

biologização para definir os papéis sexuais das mulheres, muito diferentes dos que cabiam 

aos homens, designou a elas a esfera doméstica e a maternidade (FREITAS, 2008). Nos 

currículos de medicina, ainda hoje, é possível perceber que as bases das articulações dos 

saberes biomédicos pautaram-se num discurso patriarcal (ARAN, 2012 apud MORETTI-

PIRES, 2017, p. 28), cabendo às mulheres, uma área de estudo que gira em torno da 

maternidade, sem qualquer ênfase nas questões subjetivas que permeiam o ser mulher.  

Alzuguir (2008), ao analisar o trabalho da antropóloga Emily Martin sobre os 

discursos médicos e representacionais sobre o feminino e suas funções corpóreas, 

descreve o fenômeno que definiu como “a metáfora da máquina”. De acordo com os 

estudos de Martin, há uma concepção de que o corpo feminino é descrito pela medicina 

como uma fábrica, cujo destino final é a produção de filhos saudáveis. Nesse modelo, as 

mulheres, operárias da fábrica, estariam alienadas ao funcionamento de seus úteros, as 

“máquinas”, e submetidas ao poder médico-supervisor. Assim sendo, tudo aquilo que se 

desvia de tal objetivo é desqualificado e visto como patológico, desperdício, inutilidade, 

desordem, excesso, falha – a menstruação é vista como falha de uma possível gravidez, a 

menopausa é a exclusão de mulheres que não pertencem mais ao mercado do sexo e da 
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procriação, e assim sucessivamente. Apesar então de maior participação femina no 

cenário profissional, o ensino médico se mantém reproduzindo a lógica hetero-cis-

normativa, enviesado por uma cultura patriarcal.  

Em uma outra análise demográfica importante, para além do meio profissional, é 

que no meio político as mulheres correspondem a 16,2% de parlamentares na política 

brasileira, num dado referente ao ano de 2018 (BRASIL, 2019). As políticas públicas 

voltadas à saúde da mulher são essenciais na luta pela emancipação e qualidade de vida 

das mulheres, e a falta de representantes mulheres que legislem pode refletir na tendência 

obervada no cenário nacional de desvalorização da agenda de saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos, juntamente com uma ofensiva de setores conservadores e fundamentalistas, 

muitas vezes representados no congresso por homens heterossexuais cisgênero brancos 

que frequentemente baseiam suas opiniões profissionais em valores religiosos cristãos, 

apesar de vivermos teoricamente em um Estado laico. A análise de quem atua 

profissionalmente e de quem legisla em prol da saúde é de suma importância, pois seus 

impactos recaem diretamente na saúde das mulheres, grupo que é composto por 

indivíduos muito diferentes entre si.  

O debate em torno da feminilidade vai muito além da anatomia sexual, remetendo 

a uma rede de significados que envolvem diversas dimensões da convivência social 

(TRAVERSO-YÉPES, PINHEIRO, 2005). Dentro dessa perspectiva, na tentativa de 

trazer uma definição do que representa ser mulher, os trabalhos de diversas pensadoras 

feministas da história somam grande importância. Em seu livro “O segundo sexo”, 

Simone de Beauvoir, importante escritora e pensadora da segunda onda do feminismo, 

trouxe a tona a clássica definição existencialista de que “não se nasce mulher; torna-se 

mulher”, partindo do pressuposto de que o que representa o feminino é construído 

socialmente. Para além da ideia de que o esteriótipo femino é aprendido e reproduzido 

através da cultura, Beauvoir sustentou em sua tese que ao citar a mulher como o segundo 

sexo, ela afirma que entre homens e mulheres há uma desigualdade socialmente 

construída, uma construção social situada na materialidade do corpo feminino (CYFER, 

2015). 

Já no fim do século XX, período da chamada terceira onda do feminismo, Judith 

Butler, filósofa e pensadora feminista, trouxe um olhar crítico sobre o conceito do 

feminino, o qual fora considerado pelas feminstas de segunda onda como uma categoria 

universal capaz de representar os interesses de todas as mulheres. Em sua visão, Butler 
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associa a presunção de universalidade e convergência dos interesses das mulheres a uma 

invisibilização de certos grupos e ocultamento de disputas e assimetrias entre as próprias 

mulheres (CYFER, 2015). Em sua perspectiva, ao pensar no patriarcado como modelo 

único de opressão, naturalizou-se uma imagem de mulher fora do mundo social, enquanto 

foram invisibilizadas questões de opressão sobre mulheres transsexuais, negras, lésbicas, 

indígenas, pobres, quilombolas e todas as outras interseccionalidades que perpassam o 

ser mulher. Para além desses grupos de mulheres salienta-se a importância do olhar 

cuidadoso sobre pessoas não binárias e homens trans, que pela questão da problemática 

da identidade de gênero também fazem parte de um grupo extremamente oprimido e 

negligenciado pela mesma sociedade patriarcal.  

No Brasil, as mulheres compõem mais da metade da população brasileira (IBGE, 

2018) e são as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). O acesso a serviços 

de saúde é apenas uma pequena parte de todos os elementos envolvidos no que se define 

como determinantes de saúde7, justamente pelo fato do que o conceito de saúde envolve 

diversos aspectos da vida, como a relação com o meio ambiente, o lazer, a alimentação e 

as condições de trabalho, moradia e renda. No caso das mulheres, os problemas são 

agravados pela desigualdade de gênero em questões envolvendo o universo profissional 

e nos trabalhos domésticos, que culturalmente geram uma sobrecarga física e emocional 

sobre a mulher.  

Outras variáveis como identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia e 

situação de pobreza realçam ainda mais as desigualdades. Apesar da expectativa de vida 

da mulher cisgênero ser maior que a dos homens, os dados mostram que elas adoecem 

mais freqüentemente. Se formos considerar a expectativa de mulheres transgênero, a 

questão já é bem mais grave, com uma expectativa de vida em torno de 35 anos, devido 

a todas as formas de violência que esse grupo sofre (ALMEIDA, VASCONCELLOS, 

2018). A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais 

relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos, 

vide as inequidades de raça ainda muito presentes no país (BRASIL, 2004).  A garantia 

de acesso a serviços de saúde de forma universal, integral e equânime às mulheres, bem 

                                                 
7 De acordo com a definição da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, os 

determinantes sociais de saúde são “os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 

e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 

população.” (BUSS e PELLEGRINI FILHO, 2007) 
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como a implementação de políticas públicas direcionadas a esse grupo são fundamentais 

para efetivar a cidadania das brasileiras.  

O combate às inequidades geradas pela questão de gênero envolve diversos 

setores, com destaque para a ação do Estado, que no Brasil, desde a constituição de 1988 

garante à sociedade seus direitos à saúde e bem-estar social. A nível de legislação penal, 

importantes marcos para a causa feminina foram a implementação das Leis Maria da 

Penha (2006), endurecimento da Lei de Estupro (2009), Lei do Feminicídio (2015) e Lei 

da Importunação Sexual (2018), que visam diminuir casos de violência contra a mulher. 

Ainda assim, são alarmantes e crescentes os índices de feminicídio no país, que 

materializam esse constante estado de vulnerabilidade relacionado ao gênero, e ainda 

hoje, subnotificados (FOLHA DE SÃO PAILO, 2020). A violência contra as mulheres, 

em especial a violência sexual e seus impactos na saúde física, psíquica, sexual e 

reprodutiva, requer medidas Estatais de proteção visando o direito a uma vida sem 

violência.  

A nível de políticas públicas, nas primeiras décadas do século XX até meados da 

década de 80, estas eram voltadas à saúde materno-infantil, corroborando a ideia de que 

os papéis sociais da mulher são a reprodução e os cuidados domésticos com a família. Em 

1983 foi instituído o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), sendo 

a primeira política pública voltada às mulheres com vistas a um cuidado integral, 

fungindo do olhar biologicista e patriarcal da mulher como mero ser reprodutor. Ainda 

assim, entraves na operacionalização desse programa impediram que fosse colocado em 

prática plenamente. No ano de 2004, o programa foi aprimorado e transformado em 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (GIUGLIANE, 2019).  

No ano de 2011 foi também publicada uma política nacional voltada para as 

mulheres, a Rede Cegonha, cujo nome diz respeito ao principal enfoque da medida, o 

parto. Tal política, apesar de trazer muitos pontos positivos às mulheres tendo em vista a 

melhoria dos serviços de pré e pós-natal, bem como um debate importante a respeito da 

humanização do parto, acabou por receber críticas de muitas feministas devido às suas 

omissões em relação aos temas da violência sexual e aborto inseguro, e, sobretudo, por 

se tratar de mais uma política de caráter materno-infantil a ocupar o papel central nas 

políticas para as mulheres. Se os programas materno-infantis elaborados nas décadas de 

30, 50 e 70 traduziam uma visão restrita da mulher baseada em sua especificidade 

biológica e no seu papel social de mãe, esse cenário, apesar de muitas mudanças, pouco 
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se modificou, percebendo-se até hoje a ênfase dada ao parto e ao nascimento, em 

contraposição ao aborto, tópico historicamente negligenciado (GIUGLIANE, 2019). 

A problemática que envolve a associação da mulher ao papel reprodutor, tem 

como origem a construção e articulação dos saberes biomédicos que, nas questões de 

identidades de gênero se embasaram historicamente na heteronormatividade compulsória, 

de forma que as políticas públicas se tornam enunciados do discurso patriarcal, machista, 

sexista e misógino que permeia tal área do saber (ARAN, 2012 apud MORETTI-PIRES, 

2017, p. 28). Butler (2003) afirma que o processo de constituição do gênero é o resultado 

de uma performance, sendo que para isto responde a um conjunto de normas, passados 

através de uma sociedade na qual a naturalização dos gêneros decorre atos performativos 

socialmente aceitos, em uma lógica binária do masculino e feminino. Ao definir-se qual 

a performance de gênero que cabe ao feminino, e com isso quais os papéis sociais que 

cabem à mulher dentro da lógica hetero-cis-normativa, além de se reduzir a mulher 

cisgênero e heterossexual ao papel de reprodutora, são excluídos grupos que não se 

enquadrarem nesse padrão, como mulheres lésbicas, bissexuais, transsexuais e pessoas 

não binárias, gerando uma série de violências contra esses grupos. 

Para além da problemática envolvida na ideia biologicista de gênero, nega-se 

também o caráter subjetivo associado à sexualidade feminina de forma geral. Através da 

história, é possível perceber em meados do século XVI, a partir do Concílio de Trento, o 

início de um período de maior repressão sobre a sexualidade feminina, momento em que 

a instituição eclesiástica elabora técnicas minuciosas de explicitação discursiva da vida 

cotidiana, a fim de um maior controle sobre a soceidade na época. A partir de então é 

reforçada a ideia de que o sexo serve apenas à reprodução, e o prazer feminino acaba se 

tornando assunto proibido, pecaminoso. Para Foucault (2017), a sexualidade compreende 

o que chama de um “dispositivo”, compreendendo um conjunto heterogêneo envolvendo 

“discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e 

filantrópicas” (FOUCAULT, 2017), exibindo uma função estratégica dominante. Nesse 

sentido, o fato do desejo femino e tudo mais que envolve o sexo se tornar um tabu, é parte 

da estratégia, já que o dito e o não dito são elementos do dispositivo (FOUCAULT, 2017).  

Dentre as técnicas elencadas pela Igreja Católica a partir do Concílio de Trento 

para a obtenção do controle da sociedade, esteve o estímulo à prática confessional. 

Foucault (2017), que defende a ideia de poder como um feixe de relações organizado, 
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piramidalizado e coordenado, entende a confissão como uma grande técnica de 

dominação; uma sociedade confessante acredita que a verdade que habita cada indivíduo 

só pode ser acessada através do olhar de um outro “superior”, que na época corresponderia 

a um membro da sociedade eclesiástica. O poder, na rede de relações, era então exercido 

também a nível individual, através de direção de consciência que levou cada indivíduo a 

uma autovigilância, baseada no medo de cometer o pecado, mesmo na intimidade. Para 

Foucault (1999) a confissão:  

“Ora, a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide como 

sujeito do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação de poder, pois 

não se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que não simplesmente 

o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para 

julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos 

obstáculos e as resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; enfim, um 

ritual onde a enunciação em si, independentemente de suas conseqüências externas, 

produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, purifica-o, 

livra-o de suas faltas, liberta-o, promete-lhe a salvação.” (FOUCAULT, 1999, p. 61) 

 

Para Foucault, a confissão pioneiramente foi, e permanece ainda hoje, a matriz 

geral que rege a produção do discurso verdadeiro sobre o sexo, apesar de que com o tempo 

se transformou consideravelmente. A partir do século XVIII com a queda do poder 

eclesiástico, houve um refinamento das técnicas de confissão, difundindo-se na vida da 

sociedade causando seus efeitos. Em outras instituições como o direito, a medicina, a 

família e em todas as esferas cotidianas, a confissão se fez presente, assumindo novas 

formas - interrogatórios, consultas, narrativas autobiográficas ou cartas, que são 

consignados, transcritos, reunidos em fichários, publicados e comentados -  porém 

disciplinarizando a soceidade e manipulando o sexo de forma velada (FOUCAULT, 

1999, p. 62). 

Ao fim do século XX, auge de movimentos feministas iniciados na Europa e 

posteriormente espalhados para outros continetes, algumas questões reinvindicadas pelas 

mulheres acabaram ganhando espaço na mídia e na vida de muitas, como foi com o 

advento da pílula anticoncepcional. A princípio, o rompimento com a ideia de sexo para 

a procriação, como defendia a moral cristã, pareceu ser libertador para o pleno exercício 

da liberdade sexual das mulheres, no entanto o desejo e prazer sexual femininos 

continuaram se tratando de assuntos tabus, elemento do dispositivo sexualidade definidos 

por Foucault (2017). Através das novas técnicas de confissão para a produção de verdades 

sobre o sexo, produziam-se enunciados científicos, no quais as diferenças biológicas 

permaneceram sendo utilizadas para justificar padrões do universo masculino e ao 
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feminino, dentro da lógica binária excludente, enquanto que os corpos e as práticas 

eróticas permaneceram supervisionados em vista do estabelecimento da fronteira entre 

normalidade e patologia (FOUCAULT, 1999).  

“(...) a obtenção da confissão e seus efeitos são recodificados na forma de 

operações terapêuticas. O que significa, inicialmente, que o domínio do sexo não será 

mais colocado, exclusivamente, sob o registro da culpa e do pecado, do excesso ou da 

transgressão e sim no regime (que, aliás, nada mais é do que sua transposição) do normal 

e do patológico; define-se, pela primeira vez, uma morbidez própria do sexual; o sexo 

aparece como um campo de alta fragilidade patológica: superfície de repercussão para 

outras doenças, mas também centro de uma nosografia própria, a do instinto, das 

tendências, das imagens, do prazer e da conduta. (...) A verdade cura quando dita a tempo, 

quando dita a quem é devido e por quem é, ao mesmo tempo, seu detentor e responsável.” 

(FOUCAULT, 1999, p. 66). 

 

A ideia de um corpo femino saudável, normalizado, higiênico, deveria passar pelo 

aval das instituições reguladoras, dentre as quais a medicina historicamente tem papel de 

grande importância. Os dispositivos disciplinares acerca da diferença biológica 

mantiveram as mulheres confinadas à vida privada, à maternidade, à questões médicas 

ligadas à histeria, e as novas categorias médico-jurídicas que patologizavam os 

“invertidos”, as prostitutas e a sexualidade infantil (FOUCAULT, 2001 apud CORRÊA, 

2013, p. 24). Apesar de todos os avanços e conquistas das lutas feministas, ainda vemos 

uma sociedade permeada de valores da cultura patriarcal. Como pequena ilustração do 

fato pode-se citar acontecimento recente, quando ganhou destaque uma manchete nos 

jornais a respeito da esposa de Michel Temer, presidente da república brasileira após 

processo duvidoso que levou ao impedimento da presidente Dilma Rousseff. Na 

manchete de uma revista de alta circulação (LINHARES, 2016), uma foto da primeira 

dama era associada aos adjetivos “Bela, recatada e dor lar”, uma imagem que remetia à 

imagem feminina docilizada e adestrada pelos olhos do patriarcado, numa tentativa de 

desenhar a mulher ideal.  

