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hospedar; atender; receber; tomar em 

consideração. Sendo assim, acolher quer dizer: 

“dar atenção a”; “preocupar-se com”; “cuidar 
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RESUMO 

 

 

MORITZ, Emmanuelle Messias. Doula não faz parto, faz parte. 2016. Monografia 

(Graduação em Antropologia) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016, 58 p. 

 

O presente trabalho tem por objetivo entender o contexto em que surge essa “nova” 

profissional, a doula. Num primeiro momento será apresentado o histórico da atenção ao parto 

e ao nascimento e da mudança que ocorre em seu cuidado, passando das mãos de parteiras 

para os instrumentos dos médicos. Em seguida, apresento a formação e os ideais do 

Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento, que abre caminho para apresentar a 

função e ideologia da doula, na terceira parte. Nesta parte discorro sobre a perspectiva 

feminista, aponto algumas das críticas ao Modelo Médico Hegemônico ou Modelo 

Tecnocrático e, por fim, abordo a noção da dor como processo. A partir da conversa informal 

com uma doula de Foz do Iguaçu e de um dos cursos privados de formação de doulas se 

desenvolveu a quarta parte. Finalizo atentando para os perigos da construção desse “novo” 

modelo de parto e suas possíveis consequências para a perpetuação do papel maternal da 

mulher. 

 

 

Palavras-Chave: Doula. Parto Humanizado. Modelo Médico Hegemônico. 
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RESUMEN 

 

 

MESSIAS MORITZ, Emmanuelle.  Doula no hace parto, hace parte. 2016. Monografia 

(Graduación en Antropologia) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016, 58 p. 

 

El objetivo de esta monografia es entender el contexto en que surge esta “nueva”profesional, 

la doula. En un primer momento presentaré el histórico de atención al parto y nacimiento y el 

cambio que ocurrió desde las manos de las parteras hasta los aparatos de los médicos. En 

seguida presento la formación y ideales del Movimiento por la Humanización del Parto y 

Nacimiento en Brasil. En la tercer parte presento la función y ideología de la doula, 

empezando con la perspectiva feminista para adentrar en las críticas al Modelo Médico 

Hegemónico o Modelo Tecnocrático y cerrar con la idea del dolor como proceso. La cuarta 

parte se desarrolla a partir de una charla con una doula de la ciudad de Foz do Iguaçu y de la 

vivencia en uno de los cursos privados de formación de doula. Finalizo llamando la atención 

para los peligros de la construcción de ese “nuevo” modelo de parto y sus posibles 

consecuencias para la perpetuación del papel maternal de la mujer. 

 

Palabras-Clave: Doula. Parto Humanizado. Modelo Médico Hegemónico. 
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Introdução 

 

 

            Situado na sociedade moderna ocidental, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar a função da doula e a ideologia que a envolve a partir da visão de um dos cursos 

de formação de doulas da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016. Dentro do âmbito do 

Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento, essa profissional que trabalha com e 

para a gestante se apresenta como apoio físico e emocional antes, durante e após o parto. 

 A escolha do tema teve início a partir do contato com a área da saúde através do 

estágio realizado na Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, onde percebi a importância de um 

diálogo entre Antropologia e Saúde e a necessidade de se pensar esta última a partir de uma 

perspectiva antropológica. Ao ler o antropólogo Eduardo Menéndez (1983) comecei a me 

aproximar do pensamento crítico em relação à medicalização do corpo e ao distanciamento 

dos profissionais da saúde de uma forma de atuação mais afetiva e atenciosa, chegando 

inclusive à violência e ao descaso. 

 Inteirei-me da existência da profissão da doula quando fui visitar uma amiga na 

cidade de Foz do Iguaçu que teve um parto domiciliar acompanhado da equipe médica e de 

uma doula. Por fim, participei do Curso de Formação de Doulas no Rio de Janeiro. Ao 

pensar, a partir da perspectiva da mulher que vai parir, pude perceber uma série de 

inquietudes e medos presentes em muitas mulheres. O medo da dor, medo de parir, medo 

de ser mãe, medo de algo dar errado, medo de não nascer, medo da morte, medo de não 

conseguir. Se deparar com o novo, aquilo que é estranho e nunca antes 

dito/explicado/ensinado, mas sempre silenciado/apagado/minimizado. A experiência da 

mulher passa a ser colocada em evidência. O processo de engravidar e o parto estão sendo 

vistos da perspectiva da mulher e com foco nela, mas de uma mulher específica: as 

mulheres de classes médias urbanas. E com isso surge também um público consumidor 

gerador de um mercado “alternativo” relacionado ao universo do parto e do nascimento. 

 O corpo em transformação, o crescimento, os hormônios, os planos psicológico e 

espiritual, a mudança de status conferida pela maternidade. Como essa mulher deve 

responder a tudo isso? A doula, levando consigo uma visão específica desses processos, 
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vêm trazer à gestante uma resposta, ou ao menos um caminho, para essa questão e todas as 

outras que possivelmente surgirão. 

 Em um panorama de crescente valorização do parto vaginal, tanto por profissionais 

ligados à área da saúde, quanto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), vemos o 

fortalecimento dessa nova profissão e a luta por sua regulamentação enquanto tal. Palavra 

que vem do grego e significa “aquela que serve”, a doula trabalha para a mulher gestante 

antes, durante e após o parto. Por vezes identificada como acompanhante de parto ou 

acompanhante emocional, ela lida com os medos e dúvidas da parturiente, a quem chama 

de cliente. 

 No primeiro capítulo, trato inicialmente do panorama histórico do parto e da 

transição para o modelo médico hegemônico no Brasil, apontando a medicalização do 

corpo feminino. Em um segundo momento, abordo o surgimento do Movimento pela 

Humanização do Parto e Nascimento como o ponto crucial para o desenvolvimento da 

profissão da doula. No segundo capítulo, explico a função e ideologia dessa profissional 

partindo de três pontos: da perspectiva feminista, da crítica ao Modelo Médico Hegemônico 

e da dor como processo. No terceiro capítulo, apresento uma conversa com a doula Flora
1
 

da cidade de Foz do Iguaçu e escrevo sobre minhas percepções quanto ao Curso de 

Formação de Doulas do qual fiz parte. Finalizo, no quarto capítulo, apontando para as 

possíveis armadilhas que apresenta a afirmação positiva do feminino como natural e/ou 

selvagem e para como tal ideologia pode se tornar mais um padrão do que é ser mulher e do 

que é a maternidade, impondo um comportamento específico a ser seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Os nomes citados são fictícios. 
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I. O parto: breve histórico e a importância do Movimento pela Humanização do Parto e 

Nascimento no Brasil 

  

1.1 Histórico e panorama 

 

"La experiencia de la contemporaneidad nos compromete en el 

presente - aka pacha - y a su vez contiene en sí misma semillas de 

futuro que brotan desde el fondo del pasado - qhip nayr uñtasis 

sarnaqapxañani." 

(Cusicanqui, 2010:55) 

 

            Na sociedade ocidental, antes da existência das faculdades de medicina, antes da 

equipe médica estar no comando, quem cuidava dos nascimentos eram essencialmente 

mulheres. Parteiras, comadres, mães, irmãs, cunhadas, vizinhas compunham uma rede de 

mulheres que transmitiam suas experiências umas às outras, tanto relacionadas aos partos 

como à cura de doenças. Tal fato é muito resgatado no discurso das doulas ao iniciarem 

suas falas em palestras, rodas de conversas ou em sites, nas quais relembram a excluvidade 

da presença feminina no momento do parto, para então explicarem como se deu a transição 

do cuidado do nascimento para a medicina e a importância de voltar a ter essa presença 

feminina que apoie a mulher grávida. No século XVI na Europa a prática de partejar 

começa a ser regulamentada tanto pelo governo quanto pela Igreja e é exigido que as 

parteiras prestem exames junto a comissões municipais ou eclesiásticas com o objetivo de 

garantir que não hajam abortos e infanticídios. “Essas regulamentações coincidiam com a 

perseguição às feiticeiras, entre as quais encontravam-se parteiras (Mello,1983)”. (Vieira, 

2002:48).  