Um marco importante do movimento feminista foi a Conferência Internacional 

realizada em Amsterdã em 1984, que reuniu feministas do mundo todo e onde se 

legitimou o conceito de direitos reprodutivos como “o direito das mulheres de decidir se, 

quando e como ter filhos – independentemente de nacionalidade, classe, raça, idade, 

religião, deficiência, sexualidade ou estado conjugal” (CORRÊA 1999 apud CORRÊA 

2013). Entretando, diversas questões históricas fizeram com que se, por um lado, as 

mulheres brancas passaram a ocupar um lugar visível na esfera pública, às mulheres 

pretas e indígenas bem como de outros grupos que vivenciaram uma história de 
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exploração colonial, coube um legado de racismos, materializados por invisibilidade e 

violências legitimadas por uma ciência que se constriu com bases eugênicas.  

Uma pesquisa brasileira recente evidenciou que as inequidades nos serviços de 

saúde brasileiro na atenção ao pré-natal e parto, estão intimamente relacionadas à cor da 

pele e classe social das usuárias do sistema, mostrando que mulheres negras e pobres no 

Brasil sofrem mais no pré-natal e parto, tanto por menor cobertura nesses serviços, quanto 

pela ação direta dos profissionais, que por exemplo, dispensam menos anestesia local na 

sutura do períneo de mulheres negras (LEAL et al., 2017). A docilização criada pela 

cultura patriarcal que se associa às mulheres brancas, buscando criar uma imagem de 

fragilidade, não pode então ser extrapolada àquelas que ainda sofrem diversos tipos de 

violências pelas cicatrizes de um país com raízes escravagistas. 

Com o cenário atual de enfraquecimento da área técnica da saúde da mulher no 

Ministério da Saúde, baixo monitoramento das políticas voltadas às mulheres e, com isso, 

baixa qualidade na atenção, abre-se espaço para que as mulheres brasileiras não tenham 

seus direitos garantidos, especialmente no que diz respeito aos direitos sexuais e 

reprodutivos. Além disso, num contexto em que as mulheres historicamente perderam a 

autonomia sobre os próprios corpos, os serviços de saúde podem ser mais um espaço para 

práticas de violência institucional, realizada pelos profissionais de saúde. 

 

2.2 – Prática médica através da análise de narrativas femininas  

2.2.1 – Medicalização do parto e a violência obstétrica 

O movimento de medicalização da sociedade, que eclodiu juntamente com o 

desenvolvimento da medicina moderna, teve como um de seus alvos específicos o corpo 

feminino e seus processos, que se tornou objeto de intervenção médica (TESSER, 2010). 

O parto, que já foi assunto restrito às mulheres, com seus saberes compartilhados geração 

a geração pelas comadres e parteiras, passou à seara médica quando o discurso científico 

passou a prometer soluções para todo e qualquer problema inerente à vida humana. O 

surgimento da obstetrícia esteve atrelado a uma ideia de “resgate das mulheres”, com a 

narrativa de uma preocupação em resolver o problema da parturição, que visto como algo 

doloroso e patológico – quando não abominável – necessitava da intervenção médica para 

torná-lo “humanizado”, sendo que para isto se utilizava desde sedativos à parturiente, até 

todo tipo de instrumento de aceleração do parto, muitas vezes mais danoso que benéfico 

(MAGALHÃES, 1916 apud CIELLO et. al, 2012).  
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Com uma influência muito grande perante a sociedade, o modelo de assistência 

biomédica ganhou toda a legitimidade necessária para se tornar o modelo padrão a ser 

adotado por todos os indivíduos, especialmente no ocidente. No Brasil, cujo ensino 

médico foi bastante influenciado pelo modelo norte americano a partir do relatório 

Flexner, um modelo hospitalocêntrico, influenciou a sociedade profundamente, de modo 

que, hoje, o modelo de assistência ao parto que impera no país é o hospitalar (98%), sendo 

87% realizados por médicos (DE VICO, 2017).  

Se por muitos anos as intervenções médicas, por mais iatrogênicas que fossem, se 

justificavam pela grande autoridade pertencente à corporação médica, a partir de meados 

do século XX esse cenário começou a se alterar. A partir de denúnias de abusos médicos, 

muitas mulheres ao redor do mundo passaram a terem suas vozes amplificadas através 

dos mais variados meios de comunicação. Mulheres envolvidas com o movimento 

feminista foram pioneiras em denunciar abusos médicos na assistência ao parto, como 

Adrienne Rich, que narrou denúncias de mulheres da década de 50: 

“Parimos em hospitais [...] negligentemente drogadas e amarradas contra nossa 

vontade, [...] nossos filhos retirados de nós até que outros especialistas nos digam quando 

podemos abraçar nosso recém-nascido” (RICH, 1979, apud DINIZ et. al., 2015, p. 2) 

 

No mesmo período, especialmente entre as décadas de 1960 e 1980, surgiram 

outras publicações que denunciaravam, a partir da narrativa de mulheres, diversas formas 

violentas a que eram submetidas as mulheres em trabalho de parto nas maternidades e 

hospitais gerais. O alcance desses trabalhos acabou por chamar atenção ao tema e angariar 

mais profissionais e militantes na luta por um atendimento mais digno e humanizado às 

mulheres (DINIZ et al., 2015). 

No Brasil, os trabalhos denunciando a violência obstétrica começaram a ser 

divulgados a partir da década de 1980, também através de relatos de mulheres vítimas de 

violências nos serviços de saúde. Os trabalhos, elaborados em sua maioria por feministas, 

divulgavam as formas variadas de violência, agressões e omissões cometidas nos serviços 

de saúde pelos profissionais contra gestantes, parturientes e puérperas. Com o passar dos 

anos a violência obstétrica passou a ser assunto de mostras artísticas, documentários, 

ações no judiciário, atuações de diversas instâncias do Ministério Público, assim como de 

um novo conjunto de intervenções de saúde pública, já que as denúncias cresciam ainda 

mais (DINIZ et al., 2015). 

No intuito de mapear a problemática no Brasil, Venturi e Godinho (2013), através 

da pesquisa “A mulher brasileira nos espaços público e privado”, mostraram que uma a 
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cada quatro mulheres entrevistadas relataram ter sofrido algum tipo de violência nos 

serviços de saúde durante a atenção ao parto. Apesar desse número expressivo, alguns 

entraves ainda dificultam a identificação precisa dos casos, e falta da uma definição 

formal dificulta a implemantação de estratégias de prevenção, o que se torna um obstáculo 

para a disseminação da noção do que de fato significa a violência obstétrica perante a 

população geral, permitindo que os indivíduos sejam agentes ativos no combate à tais 

práticas. Em uma pesquisa com puérperas de uma maternidade em Teresina-PI, SILVA 

et al., (2019), ao questionar as mulheres sobre o que seria a violência obstétrica, obtiveram 

algumas respostas como: 

“[...] é tipo maus-tratos à criança? [Silêncio]. Não sei o que é, nunca ouvir falar.” 

“[...] nunca ouvi falar, não sei o que é. Os médicos precisam explicar e perguntar 

às pacientes.    

“[...] falam na televisão, no hospital, também, mais não sei lhe dizer o que é 

não.”   

“[...] nunca sofri isso.” (SILVA et al., 2019) 

 

 Muitas condutas violentas são naturalizadas, tanto pelas mulheres atendidas 

quanto pelas equipes de saúde, que encaram os acontecimentos como práticas rotineiras 

ou como resposta ao esgotamento das equipes (ZANARDO, 2017).  

DINIZ et al. (2015) realizaram uma revisão sobre o conceito de violência 

obstétrica e suas consequências sobre a saúde das mulheres, e identificaram um conjunto 

de definições de violência obstétrica que tem sido proposto desde os anos 1980. Uma das 

definições trazidas é a Venezuelana, primeiro país Latinoamericano a tipificar essa forma 

de violência, em 2007: 

“Entende-se por violência obstétrica a apropriação do corpo e dos processos 

reprodutivos das mulheres por profissional de saúde que se expresse por meio de relações 

desumanizadoras, de abuso de medicalização e de patologização dos processos naturais, 

resultando em perda de autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e 

sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres.” (TESSER 

et al., 2015, apud DINIZ et al., 2015). 

 

 Recentemente Argentina e Bolívia também avançaram em termos legais para 

conceituar e punir a violência obstétrica, sendo que as práticas violentas praticadas no 

periparto entraram no rol de violências de gênero. Na legislação boliviana há menção 

sobre a violência contra direitos reprodutivos, que devidamente interpretada, é aplicável 

a questões como a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em 

processo de abortamento (DINIZ, 2019). 

A importância da tipificação da violência obstétrica levou a diversas tentativas de 

conceituação, inclusive pela OMS (2014). Entre diversas propostas, a síntese realizada 
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por Bowser e Hill (2010) reúnem de forma simplificada as principais categorias de 

práticas consideradas violentas cometidas contra mulheres nas instituições de saúde. 

Baseando-se nessas categorias de desrespeito e abuso de Bowser e Hill, Tesser et al., em 

2015, sintetizaram sete categorias centrais, sendo elas: Abuso físico, Imposição de 

intervenções não consentidas ou intervenções aceitas com base em informações parciais 

ou distorcidas, Cuidado não confidencial ou não privativo, Cuidado indigno e abuso 

verbal, Discriminação baseada em certos atributos, Abandono, negligência ou recusa de 

assistência e Detenção nos serviços (TESSER et al., 2015). 

Definida como a primeira categoria de violência médca definida por Bowser e 

Hill, o abuso físico cerceia o direito básico dos seres humanos de estarem livres de maus 

tratos. A partir de uma medicina moderna construída sob um olhar que coloca o corpo 

das mulheres como objeto de ciência, é simples deduzir que o legado deixado é de uma 

prática que ultrapassa inclusive os limites físicos do corpo das mulheres. Em uma 

pesquisa de campo realizada por De Luca (2016), a postura dos profissionais residentes 

em obstetrícia através do relato de um estudante de medicina, exemplifica a violência 

institucional:  

Tinha uma paciente gestante na maternidade que era obesa, 160kg. Ela me 

chamou e disse “estou muito cansada, me sentido muito fraca e com fome”. Perguntei 

“quando foi que você comeu?”, ela “estou aqui há quase 20 horas e só comi dois pães”. 

Fui há uns quatro metros de distância na mesa onde estavam as residentes e falei que a 

paciente não tinha jantado, perguntei se não tinha como levarem algo para ela comer 

porque ela estava com fome. Elas olharam, viram o prontuário, riram e falaram “claro 

que está com fome, a pequena sereia, obesa mórbida” (De Luca, 2016) 

 

Em outro trabalho, que sintetizou a fala de mulheres foram atendidas em duas 

maternidades públicas do Rio Grande do Norte, mais uma vez evidencia a a violência 

física do profissional médico que deveria prestar um cuidado integral ás mulheres:  

 “O médico com gritos, puxões e ignorância me disse para ficar quieta e abrir as 

pernas, se não eu ia machucar a criança.” (CARVALHO, BRITO, 2017) 

 

É possível encontrar em diverentes estudos ou noticiários relatos de abusos físicos 

cometidos por profissionais obtetras, sendo que alguns deles chocam devido a tamanha 

perversão demonstrada justamente pelas pessoas responsáveis por prover o cuidado, 

como relatado na pesquisa de CIELLO et al. (2012): 

“Vou dar logo no cu!” Fala de um médico plantonista em resposta a um pedido 

realizado no meio da noite para prescrição de medicação para dor na cicatriz da 

episiotomia. Prescreveu um anti-inflamatório via retal.” 
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Mais recentemente também ganhou a mídia um caso de um obstetra que agrediu 

fisicamente uma parturiente de 16 anos durante trabalho de parto. O caso veio a tona um 

ano depois de ocorrido, e contava com um vídeo no qual a cena da violência em questão 

tomou as redes. O médico aparece nas imagens agredindo a jovem após discutir com a 

acompanhante dela, que solicitava ao médico uma cesariana julgando que a jovem não 

suportaria um parto normal. 

“Com a negativa do médico, a sogra diz que "vai chamar a imprensa". "Pode 

chamar. É bom que eles vão ver que ela não ajuda", responde o médico. Irritado com a 

situação, Araújo se exalta e bate com as duas mãos na virilha da paciente, que começa a 

chorar.” (ESTADO DE MINAS, 2019) 

 

A agressão física, auge da expressão de qualquer forma de violência, que foi 

demonstrada nesse caso após o questionamento da conduta médica, evidencia a grande 

autoridade do discurso médico, o qual não aceita intervenções daqueles que, como 

Foucault (1996) define, não pertencem à ordem do discurso. O grande distanciamento 

entre profissional e paciente, que no vídeo fica demonstrado pelo desespero da parturiente 

e sua acompanhante, também cria um ambiente de desamparo e súplicas por uma 

intervenção que agiria pondo fim ao sofrimento, no caso a cesariana, numa lógica criada 

e disseminada pela própria medicina, que oferece um parto violento visando vender 

cesarianas. 

O ideário da obstetrícia como campo de especialidade responsável por aliviar 

todos os problemas da parturição, vem desde seu surgimento, no mesmo cenário em que 

diversas estapas da vida foram medicalizadas. Para que as mulheres deixassem de parir 

em casa e passasem a confiar nas mãos dos especialistas – inicialmente quase só composta 

por homens – foi necessário veicular a ideia de parto como doença e perigo iminente à 

mãe e ao feto (MARTINS, 2004). 

 Apesar de muito ter sido modificado e muitos estudos científicos voltados ao 

assunto demonstrarem que em sua maioria, os partos naturais têm bons desfechos, a 

educação médica ainda perpetua em seu interior a noção patologizadora que permeia a 

parturição, como fica exemplificado na pesquisa de De Luca (2016), através da narrativa 

de estudante de medicina: 

“Um professor falou “ah, essa história de parto natural, tomem cuidado, os bebês 

vão morrer se vocês ficarem fazendo isso”, falando em tom sério, sem fazer piada nesse 

momento. Ele fez a turma acreditar, que você vai fazer mal se escolher aquilo. Aí 

seleciona alguns artigos “X”, artigos que a gente não sabe a relevância, não sabe se foram 

publicados em uma revista séria ou não. Isso a gente não questiona em aula, né?! A gente 

acaba comprando porque é “aquele professor”” (DE LUCA, 2016) 
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Como resultado de um ideario da medicalização somado à traumas por 

exeperiências violentas de parto normal em maternidades e hospitais, muitas mulheres 

atualmente acabaram se tornando mais permissíveis a condutas médicas desnecessárias, 

sendo que algumas até as desejem, por terem assimilado culturalmente um modelo de 

assistência hegemônico (TESSER, 2015), como exemplificado em um relato na pesquisa 

de Silva et al.: 

“[...] minha mãe já sofreu violência obstétrica, sofreu todos os tipos e ficou 

traumatizada. Por já ter sofrido, ela insistiu para que fizesse parto cesária, pois tinha muito 

medo que eu sofresse tudo que ela sofreu, mas eu nunca quis.” (SILVA et al., 2019) 

 

É inegável que a cirurgia cesariana, quando necessária, diminui morbi-

mortalidade, porém esse efeito positivo não se sustenta a partir de certa proporção de 

cesarianas, mesmo em populações com acesso a todos os cuidados necessários intra e 

pós-cirúrgicos (TESSER et al., 2015). Por ser uma cirurgia de grande porte, oferece riscos 

à parturiente e ao concepto, portanto deve ser realizada somente em casos com indicação 

precisa. Apesar de não ser uma escolha da maioria, há mulheres que optam pela cesariana 

como via de parto. No entanto tal escolha está atrelada tanto a fatores culturais - crença 

histórica e errônea de que tem impacto na diminuição da mortalidade perinatal, medo do 

parto normal e experiências negativas com partos anteriores – como por comodidade dos 

profissionais que as assistem (TESSER et al., 2015). No dossiê Parirás com Dor, 

organizado por Ciello et al. (2012), um relato exemplifica tal situação: 

“Eu estava grávida de 39 semanas, com data de provável de parto para o período 

de natal. Meu médico disse: ‘Não há problema nenhum se você quiser fazer uma cesárea!’ 