Ehrenreich & English (1976) argumentam que a história da caça às 

bruxas e a extinção das curandeiras devem ser vistas como parte da 

história de exclusão das mulheres da ‘prática médica’, já que na 

Europa Ocidental havia uma antiga tradição de mulheres sábias – as 

curandeiras, as parteira e as herboristas. Para as autoras, a caça às 

bruxas fez parte de uma estratégia do Estado e da Igreja para 

monopolizar o saber acerca da cura de doenças e legitimá-lo como 
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saber médico através das universidades criadas no Renascimento. 

(Vieira, 2002:48) 

 

 Em meados do século XVIII, a medicina começa a considerar outros campos além 

das enfermidades e se interessa por outros aspectos, como por exemplo o nascimento, e 

deixa de ser essencialmente clínica passando a ser social. Segundo Focault (1976:162), os 

quatro grandes processos que caracterizam a medicina do século XVIII são: 

1. Aparição de uma autoridade médica, que além de ser uma autoridade do saber, uma 

pessoa erudita é também uma autoridade social que pode tomar decisões a nível de 

uma cidade, bairro, instituição. Chamada de medicina do Estado. 

2. Aparição de um campo de intervenção da medicina distinto das enfermidades: o ar, 

a água, as construções, os terrenos, os deságues etc. No século XVIII tudo isso se 

converte em objeto da medicina. 

3. Introdução de um aparato de medicalização coletiva, o hospital. Antes do século 

XVIII, o hospital não era uma instituição de medicalização e sim de assistência aos 

pobres que esperavam a morte. 

4. Introdução de mecanismos de administração médica; registro de dados, 

comparação, estabelecimento de estatísticas etc. (Focault, 1976:162) 

 

 De acordo com Rohden (2001:68), no Brasil, em 1832, foram instituídas 

oficialmente as faculdades de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia. A partir de então, 

foram se desenvolvendo as diversas áreas da medicina, das quais me atentarei a duas em 

particular: a ginecologia e a obstetrícia. Por estarem ambas interessadas em estudar o corpo 

da mulher, foram inicialmente vistas com receio por parte dos médicos mais tradicionais e 

da sociedade em geral, pois seu estudo permeava um tema tabu até os dias de hoje: a 

sexualidade feminina. Para a antropóloga Fabíola Rohden, 

A autoridade de ginecologistas e obstetras sobre o comportamento 

das mulheres no final do século XIX ultrapassa em muito o 

domínio dos consultórios. E principalmente ultrapassa o domínio 

do físico, do orgânico ou mesmo do psíquico, para se instalar no 

domínio do moral. A crescente especialização médica sobre o corpo 

feminino aliada ao clima intervencionista mais geral que caracteriza 
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a medicina do século passado são fatores implicados nesse 

processo. (Rohden, 2001:75) 

 É pensando a partir do histórico e surgimento da profissão do médico, inicialmente 

homens brancos de classe alta que podiam sair do país para estudar na Europa, que 

podemos traçar um caminho para se entender como atualmente se configura essa profissão 

e as críticas existentes a ela. De acordo com Vieira (2002:28), as primeiras escolas médicas 

no Brasil importaram da Europa a discussão do corpo feminino como objeto médico 

associado ao animal/selvagem voltada para a maternidade e tendo como principal ponto a 

sobrevivência das crianças. Aqui o corpo da mulher era estudado afim de se entender e 

regular através das técnicas médicas os processos de nascimento.  

Segundo Nunes (1982), dois momentos são importantes na 

organização da medicina do século XIX. O primeiro, que vai até a 

década de 1870, aponta para o surgimento da higiene pública nos 

discursos médicos e no estabelecimento de instituições, que se 

propõem a controlar as questões de salubridade na formação das 

cidades, a controlar e prevenir doenças, assim como a mortalidade. 

(Vieira, 2002:29) 

O surgimento das grandes cidades e a aglomeração de pessoas em um só espaço 

desencadeou em uma série de epidemias e doenças transmissíveis, enquanto algumas 

mudanças estavam ocorrendo na medicina com a chegada de uma nova visão de sua prática 

a partir da descoberta da eficácia da higienização na prevenção de doenças e mortes. Esse 

novo discurso médico de caráter higienista, reforçado com a criação da Junta de Higiene 

Pública do Rio de Janeiro em 1850 que aumenta o poder das instituições médicas ao retirar 

da Câmara as questões de salubridade, delega à mulher um novo status dentro da família. 