A cesárea me foi oferecida como alternativa para os dois fatos: o natal e o trabalho de 

parto que ainda não se iniciava. Pronto, marquei a cirurgia para dali 3 dias.”  
 

Em outro relato, também no documento organizado por Ciello et al. (2012), a falta 

de comunicação e retirada de autonomia da mulher em seu próprio parto, fica ainda mais 

evidente: 

“Maria Luíza teve seu primeiro filho por cesárea no convênio e agora está 

fazendo o pré-natal do segundo. Na consulta, o médico pergunta se ela sabe porque foi 

feita a cesárea e ela responde:  

– Não me explicaram direito. Acho que foi um caso de sujeira na área.  

– Como assim, sujeira na área?  

– Sei lá... Só me lembro que o médico falou pro outro: vamos logo fazer a 

cesárea para limpar a área24.  

– Mas não teve alguma coisa, assim como, a bacia era estreita, o neném estava 

em sofrimento? Não falaram uma coisa assim? O que falaram pra senhora?  

– Ah, ele disse assim, “Vamos lá?”. Aí eu fui.  

– E a senhora não falou nada, não achou nada estranho? 
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– Eu ia falar o quê? Ele mandou eu ir eu fui. O senhor acha que uma mulher na 

hora do parto, com aquela bata que aparece tudo, cega e sem óculos como eu estava, ia 

fazer o quê? Eu só via aqueles vultos verdes, eles mandando e eu indo.” 

 

Em uma pesquisa brasileira intitulada “Nascer no Brasil”, realizada entre 2011 e 

2012, que contou com 23.940 mulheres atendidas em maternidades de todas as regiões 

do país, ficou evidente que no parto hospitalar as intervenções médicas são rotina. Dentre 

outras análises da pesquisa, foram quantificadas as intervenções obstétricas realizadas, 

partindo do dado que 56,8% destas mulheres foram classificadas como casos de risco 

obstétrico habitual, ou seja, sem condições de saúde que tornassem necessárias 

intervenções. No entanto, 45,5% destas foram submetidas a cesárea. Dentre as que 

pariram via vaginal, apenas 48% do total de mulheres da pesquisa, 92% estavam em 

posição de litotomia8, 56% foram submetidas a epsiotomia9 e 37% receberam a manobra 

de Kristeller10, sendo que apenas 5,6% tiveram parto vaginal sem nenhuma intervenção. 

O elevado número de intervenções se constitui como violência obstétrica já que não há 

respaldo científico que justifique tão alta aplicação, sendo que no contexto de realização 

sem necessidade, os riscos superam os possíveis benefícios, trazendo efeitos colaterais 

danosos às mulheres (ZANARDO et al, 2017). 

Um recurso potente, mas ainda subutilizado no Brasil é o plano de parto, utilizado 

desde a década de 70 por mulheres europeias que reinvindicavam protagonismo no 

momento das decisões no próprio parto. O documento, cuja elaboração é inclusive 

recomendada pela OMS, leva a uma maior autonomia às mulheres por torná-las 

protagonistas de um momento importante de suas vidas, o parto, e às leva a refletir, junto 

de seus profissionais de confiança, sobre seus direitos no processo de parturição 

(TESSER et al., 2015). No entanto, muitas vezes, intervenções são realizadas sem o 

consentimento das parturientes, o que gera mais uma das faces da violência obstétrica. 

“Após tentar conversar comigo durante as minhas contrações, ele se recusou a ler o meu 

plano de parto, alegando que “não era hora de fazer isso e sim de fazer o bebê nascer e 

que ele não era o inimigo ali”. No meu plano de parto, estava escrito que eu não queria 

                                                 
8 Posição em que a parturiente permanece deitada com as pernas para cima. Não é a mais aconselhada 
já que hoje estão bem descritos os benefícios das posições verticalizadas, por reduzirem o tempo de 
trabalho de parto e por não estarem associadas a aumento de intervenções ou efeitos para mulher e 
feto (Tesser et al., 2015). 
9 Corte realizado em região perineal durante o período expulsivo do parto. Aumenta o risco de laceração 
perineal de terceiro e quarto graus, de infecção e de hemorragia, sem diminuir complicações a longo 
prazo de dor e incontinência urinária e fecal, por isso seu uso rotineiro é desetimulado (Tesser et al., 
2015). 
10 Manobra na qual se comprime o ventre da parturiente na região do fundo uterino no período expulsivo 

do parto. Estudos demonstraram sua associação a lacerações perineais graves e internação em UTI 

neonatal para o bebê, por isso é considerada violência obstétrica e há recomendação de que seja evitada. 
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que me oferecessem analgesia e a todo momento ele me oferecia analgesia e dizia como 

eu estava muito cansada (sem sequer ter me perguntado isso). (...) Ele mencionou alguma 

coisa sobre episiotomia, mais uma vez sem se dar ao trabalho de conversar e me explicar 

o que ia acontecer. Estava escrito no meu plano de parto que eu não desejava episiotomia 

em hipótese alguma e nesse momento questionei a necessidade desse procedimento. O 

anestesista, que também estava na sala, respondeu com tom de ironia que havia todas as 

evidências científicas para uso da episiotomia. (...) Ele deu anestesia local e iniciou o 

corte, eu gritei de dor. Senti ele cortando, o sangue escorrendo e disse a ele que estava 

sentindo. Ele pediu mais uma dose de anestesia local e eu continuei sentindo tudo e 

reportei isso a ele, que afirmou que não era possível que eu estivesse sentindo dor. O 

anestesista confirmou que eu não poderia estar sentindo dor como estava relatando. Tudo 

foi feito de forma atropelada, sem nenhuma justificativa, porque os batimentos do meu 

bebê continuaram bem em todo o tempo, como descrito no prontuário médico.” 

(CARVALHO, 2020). 

Outra questão que não leva em conta o desejo de muitas mulheres, limitando seu 

protagonismo no próprio parto, são as dificuldades em exercer seu direito de definir o 

local onde irão parir. Teoricamente os partos podem ser realizados em centros de parto 

normal, em domicílio ou em qualquer hospital ou maternidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Porém há entraves que dificultam a livre escolha, seja por falta de centros de parto 

normal na maioria das cidades do país, seja pela atuação dos Conselhos Médicos de 

restringirem legalmente a participação de profissionais nos partos domiciliares. Como 

exemplo recente, a resolução número 193/2019 publicada no Diário Oficial do Estado de Santa 

Catarina, proibiu médicos de prestarem assistência ao trabalho de parto e ao recém-nascido fora 

do ambiente hospitalar. O argumento utilizado é a redução da mortalidade de mães e bebês, indo 

na contração das próprias evidências científicas, que mostram que o parto domiciliar não só não 

altera a mortalidade como diminui intervenções desnecessárias (KOETTTKER et al., 2017).  

"Só torço para que isso acabe antes de uma mulher famosa morrer e servir de exemplo 

para as outras", afirmou a diretora da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 

Obstetrícia (Febrasgo), Vera Fonseca. Ela classifica o nascimento em casa como um "completo 

retrocesso". Na opinião de Vera, as pessoas deveriam "marchar por melhorias na assistência 

obstétrica, não pelo direito ao parto domiciliar". O posicionamento é reforçado pelo médico 

ginecologista Krikor Boyaciyan, corregedor do Cremesp. "Não há parto sem risco. Em um parto 

domiciliar, o médico estará impossibilitado de prestar socorro caso ocorra qualquer evento adverso. 

Não há estrutura." (CIELLO et al., 2012) 

 

Há também em Florianópolis, desde a publicação de uma portaria do governo federal de 

janeiro de 2015, a previsão de construção de um Centro de Parto normal na capital catarinense, 

batalhada desde 2009, que encontra barreiras pelo posicionamento contrário de médicos 

ginecologistas e pediatras que são constra sua abertura alegando preocupação com maus 

desfechos para a puérpera e o recém-nascido, apesar de evidências de bons desfechos em outras 

casas de parto normal pelo Brasil e pelo mundo. O processo de medicalização do corpo fica claro 

na fala dos médicos que associam parto a risco iminente. Fica evidente a necessidade de controle 

e consequentemente as relações de poder que envolvem as decisões da categoria médica.  
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A autonomia feminina no processo de parturição é vista como afronta aos 

profissionais médicos que as recebem nos serviços, já que a formação médica, pautada 

no movimento cietificista moderno, é fundamentalmente autoritária. Em uma outra 

pesquisa, realizada recentemente por Damian (2019), através de entrevistas com 

puérperas participantes de um grupo Gestantes e Casais Grávidos de uma Universidade 

Federal de Santa Catarina, local nacionalmente reconhecido por manter um atendimento 

humanizado ao parto, também houve denúncias de desrespeito à autonomia das mulheres 

no processo de parturição: 

[...] “Foi, frustrante pra mim né, porque assim eu fiz um plano de parto, eu 

entreguei um plano de parto, inclusive planejando uma cesárea, falei que eu não queria 

meus braços amarrados, falei que eu não queria o tapão eu falei que eu queria a Gabriele 

no meu peito primeiro e nada disso foi respeitado, quando eles amarraram meus braços 

eu disse “eu não quero meus braços amarrados “não mas tu pode se debater” “não, mas 

eu não quero” e mesmo assim eles amarraram, meu marido não tava presente, meu marido 

entrou depois de tudo, primeiro eles fazem todo o procedimento, aí eles botaram o tapão, 

a mesma coisa falei que não queria, eles não me respeitaram” (DAMIAN, 2019). 

 

Outra puérpera do grupo, relatou: 
 

[...] ”ai quando eles tiraram a [bebê], eu acho que eu tive uma pequena 

hemorragia e ele veio com o cheirinho e eu falei “porque tu vai me sedar? Me explica o 

que tá acontecendo” e ele me ignorou e me sedou; quando eu acordei eu tava na sala de 

recuperação; [...] eu tinha tirado uma foto com a[bebê],visto a [bebê], e ele logo me sedou, 

quando eu cheguei na sala de recuperação eu não tinha dado mama prá [bebê],  isso me 

frustrou  imensamente sabe? Eu olhava prá [bebê], [...] eu não conseguia interagir com a 

[bebê], de tão frustrada que eu fiquei com a minha cesárea” (DAMIAN, 2019). 

 

Relatos como este se tornam públicos a partir do momento que as mulheres, 

identificando seu caso como violência, decidem denunciar. Entretanto, ao analisar o 

elevado número de intervenções desnecessárias no Brasil é possível inferir que a maior 

parte das mulheres não denuncia tais atos, talvez por não os enxergar como violência, 

talvez por não saber onde denunciar ou ainda por não entender a denúncia uma forma de 

transformação dessa questão, como evidenciam Ciello et al. (2012): 

“Mulheres com menor escolaridade não consideram ter sido desrespeitadas. 

Para elas, que se baseiam no que ouviram da experiência de amigas e parentes próximas, 

o parto em hospital é assim mesmo. Vai doer; vão gritar com ela. Há até a percepção de 

algo negativo, mas por ser visto com naturalidade não é entendido como maus-tratos” 

 

Uma outra forma de violência obstétrica se configura a partir de um cuidado não 

confidencial ou não privativo às parturientes. Muitas maternidades ainda hoje mantêm 

centros obstétricos coletivos, muitas vezes com divisão precária entre leitos, sendo que 

além de disponibilizar estrutura deficiente, ainda se utilizam da falta de privacidade como 
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justificativa para desrespeitar o direito a acompanhantes, previsto por lei (TESSER et al., 

2015).  

Outra forma de violar o direito à privacidade das mulheres são as intervenções 

com “fins didáticos”, nas quais as mulheres são repetidas a intervenções repetidas por 

alunos e aspirantes a especialistas, bem como expostas a um número de pessoas elevado 

desnecessariamente.  

“Senti meu corpo totalmente exposto, me sentia um rato de laboratório, com 

aquele entra e sai de pessoas explicando procedimentos me usando para demonstração. 

O médico mal falou conosco, abriu minhas pernas e enfiou os dedos, assim, como quem 

enfia o dedo num pote ou abre uma torneira.” (CIELLO et al., 2012). 

 

É claro que futuros profissionais necessitam se capacitar a partir da prática clínica 

e cirúrgica, porém é importante também para seu aprendizado que sejam ensinados e 

orientados a atender o parto de modo a preservar a integridade da mulher. A falta de 

cuidado em preservar a intimidade da parturiente reflete o legado de um ensino médico 

que perpetua a visão do corpo da mulher como objeto de ciência, ignorando sua 

complexidade como ser humano. A problemática da questão fica ainda mais grave quando 

as falas dos próprios médicos residentes ou acadêmicos denuncia que determinadas 

intervenções, feitas sem indicação clínica, são apenas para seu aprendizado, como aparece 

em relatos de CIELLO et al., 2012: 

“[...] Perguntei baixinho se ela poderia estimar quanto se fazia de episiotomia e 

de indução ali, ao que ela cochichou ‘perto de 100%’. Eu perguntei:’Perto de 100%? Por 

que?’. ‘Porque eles têm que aprender (olha de soslaio para os residentes) e as mulheres 

são o material didático deles, falou, fazendo uma concha com a mão em minha direção.” 

 

Consequentemente à essa noção de corpo-objeto, institucionalizado e ensinado 

nas escolas médicas brasileiras ainda hoje, decorre mais uma forma de violência 

obstétrica determinada pelo cuidado indigno e do abuso verbal para com as mulheres. Na 

pesquisa de De Luca (2016), na qual coletou relatos de acadêmicos da medicina e suas 

vivências ao longo da graduação, há um relato que exemplifica a manutenção do ensino 

de tais violências: 

(...) falei “Doutor, a paciente do leito tal está gritando muito”. Aí ele falou assim 

“É claro que ela está gritando, ela é só uma criança, vai gritar mesmo”. Porque ela tinha 

16 anos. Aí depois eu fui ajudá-lo no parto, e ele ficou do meu lado, me assistiu muito 

bem, como professor ele foi ótimo. Mas como médico ele foi terrível porque nasceu o 

bebê, eu entreguei para mãe, e ele disse para paciente - “Agora chega, tá querida?! Vou 

te encaminhar para o ambulatório de planejamento familiar”. (DE LUCA, 2016) 

 

A comunicação violenta vem com disfarce de preocupação e cuidado, mas serve 

ao que Foucault (2017) definiu como biopoder. O planejamento familiar, cuja origem 
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remete à medicina higiênica de fins do século XIX, ainda se mantém presente no ensino 

médico, sendo colocada de forma bastante autoritária pelos profissionais médicos, e 

anulando a capacidade individual das mulheres de administração da própria vida sexual. 

Silva et al. (2019), também reuniu em um estudo, diversas deúncias de abusos 

verbais cometidos por médicos obstetras: 

“[...] no meu primeiro parto, quando tinha 14 anos, teve uma médica que virou 

para mim e gritou: “Cala a boca que ela não vai sair pela boca; na hora de fazer tu não 

estavas gritando””  

[...] bom, nunca sofri violência obstétrica, mais fui uma vez com minha irmã 

para maternidade e, quando chegou lá, estava fazendo muita zuada, o médico começou a 

brigar com ela e disse que, “na hora de fazer é bom, mas, para ter, fica gritando”, ficou 

ofendendo ela [...].  

 

Em outros estudos é possível perceber que os abusos verbais por parte da equipe 

profissional muitas vezes vêm acompanhado por ameaças e culpabilização da mulher, 

deixando-a ainda mais vulnerável num ambiente permeado por violências. 

“O médico, com ignorância, dizia: abra mais as pernas. A enfermeira falou para 

eu não fechar as pernas, se não ia matar o bebê. (CARVALHO, BRITO, 2017) 

“Quando eu pedi para descansar, ele respondeu rindo que era impossível 

descansar naquele momento e disse, em tom de zombaria para os demais que estavam na 

suíte: “Olha ela querendo descansar agora, no expulsivo. Não é hora de descansar, é hora 

de fazer ele nascer”. Eu implorei para que me deixasse descansar só um pouco. Dessa 

maneira, eu teria forças para continuar. E ele me negou. Disse algo sobre como era ruim 

ter um filho com paralisia cerebral, que ele via muito no consultório e, a essa altura, meu 

marido começou a acreditar que havia realmente algo acontecendo com nosso filho, ainda 

que os batimentos indicassem a todo tempo que estava tudo correndo 

bem.”(CARVALHO, 2020) 

 

As falas em tom de ameça refletem também a manutenção de um ensino médico 

baseado em uma lógica defensiva e agressiva, mais um legado da medicalização, cujo 

imperativo nas relações médico-paciente é o uso de tecnologias médicas seguindo uma 

lógica cientificista, que prejudica o pacto ético de solidariedade da relação de cura – e no 

caso do parto da assistência – entre usuário e profissional (TESSER, 2010). O 

distanciamento e consequente prejuízo da relação médico paciente faz com que se crie 

um abismo cultural entre essas duas partes, que deveriam estar em sintonia em um 

momento como o parto. Ciello et al. (2012) trazem outro relato que ilustra essa distância: 

“Perguntei ao meu médico se eu podia escolher a posição para o parto, por 

exemplo de cócoras. Ele riu e falou que é pra eu tirar essas ideias de ‘parto hippie’ da 

cabeça. Eu insisti e ele disse que não estudou tanto para ficar agachado igual a um 

mecânico.” (CIELLO et al., 2012) 

 

Mais uma vez a superioridade que o médico se coloca perante a paciente, 

demonstrada através de uma fala prepotente e autoritária mesmo que sem base científica, 

ilustra as relações de poder que permeiam a instituição médica.   
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A discriminação presente na assistência médica perante certos indivíduos é 

também uma das faces perversas da violência obstétrica. Aqui entram julgamentos de 

valor feitos pelos profissionais, de acordo com suas culturas e preconceitos, e transferidos 

à sua prática em forma de negligências e abusos. Diniz et al. (2015) definem haver uma 

prática de “ordenamento hierárquico do valor social” das pacientes, sendo que quanto 

maior a vulnerabilidade da mulher, mais precário o atendimento. Conclui que mulheres 

“pobres, negras, adolescentes, sem pré-natal ou sem acompanhante, prostitutas, usuárias 

de drogas, vivendo em situação de rua ou encarceramento estão mais sujeitas a 

negligência e omissão de socorro” (DINIZ et al., 2015).  

“Tinha que ser! Olha aí, pobre, preta, tatuada e drogada! Isso não é eclampsia, 

é droga!” - Fala atribuída ao anestesista que foi chamado durante a madrugada (plantão 

de sobreaviso) para atender a uma cesárea de emergência de uma gestante adolescente 

com eclâmpsia cujo parceiro estava preso por tráfico de drogas. (CIELLO et al., 2012) 

 

Leal et al. (2017) que escreveram sobre o assunto, descreveram que fica evidente 

o racismo institucional médico quando, por exemplo, há uma constatação clara de que se 

faz menor uso de analgesia periparto nas mulheres pretas. A lógica por trás das proporções 

diferentes no uso de analgesia segundo grupos raciais, possivelmente se associa a 

percepções socialmente construídas que se baseiam na existência diferenças biológicas 

supostamente intrínsecas (LEAL et al., 2017). Em um cenário mais extremo, Teixeira et 

al. (2012) em um estudo sobre a mortalidade materna e etnia, demonstrou que mulheres 

pretas têm chance 5,13 vezes maior de mortalidade quando comparadas à mulheres 

brancas, e para indígenas, a chance é 5,71 vezes maior que as brancas. A principal causa 

de óbito materno para mulheres pretas e pardas foram os transtornos hipertensivos da 

gravidez, parto/puerpério. Dentre as mulheres indígenas, as complicações do trabalho de 

parto/parto foram as principais causas de óbito.  

A amplitude de tais iniquidades raciais, evidencia o legado eugenista, base do 

cientificismo médico do início do século XX. Para além de eventos pontuais do periparto, 

as desigualdades pautadas na raça se estendem ao longo do processo mais amplo da 

gravidez, desde um pré-natal mais precário, maior peregrinação por vaga nas 

maternidades, menores orientações em todo o processo do parir, o que torna essa questão 

tão problemática e grave (LEAL et al., 2017).   

Mulheres em situação de abortamento muitas vezes também são vítimas de 

violências nos serviços de saúde. Há diferença no acesso e na tratativa das mulheres em 

abortamento a depender se este é espontâneo ou induzido, e quando induzido, se ele se dá 
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no contexto legal ou ilegal.  Por medo do julgamento moral ou até da denúncia policial 

pelo(a) profissional de saúde, muitas mulheres acabam não chegam aos serviços de saúde, 

praticando um aborto inseguro. Mesmo em casos de abortamentos induzidos previstos em 

lei, além do julgamento moral, há a questão do difícil acesso devido a uma rede de 

serviços pequena, despreparada e pouco articulada (GIUGLIANI et al, 2019): 

"Ah foi a pior possível porque foi um aborto provocado, não foi espontâneo 

entendeu? Então eles não te tratam bem. Te deixam sofrendo, a minha curetagem foi sem 

anestesia." (CIELLO et al., 2012) 

 

A dificuldade que as mulheres enfrentam ainda hoje para acessar os serviços de 

saúde no caso de abortamentos em casos previstos em lei ou no tratamento das 

complicações decorrentes de um aborto inseguro – mesmo no contexto ilegal, constituem 

uma violação dos direitos sexuais e reprodutivos. A questão é ainda hoje um problema de 

saúde pública visto que, anualmente, cerca de 230 mil mulheres internem pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) em decorrência de abortos inseguros. Além disso, complicações 

decorrentes do abortamento têm sido uma das principais causas de óbito materno no 

Brasil nos últimos anos, e por mais que mulheres de todas as idades, etnias e classes 

sociais realizem abortamentos, no contexto de ilegalidade, clandestinidade e insegurança, 

são mulheres pobres, negras e jovens as que possuem os maiores riscos de adoecimento 

e óbito (GIUGLIANI, 2019).  

A garantia da possibilidade de interrupção da gravidez de forma segura e 

delimitada no tempo gestacional como direito das mulheres, é um importante 

reconhecimento da autonomia dos sujeitos sobre o próprio corpo. No cenário atual, com 

todas as dificuldades de acesso impostas às mulheres que abortam – em contexo legal ou 

ilegal – e com isso o cerceamento de seus direitos reprodutivos, devem ser interpretados 

junto das relações de poder e das questões de gênero envolvidas (MADEIRO, DINIZ, 

2016). Desde o início do século XX, políticas públicas voltadas às mulheres estão ligadas 

à saúde materno-infantil, reforçando o papel social heteronormativo e biologicista da 

mulher-mãe. Apesar de algumas conquistas galgadas pelas mulheres e com isso algumas 

alterações nesse cenário, percebe-se ainda hoje a ênfase dada ao parto e ao nascimento, 

em detrimento ao aborto, tópico historicamente negligenciado (GIUGLIANI, 2019). A 

manutenção do olhar biologicista e patriarcal sobre o corpo feminino, se dá por uma 

educação médica que ainda hoje se mantém conservadora e limitada na questão de gênero, 

partindo de uma lógica binária e baseada na heterossexualidade compulsória (MORETTI-

PIRES, 2017). 
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Mulheres em abortamento espontâneo também são vítimas de violências 

institucionais, seja por um despreparo dos profissionais em lidar com o sofrimento 

psíquico envolvido no processo, seja por uma tendência a se supor que o aborto foi 

provocado, apesar de ser de conhecimento geral que há uma elevada incidência de abortos 

espontâneos (CIELLO et al., 2012).  

 “Cheguei ao hospital apavorada, em prantos Fui imediatamente encaminhada 

ao médico de plantão. Esse senhor, sem sequer me cumprimentar, ao ser informado da 

minha idade gestacional e ver a quantidade de sangue, disse: ‘É um aborto. Torça para 

que o sangramento continue, para que não precise de curetagem.’. Diante do meu 

inconformismo, ele disse: ‘Vocé é jovem e terá outros filhos.’. Senti como se estivesse 

sendo esfaqueada. Fiquei tonta, atordoada. Aquele médico esqueceu-se de algo essencial: 

para ele, aquele podia ser um ato cotidiano, mas eu estava perdendo um filho. Filho que 

tinha sido planejado por anos e já era extremamente amado. Não importava quão nova eu 

era ou quantos filhos ainda teria. Aquele era único e estava morrendo.” (Ciello et al., 

2012) 

 

Outras formas de violência existente nos serviços de obstetrícia estão associadas 

ao abandono, negligência ou recusa de assistência das mulheres. Estudos que buscaram 

expor essa problemática nas maternidades do país, mostraram que mulheres que são 

percebidas como muito “queixosas”, “descompensadas” ou “demandantes”, 

frequentemente têm seu cuidado negligenciado. Tal fato se associa a uma cultura 

disseminada dentre os profissionais médicos de que mulheres que choram ou gritam 

recebem pior assistência, ou ainda aquelas que expressam qualquer desagrado com a 

assistência, ou insistem em ser atendidas com urgência (DINIZ et al., 2015). O atraso em 

responder às demandas destas mulheres se constitui em violência obstétrica e está 

relacionada a maiores riscos à saúde dessas mulheres, física e emocionalmente. 

“fui pro quarto e também estava tudo bem, só que eu comecei a sangrar demais, 

de hora em hora eu tinha que chamar a enfermeira para trocar o lençol de tanto sangue e 

eu ia caminhando pra fazer xixi e o sangue ficava pelo chão todo e toda vez que eu 

chamava a enfermeira ela me dizia que era normal e eu acreditei que era normal, todo 

mundo diz que sangra, aí o quadro foi seguindo, ele nasceu às 21 horas da noite e eu segui 

a madrugada toda com muito sangramento, mas estávamos todos felizes a amamentação 

estava tudo certo também, no outro dia quando deu 9 horas eu estava me sentindo muito 

tonta e fraca e mandei uma mensagem pra minha doula e ela disse que ia mandar uma 

mensagem pro meu médico e então passou uma hora mais ou menos e o médico ligou 

pro meu marido pra saber se eu já estava no soro e meu marido falou que não e então ele 

disse que estava correndo pra aí é que estava muito lerdo pois é já tinha mandado instalar 

o soro há mais de uma hora, aí ele chegou eu estava muito fraca já não me lembro direito 

dessa parte porque eu já estava muito fraca. Nenhum médico me viu lá no [nome do 

hospital] nenhum; só a enfermeira que passava lá todo plantão quando trocavam. Eu nem 

sei quem eram os médicos de plantão. Aí quando chegou meu médico tiraram sangue pra 

ver como estavam minhas plaquetas e eu já tava com uma anemia bem grave e já 

deixaram uma bolsa reservada pra fazer a transfusão aí eu apaguei e desmaiei e voltei e 

a gente teve que subir pra transfusão, [...] foi bem complicado e eu não tive o apoio 

nenhum da equipe, só me atrapalhou.” (DAMIAN, 2019) 
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Em outro relato de uma puérpera que passou pela cirurgia cesariana, fica evidente 

como a relação médico paciente mal construída acaba por gerar sentimentos de solidão e 

desamparo na mulher que vivencia um momento de extrema fagilidade: 

“Se o pós parto inicia depois da saída da placenta, eu ainda estava na sala de 

cirurgia; pela minha experiência posso dizer  que não foi muito humanizado... pq eu 

estava numa sala extremamente fria; o ar condicionado era muito frio; e o ambiente 

também era muito frio, eu não sentia calor humano, não sentia aconchego; as médicas 

que me atenderam não me deram boa noite, eu era só uma barriga prá elas; então, qdo a 

minha placenta saiu elas agiram da mesma forma; elas saíram sem me dar “boa noite”, 

sem dizer que a minha cesárea tinha sido um sucesso, que a minha filha estava bem; não 

me disseram nada, eu não as vi sair; e eu fiquei tremendo naquela mesa fria e meu marido 

foi atrás da nossa filha, e eu fiquei ali vendo aquela sala se esvaziar, sem muita gente 

afetiva; [...] as enfermeiras é que começaram a me ver e foram um pouco mais 

humanizadas, mas, os médicos foram muito frios; [...] me senti um “frango da sadia”, eu 

era só uma barriga aberta; Então esse “sair” sem me dizer boa noite, e dizer que estava 

tudo bem comigo e com minha filha foi bastante marcante; não saber quem foram as duas 

médicas, não ter visto o rosto delas, o nome delas, foi bastante marcante. Depois que eu 

fui pro quarto, só recebi cuidados de enfermeiras, não passou nenhum médico; só no 

último dia que foi uma moça bem novinha, não sabia quem era ela, acho que não era 

residente, não sei quem era, que me orientou sobre o que eu queria  tomar de 

anticoncepcional dizer que eu ia receber  alta. O quarto que eu fiquei era muito frio 

também, deram dias muito frios, no dia do nascimento da bebê, então, eu tava muito 

tensa, muito fraca e... a frieza de algumas pessoas parece que contribuiu para que ficasse 

mais frio ainda, né? E depois, eu, é... eu senti falta, também, de melhor orientação, é.., 

prá mim como mãe, né, do que que eu tinha de fazer, é..pq é tudo muito novo, tudo muito 

intenso, e a gente sai de uma cirurgia e tu não sabe o que vai fazer, de noite, de quantas 

em quantas horas tu vai olhar prá ela prá alimentar, tu não sabe de absolutamente nada, é 

louco; eu acho que eu deveria saber, mas eu não sabia, eu acho que certas  orientações 

que são óbvias poderiam ser ditas;  (DAMIAN, 2019) 

 

É importante citar que há alguns grupos sociais que sofrem também a violência 

na forma de estigmatização da sua condição ou invisibilização das questões relacionadas 

aos seus direitos reprodutivos. Nesse contexto, a comunidade LGBTQIA+ é vítima 

recorrente deste tipo de violência. Dentre as mulheres cisgênero não heterossexuais – e aí 

se incluem bissexuais, homossexuais ou pansexuais – o preconceito se estabelece a partir 

da ideia biologicista de heterossexualidade compulsória, base da estrutura conservadora 

da instituição médica.  

“Ligaram do Hospital Dório Silva pro Conselho Tutelar para denunciar a parturiente, pois 

ela se declarou lésbica.” (CIELLO et al., 2012) 

 

Ainda mais problemática é a condição de transsexuais e pessoas não binárias, que 

muitas vezes desejam passar pelo processo de gestar, mas não têm seus direitos sexuais 

respeitados a partir do momento que são completamente invisibilizados no ensino da 

obstetrícia. A lógica binária, imperativa na construção do saber médico, impede a 

construção dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, pois colocam em 

pauta normas morais que impedem a integralidade e a equidade desses direitos em 



 

 

79 

 

programas de saúde. De um modo geral, as especificidades da população transsexual e 

não binária são negligenciadas e invisibilizadas, o que impossibilida um planejamento 

destinado à saúde reprodutiva desses grupos. Ainda hoje, narrativas de experiências de 

atendimentos denunciam situações envolvendo constrangimento e preconceitos, 

indicando a transfobia que permeia os serviços de saúde, e que dificulta – quando não 

impossibilita – o acesso dessas pesoas aos serviços, marcando a violência institucional 

que se constitui nessas ações (ANGONESE e LAGO, 2017). 