Ela passa a ser valorizada como esposa e mãe, em relação à época colonial, tendo uma 

maior autonomia e se tornando responsável pelo espaço doméstico e pela criação dos filhos, 

o que é usado como estratégia para controlar a mortalidade infantil. Assim, o discurso 

médico coloca a mãe como a pessoa mais adequada para cuidar das crianças ao afirmar o 

valor da mulher na sua condição maternal (Vieira, 2002:29-30). O segundo momento, entre 

1870 a 1910, é a época em que  

a medicalização amplia seus objetivos com o objetivo de 

transformar os indivíduos da sociedade. Essa mudança do discurso 
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médico corresponde à necessidade de preservação do poder do 

Estado, em face dos riscos de uma organização não eficaz do meio 

somada ao crescimento econômico e populacional desordenado. O 

discurso médico propõe a formação de um determinado tipo de 

indivíduo para o aprimoramento da população e melhoria da raça. 

Passa a existir, juntamente com a perspectiva da higiene pública, a 

preocupação em produzir indivíduos física e moralmente adequados 

a um determinado projeto social (Machado et al., 1978). (Vieira, 

2002:30) 

A ideia de "natureza feminina" se fortalece e baseia o discurso médico-social que, por 

vezes, se mostra pautado em ideais de eugenia visando o aperfeicoamento físico e moral da 

espécie humana, o qual se confirma pela realização do I Congresso Médico Eugenico que 

ocorreu em 1920 em Milão e propunha o estabelecimento da disciplina da eugenia em todas 

as faculdades de medicina e estabelecimento de ensino superior (Vieira, 2002:31). Baseada 

na capacidade do corpo da mulher de menstruar, gestar, parir e amamentar é que surge essa 

ideia de "natureza feminina" que marca as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho 

na sociedade eurocêntrica. Afirmar a natureza feminina era enaltecer o papel de mãe e 

educadora da mulher, dando-lhe uma importante função que assegurava o bom 

funcionamento da sociedade (Vieira, 2002:32).   

 Não existindo ensino prático de partos na Faculdade do Rio de Janeiro até final do 

século XIX, muitos médicos se formavam sem terem visto um parto ou realizado algum 

procedimento obstétrico, o que refletia e era refletido pelo costume de parir em casa com a 

assistência de uma parteira (Vieira, 2002:54). Robbie Davis Floyd (2002) afirma que há 

uma ritualização dos atuais procedimentos realizados pelos médicos, justamente por não 

terem sido ensinados a lidar com esse momento, portanto realizam a série de práticas que 

foram doutrinados a seguir, mesmo sem haver necessidade dessas interferências, que são 

entendidas pelos ativistas e apoiadores do Parto Humanizado como violência obstétrica. 

Nós consideramos como boas práticas: ingesta de líquidos ou 

alimentos durante o trabalho de parto, uso de métodos não 

farmacológicos para alívio da dor, mobilidade durante o primeiro 

estágio do trabalho de parto e monitoramento do progresso do 

trabalho de parto pelo partograma. Outra boa prática é a presença 
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de acompanhante durante todo o período de hospitalização, a qual 

será objeto de estudo em outro artigo deste mesmo número 

temático. Nós consideramos como intervenções durante o trabalho 

de parto: uso de cateter venoso, ocitocina para aceleração do 

trabalho de parto, amniotomia (para mulheres com bolsa íntegra na 

admissão) analgesia raque/epidural; e finalmente como 

intervenções durante o parto: litotomia, manobra de Kristeller e 

episiotomia para parto vaginal, além de cesariana. (Leal MC et al., 

2014:S19) 

 

 

1.2 O Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento no Brasil 

 

As taxas de cesariana e suas consequências para a saúde das 

mulheres e dos recém- nascidos, apresentadas com base na pesquisa 

Nascer no Brasil, nos confrontam com uma triste realidade: a 

prática médica não acompanha o conhecimento científico hoje 

acumulado e conquistado no mundo acadêmico. (Chaves, 2014:S14 

grifos meus) 

 

 A luta pela humanização do parto e do nascimento tem início no Brasil na década de 