Uma outra questão que envolve a violência institucional na obstetrícia contra 

pacientes, envolve a problemática da saúde privada. Gestantes e puérperas podem ficar 

retidas até que saldem as dívidas com os serviços. É importante ressaltar aqui a 

importância do acesso a serviços de saúde como um direito dos indivíduos, o que, no 

Brasil é garantido à sua população desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Nesse contexto, o Brasil tem um grande potencial tendo em vista a garantia de que 

qualquer indivíduo tenha acesso a serviços de saúde de forma gratuita, um fator 

importante à garantia de direitos humanos de sua população.  

Apesar de toda a problemática perante as diferentes formas de violência 

obstétrica, denunciadas por narrativas das mulheres e legitimadas por diversos estudos 

sobre o tema, ainda são postos obstáculos na luta pele seu combate. No ano de 2019 o 

Ministério da Saúde, publicou despacho afirmando que “a expressão ‘violência 

obstétrica’ não agrega valor e, portanto, estratégias têm sido fortalecidas para a abolição 

do seu uso” (BRASIL, 2019), e comprometeu-se a não a utilizar em suas normativas. No 

mesmo período, o Conselho Federal de Medicina publicou nota mencionando apoio 

integral à nota do ministério, afirmando que a expressão tem um uso “inadequado, 

pejorativo e estimula conflitos entre pacientes e médicos nos serviços de saúde” e ainda 

que “o uso dessa expressão agride a comunidade médica, de modo mais direto 

ginecologistas e obstetras, em sua imensa maioria comprometidos com o bom 

atendimento e com o respeito às suas pacientes, e que, por conta de uma percepção 

equivocada de alguns segmentos, têm tido sua participação diminuída e questionada no 

processo assistencial” (CFM, 2019). 

A violência obstétrica, uma das faces da violência de gênero, está ligada a 

estruturas históricas da ordem masculina. A manutenção dessa lógica se dá através da 

reprodução de certas práticas sem a crítica sobre elas. Foucault (1996) coloca dentre as 

condições especiais de funcionamento do discurso, a formação de sociedades e entidades 
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que detêm o poder de definir as regras da construção dos saberes. Definindo quem tem 

poder de fala, acaba por privilegiar aqueles que detêm o acesso aos segredos científicos. 

O movimento – inicialmente protagonizado por mulheres - que levantou a problemática 

da violência obstétrica junto à construção de uma crítica à falta de autonomia sobre o 

próprio corpo no processo da gestação, pôs em xeque o domínio biomédico. Negar o fato, 

evidente pelas denúncias narradas, de que a prática médica é permeada por violências 

institucionalizadas, é uma forma de manutenção do controle desse discurso.  

 

2.2.2 – A violência física e psicológica em consultas de ginecologia 

Diferentemente da ampla divulgação e estudos que permeiam a violência 

obstétrica, há uma outra face da violência institucional dos serviços de saúde muito menos 

citada que incide sobre o corpo das mulheres: a violência nas consultas de ginecologia. 

Não há uma definição formal da prática, o que por si só já demonstra a problemática que 

incide sobre a questão, silenciada na instituição médica e, portanto, perpetuada por 

profissionais ainda hoje. Por se enquadrar como uma violência de gênero, é possível 

defini-la como toda forma de violência física, sexual ou psicológica, ocorrida tanto no 

âmbito privado quanto público durante consultas ginecológicas, sendo ela um legado 

cultural de uma sociedade construída sob a ótica do patriarcado, na qual o corpo da mulher 

é objetificado. Tal tipo de violência manifesta-se por meio das relações de poder, 

construídas histórica e culturalmente desiguais, entre profissionais médicos e usuárias dos 

serviços de saúde.   

O exame ginecológico é complexo porque envolve a exposição do corpo de uma 

forma extremamente íntima, o que muitas vezes gera algum desconforto, traduzido por 

falas como “É preciso confessar que isto não tem nada de agradável”, “Se eu pudesse 

evitar este exame, seria ótimo.” (LAURENCE, 2002). Além disso, muitas vezes envolve 

procedimentos que podem ser dolorosos, e em todo este processo, diversas formas de 

violência podem ser identificadas. Diversos são os fatores que influenciam todas essas 

questões envolvidas no processo da consulta ginecológica, desde a imagem do médico 

que atende, até questões que envolvem o universo do paciente como o momento do 

acompanhamento, o motivo da consulta, a origem social e cultural do paciente, entre 

outros (LAURENCE, 2002). 

Analisando historicamente a consulta ginecológica, e mais especificamente a 

invenção do espéculo -  instrumento médico muito utilizado em consultas, que consiste 
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em aparelho que afasta as paredes vaginais para se visualizar vagina e colo uterino – nos 

deparamos com um exemplo esdrúxulo de violência. James Marion Sims, médico norte 

americano, o inventou em seu processo experimental de busca por tratamento de um 

problema vaginal, e para tal, usou como cobaias três mulheres negras, escravas, chamadas 

Lucy, Anarcha e Betsy, as quais operava sem anestesia em seu consultório. As 

experiências, que envolviam cortes e suturas na vagina, foram repetidas dezenas de vezes 

por quatro anos até que passaram a ser realizadas em mulheres brancas, mas nessas com 

anestesia (DÉCHALOTTE, 2017). Em sua autobiografia intitulada The Story of My Life, 

publicada em 1884, ele cita que “se há algo que detesto, é examinar os órgãos genitais 

das mulheres”11, no intuito de dizer que só o fazia pela ciência. Sua problemática fala 

evidencia seu desprezo pelas genitais femininas e consequentemente seu distanciamento 

com as próprias mulheres. A invenção do espéculo, para além de servir à experimentos 

de cunho científico, serviu também para distanciar fisicamente seu criador de seu “objeto 

de estudo”, que lhe causava repulsa, uma história permeada de sexismo e racismo. 

Apesar das grandes transformações no instrumento e nas práticas ginecológicas 

desde então, é possivel perceber que o momento do exame especular ainda é fator que 

desencadeia desconfortos. Muitas mulheres relatam experiências muito dolorosas nesse 

momento do exame, além de sentimentos de vergonha e medo.  

“Eu senti dor, incomodou muito, demorou muito, e eu estava sentindo dor. 

Fiquei com muita vergonha e toda dolorida. Acho que não tem que doer, mas era muita 

dor que eu sentia lá dentro. Ela mexia o negócio (espéculo) e eu sentia muita dor”. 

(ANDRADE et al., 2013) 

 

Apesar de tecnicamente não se tratar do que é entendido pela medicina como um 

exame invasivo, o relato das mulheres muitas vezes é da sensação de violação do próprio 

corpo. Muitas vezes a falta de comunicação piora a percepção das mulheres em relação 

ao exame, como no relato de uma paciente: 

“Quando fui fazer o papanicolau, a médica inseriu o espéculo sem me avisar. Eu 

assustei e pulei pra trás. Ela reclamou e justificou dizendo que não achava que precisava 

avisar” (TEIXEIRA, 2018) 

  

A falta de consentimento e falhas na comunicação ao realizar procedimentos 

durante as consultas, é uma violação do corpo das mulheres que, por entenderem na figura 

médica a autoridade máxima e naturalizarem o ritual da consulta seguindo esses moldes, 

                                                 
11 If there was anything I hated, it was investigating the organs of the female pelvis” The story of my life, 

SIMS, J., M., Copyright, New York, 1884, p. 231  
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não entendem o ato como uma violência em si. Tais práticas acabam por colocar o 

paciente em uma posição passiva na consulta, o que é perpetuado ainda hoje por uma 

educação médica que anula a autonomia do paciente, como ilustra De Luca (2016) em 

seu trabalho sobre o currículo oculto12: 

“Essa semana durante a aula prática de ginecologia, estavam eu, 3 colegas e o 

professor. Uma menina de 15 anos, era a primeira vez que ia ao ginecologista, estava 

acompanhada da mãe, então tinha muita gente no consultório. A paciente estava 

visivelmente constrangida em responder as perguntas. Na hora do exame ginecológico 

em si, ela ficou totalmente exposta para todos. Eu achei aquilo terrível. “Ah, é um hospital 

escola”, mas não tem a necessidade de todo mundo vê-la naquele momento, só um aluno 

já era suficiente. Fiquei me sentindo mal, mas não falei nada, ninguém falou nada, todo 

mundo passou por aquilo. (...) o professor inclusive falou “eu não vou tirar vocês da sala 

para atender gente que não quer ser examinada, se não quiser ser examinada então procure 

outro lugar”.” (DE LUCA, 2016) 

 

Nos hospitais escola, cenários importantíssimos da formação dos futuros 

profissionais médicos, o que se vê ainda hoje são cenas como esta, em que a mulher não 

é consultada sobre a possibilidade de ser observada por alunos e outros profissionais para 

fins didáticos. Seu corpo é entendido como objeto de estudo, o que reforça a 

desvalorização de sua autonomia como sujeito ativo enquanto que autoriza o profissional 

a tomar decisões sozinho. Esse tipo de atendimento, realizado de maneira mecânica, sem 

criação de vínculo e sem respeito à autonomia do outro presente na relação de cuidado, 

configura uma violência institucional, em que, muitas vezes, o poder técnico do 

profissional oprime o direito da usuária. 

Além da postura autoritária do médico em consulta, outra questão afeta a 

autonomia das mulheres perante a figura do profissional de saúde, e que envolve o tabu 

da sexualidade feminina. Carvalho e Furegato (2001), em seu estudo sobre a percepção 

de mulheres em relação à consulta ginecológica, evidenciaram comportamentos das 

pacientes que envolviam sentimento de vergonha e desconhecimento em relação aos 

próprios genitais, sinais de uma educação e informação sexual inexistente ou inadequada. 

Outros autores que também pesquisaram o tema, destacam através de narrativas femininas 

sensações de desconforto, vulnerabilidade e ansiedade vivenciadas pelas mulheres na 

busca por exame ginecológico. Em seu trabalho evidenciou fala de mulheres acerca do 

exame como por exemplo: 

                                                 
12 O termo currículo oculto refere-se às mensagens transmitidas no cotidiano da formação, que vão de 
encontro à formação prevista no currículo formal, resultando na incorporação de valores e 
comportamentos acadêmicos e profissionais nem sempre adequados (DE LUCA, 2016). 
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“Ah! Tem umas mulheres que, nossa! é um horror... fica com as pernas moles, 

fica tremendo de vergonha, de medo...” (CARVALHO e FUREGATO, 2001) 

 

O exame ginecológico, como é ensinado hoje, tem como objeto central de estudo 

a genitália feminina, muitas vezes pouco explorada – ou até evitada – pelas próprias 

mulheres. Em outro relato, ao citar a vergonha relacionada ao exame, a mulher 

entrevistada cita que o sentimento tem relação com questões mais profundas em relação 

ao próprio corpo, manifestadas também em outras situações da vida pessoal: 

“Essa vergonha vem de mim mesma, da maneira de eu ser, porque eu não me 

troco na frente de ninguém. Nem perto da minha mãe eu me trocava quando eu era 

solteira. Nunca gostei de tomar banho nem com colega. Mesmo com o marido eu não sou 

toda solta, eu fico inibida ainda” (CARVALHO e FUREGATO, 2001) 

 

Em outras situações vivenciadas em consultas, as mulheres descrevem suas 

próprias secreções vaginais fisiológicas como queixas, referem seus odores como fétidos 

e solicitam tratamento medicamentoso. Também muito frequentemente, na fase do 

climatério, as mulheres solicitam terapia de reposição hormonal com vistas ao retardo do 

processo fisiológico de envelhecimento. A presença destes comportamentos pode ser 

associada à fatores culturais de desvalorização do feminino, parte de um processo 

histórico no qual a sexualidade feminina foi suprimida, mecanismo de controle sobre os 

corpos e sobre a sociedade como um todo, favorecendo e sendo favorecido pela 

medicalização dos corpos (ARAUJO et al., 2004; CARVALHO, FUREGATO, 2001).  

Alzuguir (2008), analisando o trabalho da antropóloga Emily Martin sobre a 

medicalização do corpo feminino, traz a questão do olhar biomédico sobre os processos 

fisiológicos do corpo, como a menstruação e a menopausa, caracterizadas como falhas, 

já que a ideia que permeia estes saberes coloca o corpo feminino como máquina produtora 

de filhos.  

Para além da desvalorização dos processos fisiológicos do corpo feminino, há uma 

cultura de silenciamento da sexualidade feminina, que historicamente gera o afastamento 

da mulher do próprio corpo e seus fenômenos naturais. Carvalho e Furegato (2001), 

analisando a narrativa de mulheres em consulta ginecológica trouxeram a questão da 

dificuldade das mulheres em mostrar, tocar e até mesmo nomear a própria genitália, fruto 

de um tabu construído socialmente envolvendo essas questões. Como aparece na fala das 

mulheres, como no exemplo de uma paciente questionada se já havia observado a própria 

genitália: 

“Depois que eu casei eu nunca mais olhei. Eu penso assim: - Nossa! Deve estar 

um buracão... eu não tenho mais coragem!” (CARVALHO e FUREGATO, 2001). 
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Há um quadro de anulação do genital feminino, o que faz com que as mulheres 

percam a autonomia do autocuidado, já que não se observam e com isso perdem a 

capacidade de identificar padrões normais dos próprios processos, tornando-se 

dependentes do heterocuidado.  

Lerner (2000 apud CARVALHO, FUREGATO, 2001) analisa a questão que 

envolve uma educação sexual repressora em relação às meninas, já que desde a infância 

não há esclarecimento a respeito de seus genitais, principalmente em relação à parte 

externa da genitália, a vulva. Tornando a situação ainda mais danosa, não há qualquer 

incentivo a auto-exploração desta área, o que a autora sugere que poderia desencadear 

sentimentos de ansiedade, confusão e vergonha em relação à sexualidade. Às mulheres é 

ensinado que não possuem pênis, e em contrapartida não se valoriza a nomenclatura do 

próprio órgão genital, num movimento de negligência à validação da existência aos seus 

genitais externos sensíveis, muitas vezes erroneamente denominado-se “vagina”, a fim 

de se usar um termo técnico. Anula-se assim a existência da vulva e do clitóris, justamente 

os órgãos destinados ao prazer, afetando diretamente a capacidade de usufruir com 

plenitude de sua sexualidade (CARVALHO e FUREGATO, 2001). 

O afastamento da mulher de seu próprio genital é reforçado na consulta 

ginecológica pelos rituais da prática tradicional em quem a mulher, deitada na maca com 

os pés em uma perneira, tem o corpo coberto por um lençol da cintura para baixo. Araujo 

et al. (2004), analisando essa prática através de ideias de Bourdieu, entende que o 

profissional de saúde constrói uma barreira simbólica, representada pelo lençol sobre a 

cintura, entre a pessoa pública e a vagina. Além disso, num primeiro momento de consulta 

profissional e paciente se falam diretamente, enquanto que no exame físico, com o lençol 

sobre a cintura da mulher, o profissional observa a genitália como algo dissociado da 

pessoa e, quando conta com a presença de um auxiliar ou médicos residentes e 

acadêmicos, aos quais são feitas observações e comentários com fins didáticos, como 

ilustra o exemplo narrado por uma paciente e sua experiência de consulta para coleta de 

exame preventivo:  

“Eu só não gostei na hora que foi fazer a coleta, porque além da profissional, 

tinha duas estudantes, e a profissional ensinando a elas. Porque quando tem muita gente 

é ruim, constrange, a pessoa fica nervosa e com vergonha. Pra mim foi péssimo porque a 

moça disse que ia entrar ela e outra menina, que era uma assistente. Odiei isso, fiquei 

naquela posição horrorosa e para piorar entrou um homem e outra pessoa com ele, 

olhando lá pra dentro de mim, fiquei com muita vergonha” (ANDRADE et al., 2004). 
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A posição de litotomia, o ritual de separação simbólica da pessoa de seu genital e 

os comentários feitos pelo profissional sobre a paciente em terceira pessoa, sem respeito 

à sua privacidade, anulam sua condição de sujeito ativo no processo de cuidados com o 

próprio corpo, constitundo assim mais uma face da violência simbólica cometida por estes 

profissionais. 

Uma outra questão problemática muto presente nas consultas de ginecologia 

envolve os juízos de valor realizados pelos profissionais acerca das situações vivenciadas 

pelas pacientes. No século XIX, época do desenvovimento da ginecologia e obstetrícia 

no Brasil, métodos contraceptivos eram fortemente condenados pela elite médica que 

julgava, a partir de valores morais, que este seria um caminho para a prostituição. A 

fisiologia dos corpos vaginados era justificativa para ressaltar a função social da mulher 

na sociedade, a maternidade (ROHDEN, 2001). Ao longo dos anos, com os ganhos do 

movimento feminista e do desenvolvimento de tecnologias contraceptivas, mulheres 

passaram a ter um controle maior de seus corpos, porém a construção do discurso médico 

manteve as marcas dessa história. Ainda hoje, por envolver diretamente questões da seara 

da sexualidade, um terreno permeado por tabus e normalizado por uma cultura 

heteronormativa e patriarcal, é possível perceber na conduta dos profissionais seus 

julgamentos morais que muitas vezes geram consequências crueis às pacientes, como 

ilustrado pela fala de um discente citada no trabalho de De Luca (2016): 

 “Eu já estive em um plantão em que ia acontecer a troca dos plantões dos staffs 

e havia uma mulher que tinha sofrido abuso sexual esperando atendimento. Porque é só 

o staff que atende a violência, a gente não pode atender porque seria mais uma violência 

ela passar por dois exames. Aí, faltava 30 min para troca, e o staff disse “ah não, vou 

deixar para o próximo, está acabando meu horário”. No final ele resolveu atender, mas 

foi só ela sair pela porta que começou “mas também, o que ela foi fazer lá?!”, já fazendo 

julgamento de valor sobre a vítima” (DE LUCA, 2016). 

 

 Em um outro exemplo, tirado de uma narrativa citada por Déchalote 

(2017), a fala do profisional de saúde já denuncia seu tom depreciativo apenas na 

pergunta: 

“Aos 18 anos você já teve seis parceiros sexuais?” (DÉCHALOTTE, 2017) 

 

Na ocasião, a paciente do caso, narra sua percepção em relação à essa experiência 

vivenciada em consulta: 

“Foi um momento bastante violento. Eu me senti realmente menosprezada e 

pensei que tinha feito algo errado” (DÉCHALOTTE, 2017). 
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Os relatos que envolvem julgamentos morais dos profissionais sobre o 

comportamento sexual das mulheres ficam ainda mais evidentes quando há concepção 

envolvida. A experiência de uma paciente francesa numa consulta ginecológica em busca 

de contracepção de emergênia, exposta por Déchalotte (2017), exemplifica um caso: 

Ela confia no médico. Ela se despe e se instala em uma posição ginecológica na 

mesa de exame. O homem fica entre suas pernas enquanto coloca uma luva na mão 

direita. Conforme a prática do toque vaginal, ele introduz dois dedos na vagina. "E esta 

noite, como foi?" perguntou o ginecologista, pressionando firmemente a outra mão na 

parte inferior da barriga. (...) Ele então começa a enfiar brutalmente os dedos na vagina 

dela. "Foi assim que aconteceu ontem à noite? Você sentiu?" questiona o homem 

"vasculhando" o interior de seus órgãos genitais. Isso a machuca. Deitada de costas, com 

as coxas afastadas e os pés nos estribos, ela não consegue reagir. “A busca durou apenas 

alguns segundos, mas foi horrível. Senti toda a violência de seu desprezo por uma mulher 

que poderia ser livre em sua vida sexual. Para ele, eu era uma vagabunda” (...) "Ele me 

castigou por dormir com um homem sem tomar cuidado. Me machucou para que eu não 

me esqueça"  (DÉCHALOTTE, 2017).  

 

A contracepção de emergência, um direito sexual e reprodutivo, muitas vezes tem 

acesso dificultado às mulheres por toda a problemática que envolve a questão. Estudos 

feitos sobre a questão evidenciaram que uma baixa taxa de profissionais informa 

corretamente e prescreve a contracepção de emergência, sendo que tal abordagem 

evidencia a postura culpabilizante do comportamento realizado pelas mulheres que 

buscam o método.  Há um olhar que responsabiliza as mulheres pela não contenção do 

comportamento sexual e que reforça a ideia que impera na sociedade sobre sua 

responsabilidade exclusiva na prevenção da gravidez, legado de uma especialidade 

médica construída sob a hégide do patriarcado (FIGUEIREDO et al., 2016). 

 Simultaneamente a diversos relatos de mulheres denunciando a violência 

médica contida nos julgamentos de valor sobre seus comportamentos sexuais, cresce o 

número de denúncias de assédio sexual cometida por profissionais ginecologistas 

homens, como ilustra o exemplo do médico e prefeito José Hilson de Paiva, condenado 

por praticar violência sexual em consultório e filmar os atos, dentre os anos de 1986 a 

2018:  

“Ele sempre trancava a porta, mandava a gente tirar a roupa e pegava no seio, 

ficava pegando no corpo da gente.. Colocava o pênis dele na gente.” (MELO, 2019). 

 

No total foram recolhidos mais de 63 vídeos apresentados às autoridades, sendo 

que as denúncias eram referentes a casos desde a década de 1980. O médico colocava a 

boca no seio das pacientes, inseria objetos na vagina das mulheres colocadas de costas, 

entre outros abusos, vários deles gravados nos vídeos. Ainda assim, tal médico responde 

em liberdade, mais um ato de desrespeito à todas as mulheres, envolvidas ou não no caso. 
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Fica clara a alienação das mulheres em relação ao que é próprio de uma consulta de 

ginecologia. 

Em diversas outras denúncias, as pacientes narram sua incapacidade de conseguir 

reagir mesmo quando identificam abusos durante as consultas, fato ocasionado pelo lugar 

de poder que ocupa a figura médica ainda hoje na sociedade: 

“Seu clitóris é um pouco grande, mas é bonito e interessante”, foi o que a moça 

relatou ter ouvido do médico. “A partir daí não tive nem reação para respondê-lo”, 

acrescentou. (...) A consulta continuou e ele estava colhendo o meu material, até que eu 

senti que ele estava tentando estimular o meu clitóris, mas como ele ainda estava 

colhendo o material eu até achei que seria normal. Foi quando ele tirou o espéculo 

[instrumento usado para dilatação], mas ainda sim continuou na tentativa de me 

estimular” (BITTENCOURT, 2019).  

 

O crime em questão, denominado violação sexual mediante fraude, é definido em 

constituição desde 2009 como o ato de “ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 

manifestação de vontade da vítima” (BRASIL, 2009). As mulheres, na condição de 

pacientes, se submetem aos mais diversos procedimentos acreditando que estes servem à 

sua saúde. Há uma ideia construída socialmente e reforçada pelas instituições médicas de 

que o profissional da medicina jamais agirá contra os preceitos defendidos pela 

Instituição, como afirma o Conselho Federal de Medicina: 

 “(...) o médico tem como fundamento de sua profissão minorar o sofrimento do 

ser humano, consequentemente não há qualquer sentido pressupor que esse profissional, 

no exercício de suas funções, vá praticar atos que prejudiquem seus pacientes” (CFM, 

2019). 

 

Dessa forma, ao se sentirem violentadas, muitas vezes por situações que as deixam 

desconfortáveis ou constrangidas durante consultas ginecológicas, as mulheres acabam 

por guardarem consigo os relatos, por não acreditarem que de fato houve violência, ou 

por julgarem que não terão seus relatos validados ao realizar uma denúncia formal. 

Algumas mulheres só fazem a denúncia anos mais tarde, após se depararem com relatos 

de outras mulheres que vivenciaram situações parecidas. 

"Quando ele foi fazer o toque vaginal, ele falou assim pra mim: ah, começou falar de 

orgasmo, não sei o que do Ponto G, sendo que eu não tinha perguntado nada disso em 

nenhum momento. (..) Começou a fazer uma abordagem mais voltada à questão sexual, 

perguntando se eu já tinha tido orgasmo, se eu me masturbava, quanto tempo que eu já 

tinha tido a última relação. (...) Essas não eram as minhas dúvidas, a minha consulta era 

de rotina, era só pra coletar o preventivo...então ele insistiu nisso. (...) E aí ele disse assim: 

'ah, fecha os olhos e relaxa, que eu vou te mostrar onde é que é o Ponto G'. Daí eu peguei 

e falei: 'não, né?'. E me levantei da maca. E aí nessa hora ele ficou todo vermelho, assim... 

e aí ele viu que eu tinha notado que aquilo não fazia parte da consulta. (G1, 2019). 
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O caso em questão, de um processo ainda em curso, ganhou a mídia recentemente 

por se tratar de um médico ginecologista renomado de Florianópolis e professor do curso 

de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Das cinco mulheres que 

denunciaram o profissional em questão, somente três entraram como testemunhas de 

acusação, pois o relato de duas delas ultrapassou o prazo legal de seis meses para registrar 

a queixa-crime, apesar de que isso não as impediu de denunciarem. Na graduação de 

medicina, o profissional continuou lecionando normalmente, por uma decisão do 

departamento de Ginecologia e Obstetrícia enquanto o processo corre em justiça, fato que 

acaba sendo problemático pois é uma forma de se deslegitimar o relato das mulheres 

vítimas, deixando essa mensagem a todos os futuros profissionais médicos desta 

instituição. Além disso, matérias das mídias de comunicação que veicularam a notícia 

tentaram deslegitimar os depoimentos das mulheres, associando-as ao movimento 

feminista.  

Se a violência sexual inside de forma perversa sobre os corpos de mulheres 

cisgênero, e mitas vezes heterossexuais, há uma outra forma de violência muito presente 

que se manifesta contra os corpos que não seguem a cartilha da heteronormatividade. 

Mulheres cisgênero lésbicas, e os corpos de pessoas com útero como homens trans e 

pessoas não binárias, que também precisam passar eventualmente pelos cuidados 

profissionais de ginecologistas e obstetras, relatam violências que vão desde a 

invisibilização de sua existência até mesmo violências físicas.  

A saúde ginecológica de mulheres cisgênero lésbicas, é tema inexistente nos 

currículos de medicina, já que a ginecologia por tratar da fisiologia do corpo, ignora as 

subjetividades dos sujeitos que os portam. Experiências desagradáves em relação aos 

serviços de saúde, em especial na ginecologia, afastam as lésbicas das consultas 

(RABELLO, 2013). O relato de uma mulher sobre a consulta ginecológica, exemplifica 

os entraves que existem: 

“Penetração, nem mesmo com os dedos, daí a dificuldade com o espéculo. Os 

médicos não deviam usar, a gente tem o direito de recusar fazer esse exame ou fazer de 

outro jeito, sem espéculo. Ou com espéculo de virgem ou com um especial para lésbicas, 

que já existe e não machuca. É principalmente por isso que as lésbicas não vão pros 

serviços de saúde” (RABELLO, 2013). 

 

É possível perceber que comum entre as mulheres lésbicas o medo dos 

procedimentos ginecológicos bem como insegurança de expor a vida sexual a um 

profissional de saúde por receio da discriminação. Rabello (2013) traz em sua pesquisa 

sobre o tema o relato contado em alguns estudos sobre essas experiências, nas quais as 
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pacientes contam por exemplo sobre experiências dolorosas durante o exame especular, 

em especial mulheres que não praticam a penetração. Há um espéculo para mulheres 

virgens, de menor tamanho, que poderia ser usado em mulheres que não praticam a 

penetração, mas que muitas vezes não é usado pois os profissionais de saúde não saem da 

graduação preparados para encontrar corpos que não obedecem às leis do universo 

heteronormativo.  

Com a população trans, a questão é ainda mais problemática. Se em relação às 

mulheres lésbicas há uma lacuna no ensino e na prática médica, em relação aos homens 

trans ou pessoas não binárias, há um completo despreparo somado à grande discriminação 

que enfrentam essas pessoas, especialmente por médicos, que até pouco tempo tratavam 

a transexualidade como transtorno psiquiátrico.  O relato de um homem trans exemplifica 

o sentimento que é compartilhado por boa parte de homens trans: 

“Pelo tratamento de aberração, ir à ginecologista é um terror para os homens trans. O 

tratamento é tão desumano que preferimos abrir mão.” (LIMA et al., 2018). 

 

De acordo com o relato do homem em questão, a médica do caso citado referia 

que “só atendia mulheres”. Lima et al. (2018), buscando uma reflexão acerca dessa 

afirmação, encontraram uma lacuna nos currículos de medica acerca de disciplinas que 

trabalhem a questão de gênero e feminilidades que embase a opinião da médica em 

questão. A formação biomédica no tocante à saúde da mulher, na ginecologia, desde seu 

desenvolvimento volta seu seu olhar aos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia de 

corpos vaginados, com ênfase no aparelho sexual e reprodutor. A concepção psicossocial 

e antropológica da construção social da feminilidade é ausente na formação dos 

profissionais ginecologistas, e nesse sentido, é possível concluir que sua formação os 

torna aptos a atenderem corpos de sujeitos vaginados. E não importa onde essa genitália 

e órgãos complementares estejam, o que faz com que a frase “ginecologista que só atende 

mulheres” não faça sentido (LIMA et al., 2018). 

A discriminação e a ignorância por parte dos médicos em relação à população 

transgênero é tamanha que se expressa inclusive através de atos de violência física – e 

claro, também emocional – contra essas pessoas. O relato de um homem trans ilustra uma 

situação vivenciada em consultório: 

“Expliquei para ela que eu era um homem trans, que ia começar tratamento hormonal e 

ela já me olhou com receio. A médica mandou então eu tirar a roupa para fazer o 

exame. Ela acabou introduzindo o dedo em mim de um modo que não tinha que fazer 

de jeito nenhum. Daí eu questionei e a resposta dela foi a seguinte: ‘Já que você é 

homem, você tem que fazer esse exame’” (SOUZA, 2017). 
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Na ocasião do relato citado, o paciente em questão recebeu um toque feito no ânus 

para examinar a próstata, exame obviamente realizado apenas em pessoas que têm 

próstata, claramente desnecessário a ele. O ato da médica, no intuito de ser meramente 

punitivo pelo homem trans não se enquarar na categoria cisgênero, se constitui como uma 

transfobia, infelizmente sendo algo comum ainda hoje. Em um país em que a população 

transsexual tem expectativa de vida menor que a metade da expectativa de vida da 

população geral, o preconceito contra essa população emerge de todos os lados, inclusive 

de profissionais de saúde como a do caso, oriundos de um ensino médico heteronormativo 

que reproduz toda essa violência e que ignora toda a problemática que envolve a questão 

do gênero (MORETTI-PIRES, 2017). 

Para além de homens transexuais ou transmasculinos não binários que, por não 

perfomar o estereótipo esperado da feminilidade, acabam sofrendo violências médicas em 

consultas de ginecologia, é importante ressaltar a violência que também inside sobre 

mulheres trans. Por não nascerem portando vagina e útero, sua identidade feminina não é 

reconhecida, como demonstra o exemplo relatado por Leite e Oliveira (2015):  

“Não ao acaso, o choque dos/as alunos/as diante de uma radiografia de seio de 

uma travesti na aula de mastologia irrompe. Outro professor, diante dos olhares 

estupefatos e das conclusões de que aquele seio radiografado não era o de uma mulher, 

dispara: "E quem foi que disse que só quem tem seio é mulher?". Esse movimento de 

deslocamento só se torna inteligível quando a travestilidade é expulsa da categoria mulher 

- a estratégia restritiva -, ou quando o seio continua a ser lido como uma propriedade do 

corpo feminino, seja mulher, seja travesti - a estratégia amplificadora. De um modo ou de 

outro, o corpo como lugar de articulação discursiva da inteligibilidade de gênero e da 

sexualidade persiste e insiste.” (LEITE, OLIVEIRA, 2015) 

 

A especialidade médica voltada às mulheres tem um grupo específico a quem se 

direciona: mulheres cisgênero heterosexuais. Os profissionais não são formados de 

maneira a pensar a diversidade existente de corpos que trazem na sua complexidade as 

diversas formas de perfomar o feminino. Com invisibilização, exclusão e negligência de 

cuidado, todo indivíduo que não se encaixe na norma hetero-cis, acaba sentindo na própria 

pele as marcas dessas violências. 

No processo de medicalização da saúde que permeia o cenário profissional 

médico, estes assumem uma postura que utiliza o poder do saber, de legitimação 

institucional do saber, como única forma de comunicação no cenário da consulta. Todos 

os saberes constitutivos do universo dos sujeitos que buscam esse atendimento são 

invalidados, num processo de deslegitimação do conhecimento induvidual dos sujeitos. 

A opressão de saberes e de gênero acaba por distanciar os profissionais e dificulta a 

compreensão acerca da realidade social e cultural em que essas pessoas estão inseridas.  
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Nesse contexto, as condutas são tomadas pelos profissionais sem uma pactuação 

com o que é possível dentro do universo da pessoa atendida. No tocante à anticoncepção, 

por exemplo, um motivo que leva muitas mulheres à consulta com o profissional de saúde 

da mulher, há uma clara imposição do saber científico. Iniquidades na oferta de métodos 

contraceptivos pelo país (COSTA et al., 2006) e falta de informação sobre as 

possibilidades contraceptivas levam aos dois extremos: mulheres que não usam nenhum 

método e correm riscos de uma gestação indesejada – ressaltando que no Brasil 55% das 

gestações são não planejadas – ou as que fazem uso de algum método anticoncepcional 

sem as reais informações de prós e contras do método em questão, numa escolha definida 

pelo profissional.  

“Meu gineco “AC lover” (doido por anticoncepcional) não permite que eu use 

DIU, toda vez que eu tento falar sobre isso ele diz que eu sou doida” (FARIA, 2015). 

 

Representando um importante ganho em relação aos direitos sexuais e 

reprodutivos, as pílulas anticoncepcionais hormonais foram importantíssimas às mulheres 

heterossexuais, no entanto hoje há um movimento de mulheres que cresce em busca de 

métodos contraceptivos não hormonais buscando evitar os efeitos colaterais dos 

hormônios. No entanto essas mulheres ficam reféns da opinião particular dos 

profissionais, que muitas vezes se negam a respeitar essa escolha, legado da 

medicalização dos corpos das mulheres. E se por um lado os métodos anticoncepcionais 

são facilmente prescritos para uma grande quantidade de mulheres – muitas vezes nem 

mesmo visando a contracepção, mas sim tratar sintomas pré-menstruais, regular o ciclo 

menstrual ou tratar acne por exemplo - por outro lado, para algumas mulheres que 

demandam por esse método, sua negativa por parte do profissional vem com argumentos 

violentos travestidos de embasamento científico: 

“- Quantos anos você tem? 

- Eu tenho 19. 

- Você é virgem? 

- Não. Não tenho muita experiência, mas gostaria de poder controlar minha fertilidade. E 

me disseram que também ajuda a parar de sentir dor durante a menstruação. 

- Eu preciso te examinar primeiro. Tire a roupa. Você pode remover tudo.   

Primeiro ela a coloca em uma balança:  

-Bem ... você está com 10 kg de excesso de peso, senhorita!  Vá para a mesa ao lado. (...) 

Cuidado para não quebrar meu equipamento e empurrar suas nádegas até o limite, se você 

quiser que eu a atenda, ordena o especialista, preparando seu espéculo.   

Marie fica surpresa com o objeto que ela não imaginava tão imponente.   

-Oh, está tudo bem. Você não é virgem e mártir.   

Ela brutalmente empurra o dispositivo entre as coxas do paciente.  O exame é muito 

doloroso.  Marie range os dentes.  A praticante brutalmente palpou seus seios, 

especificando que "é normal doer".  Após esse exame, a garota se veste sem dizer uma 

palavra.  Sentado atrás de sua mesa, o ginecologista pergunta novamente:  
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- O que você faz da vida?   

- Eu sou estudante de letras.   

- Ah, entendo ... Bem, não posso prescrever a pílula para você.   

- Mas por que?  

- Você é muito gorda.  A pílula faz você ganhar peso e você já está acima do peso.   

- Mas então, como vou fazer isso?   

- Quando você perder peso, volte para a prescrição da pílula.  Para começar, faça uma 

dieta.” 

“Saí dessa reunião profundamente magoada. Chorei quando cheguei em casa”, diz Marie.  

“Eu me senti desprezada.  Não ousei ver outro ginecologista.  Eu senti como se não 

merecesse fazer sexo” (DÉCHALOTTE, 2017). 

 

No relato, é possível perceber a preocupação estética e normalizadora da 

profissional de saúde que não apenas proíbe a paciente de ter o controle sobre sua vida 

sexual sob o pretexto de que a jovem não cumpre seus critérios estéticos, mas também a 

faz correr o risco de ter que interromper uma gravidez indesejada.  Para além do 

cerceamento dos direitos reprodutivos da jovem, há todo o impacto psicológico que a 

aplicação de tais julgamentos de valor acarreta, caracterizando mais uma das faces da 

violência vivenciada pelas mulheres perante os profissionais da saúde.    

A violência institucional praticada por ginecologistas e identificadas em todos os casos é 

marcante, sendo que o cuidado, ao invés de cumprir uma função social de gerar autonomia 

aos sujeitos que buscam atendimento, acaba por oprimir e ressaltar as iniquidades de 

gênero. 

 

2.3 – Repensando a prática médica - estratégias de resistência 

A violência contra as mulheres é ainda hoje pauta importante de diversos 

movimentos especialmente dentre as sociedades ocidentais que, construídas sob uma 

cultura patriarcal, deixaram como legado profundas marcas da dominação masculina. 

Dentre as diversas instituições que fizeram parte deste processo histórico, a instituição 

médica merece destaque, visto que construiu seus saberes em relação às mulheres através 

do que Rohden (2001) descreveu como a ciência da diferença, na qual a diferença 

biológica entre os sexos passou a servir como justificativa natural da diferença 

socialmente construída entre os gêneros. Essa representação, construída como 

conseqüência da violência simbólica de gênero, contribui para reforçar o processo de 

medicalização dos corpos (ARAÚJO et al., 2004).  

A construção da especialidade médica com foco no corpo feminino – o qual a 

ciência biomédica entende como corpo possuidor de útero e vagina – trouxe consigo a 

violência simbólica. Para além da diferenciação sexual com base na ideia binária de 

gênero, identificado pela medicina através de definições cromossomiais e anatômicas, 
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cresceram as denúncias de outras formas de violência praticadas no âmbito da assistência 

à saúde das mulheres. Diante do cenário atual, no qual diversas violências são percebidas 

e narradas por mulheres, pessoas trans e não binárias durante atendimentos de ginecologia 

e obstetrícia, é urgente uma reflexão acerca de tal fenômeno. Sem retirar a resposabilidade 

dos sujeitos que individualmente praticam diversas formas de violência no contexto da 

atenção à saúde, é preciso trazer ao debate a magnitude da violência estrutural e 

institucional que permite a naturalização e manutenção de tais práticas.  

Em uma análise sobre as mensagens veiculadas via currículo oculto no curso de 

medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, De Luca (2016) analisou a narrativa 

dos estudantes e identificou uma sobrecarga de crenças e valores repassados aos alunos 

que contribui para um processo de naturalização de práticas violentas vivenciadas pelos 

acadêmicos. Além disso, o currículo com enfoque especialista e uma carga horária 

extensa, prejudica a consolidação do constructo teórico da medicina e diminui a 

capacidade crítica dos alunos. Durante a graduação, a grande hierarquia entre acadêmicos, 

médicos residentes e médicos preceptores, muito comum no âmbito dos hospitais escola, 

são utilizadas para se justificar práticas de abuso de poder, prática esta que uma vez 

naturalizada, é passível de ser reproduzida na vida profissional dos futuros médicos. 

As bases do saber biomédico, pautadas na diferenciação biológica dos gêneros, 

bem como a influência do currículo oculto nos cursos de medicina, levam a uma educação 

médica deformante. A sexualidade é tratada a nível de hormônios sexuais e fases da vida 

associadas à possibilidade da reprodução, questão central especialmente no estudo das 

mulheres. Através de um olhar heteronormativo, orientações sexuais e identificações de 

gênero diferentes da “norma” – que é heterosexual e cisgênero - são questões 

invisibilizadas, quando não são tratadas como desordens psíquicas, deixando evidente o 

quanto o olhar biomédico é reducionista. Durante a prática médica, desde a graduação em 

medicina, juízos de valor e um tratamento mecanicista com o corpo violentam sujeitos 

que, em situação de extrema vulnerabilidade, sofrem nas mãos de quem se propõem a 

oferecer o cuidado especializado.   

As relações médico-paciente se constituem como relações de poder. Em Vigiar e 

Punir, Foucault estuda o poder, que define como sendo um investimento sobre o corpo, 

em uma busca por domínio deste corpo através de sua docilidade, sua utilidade e da 

cognoscibilidade de suas forças. Para além da ideia de poder centralizado, Foucault 

entende as relações de poder como uma rede de micropoderes; mais que reprimir ou 



 

 

94 

 

proibir, o poder produz comportamentos, acopla-se aos saberes e infiltra-se em todo o 

tecido social (BRANCO, 2013). A docilização e normatização do corpo feminino foram 

historicamente construídas sob uma ótica biologicista amplamente aceitas e reproduzidas 

através do processo de medicalização social.  

Simultaneamente aos poderes que oprimem, Foucault entende que há uma força 

de oposição, definida como resistência. A resistência é entendida pelo autor como uma 

luta, cuja força motriz provém das mesmas características dos corpos que os mantêm 

submetidos às opressões do poder, porém transformadas em atitudes que se opõem à esses 

mecanismos. O poder opressor, manifestado através de um poder disciplinar, aumenta as 

forças de um corpo em termos econômicos e de utilidade, ao mesmo tempo que as reduz 

em termos políticos de obediência. A disciplina dissocia o poder do corpo. Para Foucault, 

os corpos são dotados de potência para resistir, de forma que o “resistir” passa por uma 

não dissociação de si, e, de certa forma, significa a manutenção da potência em si mesmo, 

como fim (BRANCO, 2013). 

No período colonial brasileiro, fora do território da maternidade, a mulher estava 

condenada à exclusão, uma estratégia que serviu à “domesticação” feminina. Em resposta 

à esse poder, as mulheres se organizaram para contemporizar as normas culturais 

impostas e para isto refugiaram-se na realização da maternidade como uma forma de 

resistência ao poder masculino. A maternidade servia à preservação das diferenças de 

gênero, por ser uma função biológica exclusiva, mantinha papéis ancilares exercidos por 

mulheres, como parteiras e comadres, e, finalmente, era o canal de adaptação de vida à 

Era Moderna. Entre virtualidades e armadilhas, a maternidade serviu às mulheres como 

refúgio à exploração doméstica e sexual, ao abandono e à solidão da vida colonial (DEL 

PRIORE, 2008). 

O exemplo da resistência através da maternidade também vai ao encontro da teoria 

de Foucault que define o corpo como uma forma espontânea e natural do organismo de 

resistir ao poder, através das exigências de natureza e suas limitações funcionais. 

Contudo, ele também descreveu o processo pelo qual esta resistência orgânica seria 

rapidamente capturada pelo poder disciplinar, que estuda e adapta seus procedimentos 

formando uma individualidade natural e orgânica (BRANCO, 2013). O poder médico foi 

um poder normativo e disciplinar exercido sobre o corpo feminino e por muito tempo 

legitimou o discurso religioso reafirmando a função primordial da mulher como sendo a 

procriação.  
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A medicalização social, especialmente a partir do século XX, foi a forma em que 

esse processo ocorreu, gerando uma sociedade dependente de seus serviços e refém de 

suas normatizações. Especialmente em relação às mulheres, houve uma profunda 

medicalização de seus corpos, sendo tranformados em problemas médicos todos os seus 

ciclos fisiológicos. A criação de uma especialidade médica voltada às mulheres ajudou a 

desenvolver a ideia da figura do médico como guardião e amigo das mulheres, as quais 

passaram a submeter seus corpos à consultas de rotina desde a primeira menstruação, 

momento da vida da mulher em que ela está pronta ao seu destino biologicista proposto 

pelo saber médico: a maternidade.  

A eclosão dos movimentos feministas, inicialmente na Europa, no século XX, teve 

como uma das grandes bandeiras a defesa dos direitos sexuais, e dentro dessa temática 

defendiam o controle do próprio corpo pelas mulheres. Um importante fato que 

representou um ganho aos movimentos de mulheres foi a invenção da pílula 

anticoncepcional, que prometia a liberdade sexual através do controle dos próprios corpos 

em relação à gestação.  

Porém, por trás desses movimentos existiam também outros interesses, como por 

exemplo o movimento neomalthusianista, herdeiro de ideais eugênicos, que pregavam 

um controle ativo da taxa de natalidade, visto que julgavam que um cresceimento 

demográfico acelerado levaria o mundo ao colapso. Tal movimento via nos métodos 

anticoncepcionais – pílulas hormonais, esterelização e abortamento – uma saída ao 

problema demográfico. No Brasil, a divulgação da pílula anticoncepcional teve início 

antes mesmo de sua chegada, porém não buscando informar o público sobre a droga em 

si e sua eficácia, mas sim divulgar a ideia de solução ao tão temido inimigo, o indesejável 

crescimento desordenado da população. (SANTANA, WAISSE, 2016). Nesse contexto, 

o corpo das mulheres continuava a ser alvo de controle da dominação masculina.  

Na década de 70, diversos movimentos feministas trabalhavam muito na questão 

do controle dos corpos, e um marco dessa época foi a publicação do livro Our Bodies 

Ourselves, um trabalho de um grupo feminista de Boston que trazia diversos assuntos 

sobre a saúde e sexualidade das mulheres, incluindo temas como a saúde sexual, 

orientação sexual, identidade de gênero, controle de natalidade, aborto, gravidez e parto, 

violência e abuso e menopausa. O livro foi revolucionário, pois incentivou as mulheres a 

celebrar sua sexualidade, incluindo capítulos sobre direitos reprodutivos, sexualidade 

lésbica e independência sexual. A visão biologicista sobre o feminino também foi 
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questionada no livro, e até mesmo as práticas ginecologia foram postas em xeque, num 

movimento que incentivava as mulheres a conhecer o próprio corpo e estabelecer seus 

limites perante a biomedicina. 

A partir da década de 80, após a Lei da Anistia, houve um fortalecimento do 

movimento feminista brasileiro. Novos coletivos feministas se formaram pelo país e uma 

das bandeiras principais, influenciadas pelos movimentos do exterior, era “nosso corpo 

nos pertence”, numa busca por práticas de auto-exame ginecológico, oficinas para 

autoconhecimento, reapropriação do corpo e construção de uma identidade. A 

emancipação das relações de poder com a instituição médica figurava como ponto 

principal, e para isto muitas estratégias foram formuladas. Uma destas estratégias se deu 

na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, iniciativa de uma deputada 

feminista, Lúcia Arruda, que fomentou a formação de práticas coletivas com o intuito de 

que mulheres compartilhassem suas experiências sobre menstruação, iniciação sexual, 

casamento, maternidade, contracepção, abortamento, orgasmo, menopausa e 

envelhecimento. A proposta visava retomar conceitos que foram expropriados ao 

universo das mulheres, ressaltando o fato de que “o privado é político” (GROSSI, 

MINELA, PORTO, 2006).  

Há muita potência contida nas narrativas de mulheres. Foi a partir do 

compartilhamento de experiências que o movimento de mulheres passou a militar em prol 

do movimento pelo parto humanizado e contra a violência institucional contra as 

mulheres em trabalho de parto e abortamento. O próprio termo “violência obstétrica”, que 

hoje é reconhecido por diversas instituições oficiais, somente ganhou notoriedade através 

de muita luta de diversas mulheres que expuseram todo seu sofrimento causado por 

profissionais de saúde. Em relação à violência ginecológica, ainda há muitas barreiras 

que dificultam a denúncia e até mesmo a percepção das mulheres de que certas condutas 

são violentas, sendo por isso importante que haja um trabalho conjunto de profissionais 

que apoiem a causa. 

Há hoje um movimento que busca fazer esse canal de comunicação entre a 

ginecologia e seu público usuário, que não se restringe às mulheres – tendo em vista que 

homens trans, pessoas não binárias e mulheres trans também podem precisar de 

atendimento nessa especialidade. Coletivos feministas que contam com a participação de 

ginecologistas que apoiam a causa crescem em número e localidade, apesar de ainda hoje 

a realidade do ensino médico brasileiro se pautar em um olhar patriarcal e 
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heteronormativo (MORETTI-PIRES, 2017). Há uma necessidade urgente de uma 

transformação do currículo médico no sentido de trazer o olhar às individualidades dos 

sujeitos que atendem, de uma maior abordagem à sexualidade e especialmente às questões 

de gênero, raça e classe. O ensino médico, ao invés de ser deformador, precisa ser fonte 

de novos profissionais aptos a lidar com respeito às individualidades e subjetividades dos 

usuários dos sistemas de saúde. 

A união entre feminismo e ginecologia é um legado dos movimentos que 

começaram na década de 70 fora do Brasil (GROSSI, MINELA, PORTO, 2006). Foi a 

partir dessa união que se começou a questionar as condutas autoritárias de médicos e 

médicas, suas práticas desumanizadoras e ao mesmo tempo em valorizar a potência que 

existe no autoconhecimento feminino. Desde então, esses grupos cresceram em tamanho 

e em número, e existem hoje diversos grupos pelo mundo com intuito de amparar 

mulheres, pessoas trans e não binárias e também profissionais da área da saúde nas 

questões que envolvem os direitos sexuais e reprodutivos.  

No Brasil, o Coletivo de Saúde Feminista Sexualidade e Saúde (COLETIVO 

FEMINISTA SEXUALIDADE E SAÚDE, 2020), por exemplo, desde 1981 reúne uma 

equipe multiprofissional com foco na atenção primária e secundária de atenção às 

mulheres, realizando atendimentos de forma individual ou coletiva e presencial ou virtual, 

de forma a prestar um atendimento humanizado e que respeite todas as individualidades 

dos que buscam atendimento. Uma outra importante ação foi a criação plataforma “Onde 

dói” (ONDE DÓI, 2020), uma organização de vários coletivos feministas que culminou 

na criação de uma página virtual cujo intuito é mapear casos de violência sexual cometida 

por profissionais da área médica, através do relato das vítimas, a fim de sensibilizar a 

sociedade acerca desse tipo de violência muito comum, mas pouco visibilizado, e 

futuramente ser material para que se desenvolvam estratégias de prevenção. 

Outro grupo atuante no combate às violências é o grupo Frente Catarinense pela 

legalização do aborto, construído em 2017 e trabalhando para amparar mulheres em 

situação de abortamento, com a finalidade de diminuir casos de mortalidade por abortos 

inseguros, bem como amparar emocionalmente as mulheres que passam por uma 

interrupção de gestação, voluntária ou não. A página argentina Socorristas in red: 

Feministas que abortamos (SOCORRISTAS IN RED, 2020) tem uma proposta parecida 

no sentido de ser uma articulação de coletivas Argentinas que dão informação – seguindo 

os protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2013) – e acompanham mulheres 
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e outras pessoas com capacidade de gestar que decidiram interromper gestações inviáveis 

para o momento de suas vidas, para que seja feito de maneira segura e bem amparada.   

Há também outros grupos de mulheres que promovem a luta pelos direitos sexuais 

e reprodutivos das brasileiras, como é o caso do Comitê Latino-americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher  (Cladem Brasil), do grupo SOS Corpo de 

Pernambuco, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria do Distrito Federal (CFEMEA); 

o Grupo Curumim, de Pernambuco, a Rede de Desenvolvimento Humano como sede no 

Rio de Janeiro (REDEH), a organização Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, 

também como sede no Rio de Janeiro, a A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos, o grupo Criola, do Rio de Janeiro, a organização 

Católicas pelo direito de decidir, de São Paulo, o Coletivo Margarida Alvez de Minas 

Gerais, entre muitos outros (CFEMEA, CURUMIM, 2018). 

Algumas ações de profissionais individuais também fazem a diferença nesse 

cenário. Um exemplo é a página virtual da ginecologista Juliany Silva intitulada 

“Ginecologista Sincera” (GINECOLOGISTA SINCERA, 2020), que usa as redes sociais 

para abordar de maneira descontraída assuntos considerados tabus como prazer sexual 

feminino, saúde sexual na menopausa, sexualidade na adolescência, entre outros tópicos 

negligenciados nos currículos formais de medicina, além de ser canal de esclarecimento 

de dúvidas sobre assuntos técnicos da ginecologia respondendo ao público que interage 

virtualmente de forma a empoderar as mulheres sobre o próprio corpo. Outra página com 

grande alcance é de autoria da ginecologista Halana Faria, intitulada Ginecologia 

Feminista (GINECOLOGIA FEMINISTA, 2020), espaço que também usa para abordar 

diversos temas, como ginecologia natural, métodos contraceptivos, saúde sexual de 

mulheres que fazem sexo com mulheres, saúde sexual de pessoas transexuais e não 

binárias, e produção de materiais que visam a emancipação feminina perante a figura do 

médico, elaborando inclusive um “guia para insubordinação em consultas ginecólogicas”, 

no qual chama atenção para condutas esperadas e para aquilo que não deve ser aceito sem 

questionamento dentro da consulta ginecológica.  

Em relação à população LGBTQI+, que além das violências de gênero sofre com 

uma prática médica hetero-cis-normativa que invisibiliza sua existência, é importante 

espaços de resistência que permitam o compartilhamento de experiências e amparo 

emocional e físico. Como exemplo de instituições que trabalham nesse sentido, há a 

Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade (ADEH, 
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2020), uma organização não governamental que atua no sentido da garantia de direitos, 

da promoçao de saúde e da discussão no campo dos Direitos Humanos e das políticas 

TLGB (Travestis, Transexuais, Lésbicas, Gays e Bissexuais), tratando especialmente de 

pessoas da região onde se situa a associação, na cidade de Florianópolis.  

A nível nacional, há o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (IBRAT, 2020), 

construído coletivamente e pensado para ser uma ferramenta estratégica de defesa de 

direitos e promoção da qualidade de vida dos hoemens trans e transmasculinos não 

binários, focando no empoderamento político e pessoal destes sujeitos. Há também a 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA, 2020), uma rede nacional que 

articula em todo o Brasil 127 instituições que desenvolvem ações para promoção da 

cidadania da população de Travestis e Transexuais, fundada no ano de 2000, na Cidade 

de Porto Alegre. A nível de atenção primária em saúde há o Grupo de Trabalho Gênero, 

Sexualidade, Diversidade e Direitos (SBMFC, 2020), parte do trabalho de profissionais 

da Medicina de Família e Comunidade do Brasil, que promovem ações visando ser um 

espaço de discussão, produção de conhecimento e de apoio em relação às questões que 

envolvem sexualidade, diversidade e direitos, buscando uma maior equidade e promoção 

de saúde.  

Para além de organizações brasileiras, as experiências no exterior também são 

muito variadas e há um crescente de grupos mundo afora que trabalham as questões 

envolvendo direitos sexuais e reprodutivos, bem como busca por promoção de saúde de 

populações negligenciadas como é o caso da população LGBTQI+. Como exemplo há o 

grupo Ovejas negras (OVEJAS NEGRAS, 2020), do Uruguai, que defende a diversidade 

sexual e promove espaços e materiais que visam promover os direitos das pessoas 

LGBTQI+. O grupo AlienHadas (ALIENHADAS, 2020), formado na Colômbia, reúne 

um grupo de pessoas transfeministas que abordam questões como a saúde sexual e 

reprodutiva de pessoas trans e não binárias, e realizam encontros coletivos para abordar, 

por exemplo, a questão da menstruação de pessoas trans. A divulgação de informações e 

compartilhamento de experiências é uma grande ferramenta de busca por equidade e 

promoção de autonomia dessa população ainda hoje muito marginalizada na sociedade.  

A resistência desses grupos populacionais ainda marginalizados e violentados 

institucionalmente por profissionais de saúde remete à Foucault, em sua obra Vigiar e 

punir, quando afirma da importância do resistir; resistir para entrar nos jogos de poder e 

por meio desse processo constituir os saberes e do próprio sujeito do conhecimento. 
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Foucault afirma que as lutas de resistência também fazem parte dos processos de 

constituição do sujeito e de determinação dos saberes possíveis. Considerando estas 

advertências iniciais, é possível pensar em dois papéis para a resistência, sendo que uma 

delas se dá em relação ao poder, articulando-a como luta nos pontos de oposição, e outro 

na constituição dos saberes e do próprio sujeito do conhecimento (BRANCO, 2013). 

Ainda assim, não basta que essa resistência se dê a nível individual, apenas. É 

urgente e necessária uma transformação institucional. Por trás de todas essas ações de 

busca de emancipação das mulheres e pessoas transexuais e não binárias em relação ao 

controle de seus corpos, bem como da busca por uma prática médica que respeite 

individualidades e que não seja demasiado interventora, está o processo de 

desmedicalização. É preciso superar a medicalização social já que este processo 

intensifica a visão meramente biolgicista do processo saúde-doença, reforçando a já 

hegemônica visão de saúde como ausência de doenças e do controle heterônomo do 

cuidado, hipertrofiando o controle dos corpos por parte dos médicos. Neste processo é 

importante que a formação médica esteja em constante reflexão sobre a própria prática, 

sendo capaz de enxergar potenciais danos de sua ação a fim de preveni-los através de 

ações do que se define como prevenção quaternária (P4)13.  

A emancipação das mulheres cisgênero, bem como de pessoas trans e não 

binárias, perante a instituição médica, requer transformações individuais e coletivas. Este 

modo de trabalhar implica numa relação de pessoa a pessoa, o que só é possível ser posto 

em prática quando houver uma compreensão global dos sujeitos enquanto seres 

complexos e dotados de uma individualidade que precisa ser respeitada. Esses mesmos 

indivíduos, munidos de informação e reapropriados do próprio corpo, devem estar cientes 

da capacidade que carregam e da responsabilidade de que não só devem aprender e 

absorver novos conceitos, mas podem e devem também ensinar, ao profissional que a 

assiste, a sua maneira de estar no mundo (CARVALHO e FUREGATO, 2001). Assim, 

para se efetivar um modelo de atenção integral à saúde das mulheres cisgênero, pessoas 

                                                 
13 Prevenção quaternária é o conceito relativamente recente dentro da instituição médica, 

desenvolvido no âmbito da atenção primária à saúde mas aplicável a outros níveis de atenção a saúde que 

se constitui na “ação de identificar pessoas em risco de medicalização excessiva e protegê-las de novas 

intervenções desnecessárias, evitando danos iatrogênicos e propondo medidas eticamente aceitáveis” 

(Tesser, 2017).  
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trans e não binárias que necesssitem de atendimento ginecológico, é preciso entender cada 

um como sujeitos ativos, em sua singularidade, e prezar pelo respeito dentro do espaço 

de cuidado, buscando sempre vigiar a própria prática a fim de identificar potenciais danos 

e caminhar no sentido de uma prática médica que promova saúde e autonomia. 

 

Considerações Finais 

Através da análise histórica da construção dos discursos médicos dos séculos 

XIX e XX, torna-se possível entender as bases da biomedicina e suas teorias construídas 

sob argumentos sexistas, racistas, elitistas e hetero-cis-normativos. A violência contida 

nesses discursos, construídos com toda a autoridade que a instituição médica conquistou 

a partir da Era Moderna, deixou marcas profundas na prática médica atual, especialmente 

no que tange a especialidade que se propõe ao estudo do feminino, a ginecologia, na qual 

a própria categoria mulher foi, e ainda é, definida meramente por características 

cromossômicas e anatômicas. O presente trabalho teve o intuito de ser ao mesmo tempo 

uma pesquisa histórica e crítica, buscando compreender as condições de possibilidade da 

experiência médica sobre o feminino a partir da construção da medicina científica. 

De maneira nenhuma a presente análise teve como pretensão condenar as 

contribuições de todo conhecimento científico do mundo ocidental construído a partir do 

século XIX. Entretanto, é perigoso supor uma neutralidade científica, sendo necessário 

entender como o desenvolvimento de uma medicina biologicista, iniciado no século XIX, 

foi utilizado para justificar estereótipos que persistem ainda hoje. A legitimidade da 

prática médica na atualidade cria uma tendência a exaltar os benefícios de intervenções 

biomédicas em detrimento da identificação dos potenciais danos e violências que podem 

surgir de impactos oriundos da prática profissional, manifestada desde o plano simbólico, 

que estabelece papéis sociais e sexuais, até a violência física. 

          Através da narrativa de mulheres cisgênero, pessoas trans e não binárias 

em suas experiências vivenciadas em atendimentos médicos especializados na saúde das 

mulheres, é possível perceber as diversas formas de violência que se mantêm sendo 

praticadas, naturalizadas por uma formação médica que se pauta numa neutralidade 

científica e que não reflete sobre a própria história. Foram identificadas atitudes racistas, 

machistas, elitistas, homofóbicas e transfóbicas através da fala de pacientes, o que vai ao 

encontro da ideia de que essa lógica, presente nas bases da construção do discurso 

biomédico, ainda se mantém presente. O olhar biologicista sobre o corpo também se 
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mostrou problemático visto que, desta forma, as subjetividades dos indivíduos são 

ignoradas, o que acaba por se tornar mais uma violência. A análise desses relatos sob a 

perspectiva histórica de construção do discurso médico permite também entender o 

caráter institucional desse padrão de comportamentos, repetidos por profissionais de 

diferentes lugares do Brasil e do mundo. 

É também a partir da análise das narrativas de pessoas usuárias dos sistemas e 

de profissionais da saúde que não corroboram com a atual visão hegemônica da medicina, 

que identificamos pontos de resistência às opressões da instituição médica. Segundo a 

teoria foucaultiana, onde há opressão, há resistência. Nesse sentido, identificados 

aprisionamentos, interdições, coerções e violências impostos por certas ordens de 

discursos, é possível ver emergir também reações reflexas de resistência a esses poderes. 

Tais narrativas chamam atenção pelas estratégias de movimento de fuga das tecnologias 

e hierarquias médicas, em uma tentativa de recuperação da autonomia e reapropriação 

dos saberes individuais sobre os próprios corpos, saberes estes que foram expropriados 

pela instituição médica ao longo da construção de seu discurso de poder. 

 É papel dos profissionais de saúde um movimento ativo em busca da reflexão 

necessária sobre essa problemática, bem como a adoção de medidas práticas para eliminar 

as violências que a medicina de hoje carrega por seu legado eugenista, higiênico e 

patriarcal. Os serviços de saúde devem ser ambientes de promoção de saúde, garantindo 

autonomia aos usuários e promovendo serviços de qualidade, livre de preconceitos, 

permitindo que se minimizem as inequidades já existentes na sociedade, ao invés de 

reforçá-las. Os profissionais médicos, em especial aos atuantes da ginecologia, devem 

estar sempre atentos à sua prática e, a partir de um canal aberto de escuta às narrativas 

dos usuários do sistema, refletir sobre sua atuação a fim de não reproduzir violências 

naturalizadas na sua formação. 
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