1980, tendo como principal agente a teia de movimento REHUNA (Rede de Humanização 

do Parto e Nascimento) que abriga profissionais da saúde e ONGs ligadas ao feminismo. O 

REHUNA surgiu a partir do encontro de “pessoas interessadas em discutir o modelo de 

atenção ao nascimento”, segundo documento fundador, que foi realizado em Campinas no 

sítio de um dos médicos que era referência nacional de trabalho diferenciado do modelo 

medicalizado hegemônico no país e que trabalhava no Hospital Universitário local. A 

antropóloga Carmen Tornquist (2004:144), em sua tese “Parto e Poder: o movimento pela 

humanização do parto no Brasil”, atenta para o já presente espírito ambientalista do 

movimento, ao realizarem o encontro em um sítio, saindo da lógica acadêmica-profissional 

e afirmando seu ethos contracultural ou alternativo. Formado em sua maioria por mulheres 

e profissionais da saúde, o movimento vai além da crítica ao excesso de cesáreas ao apontar 

para a violência e constrangimentos que passam as mulheres nos hospitais, vivenciando 
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“momentos de terror, impotência e alienação”, como afirma a Carta de Campinas, 

documento fundador do REHUNA
2
. A mercantilização da saúde é também outro ponto 

criticado pelo movimento, que se constitui inicialmente em duas vertentes: biomédica e 

neo-espiritualista, ambas influenciadas por um pensamento feminista. A identificação de 

um forte adversário – os médicos intervencionistas pautados no paradigma convencional e 

tecnocrático – contribui para a formação de uma identidade coletiva, apesar das diferenças 

internas. 

O Movimento pela Humanização do parto e do nascimento pode ser 

visto como um desdobramento do individualismo libertário-

psicologizante que se articula com setores heréticos da biomedicina 

e ambas as vertentes ou matrizes influenciam-se mutuamente. Na 

REHUNA, o termo alternativo é bastante utilizado, por ser uma 

categoria êmica que envolve valores como ecologia, espiritualidade, 

feminismo e sexualidade, de maneira muito similar ao 

individualismo-libertário proposto por Tânia Salem, ou a outras 

denominações que se aproximam desta ideologia. 

Por outro lado e, de certa forma, contrariando o espírito anti-

medicalizante daquela ideologia, no Movimento pela Humanização 

há uma valorização de correntes críticas internas à própria medicina 

– tal fenômeno está ligado às relações entre movimentos 

socioculturais e produção científica. (Tornquist 2004:190). 

 Essas duas influências do Movimento se mesclam a partir das pessoas envolvidas e 

formam sua identidade, marcada pela crítica ao Modelo Médico Hegemônico. 

 Livros como “Nascer sorrindo”, do francês Fréderick Leboyer de 1974, “Parto de 

Cócoras: aprenda a nascer com os índios”, do paranaense Moysés Paciornik de 1979 e “O 

renascimento do parto”, do também francês Michel Odent, de 1984, figuram atualmente 

como principais fontes de referência teórico-científica do Movimento pela Humanização do 

Parto e Nascimento, que por mais que critique a excessiva medicalização da saúde se vale 

de discursos dos respectivos médicos obstetras para se afirmar. 

            Foram sendo incorporadas nas demandas do movimento questões ambientalistas, 

feministas e espiritualistas que apresentam o corpo como território a ser reivindicado e 

                                                      
2 Veja o documento nos anexos. 
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retomado pela própria mulher gestante, em contraposição ao controle dos corpos exercido 

nos hospitais, maternidades, clínicas e centros de saúde. Práticas como o não uso de 

medicamentos industrializados e a preferência pelo que é mais natural são comuns entre as 

envolvidas, pois o conhecimento do corpo deve se dar através da experiência e pela própria 

dona do corpo. Uma escuta atenta deve ser desenvolvida e ela é possível através da 

observação e leitura dos sinais que o corpo apresenta diante das mais diversas 

circunstâncias, em especial o momento do parto.  

 A questão da violência obstétrica é um outro ponto crucial. O reconhecimento e 

identificação do que é entendido por violência obstétrica vêm se ampliando, agregando as 

formas física, verbal e psicológica. As denuncias têm se tornado cada vez mais frequentes e 

estudos relatam um recorte de raça, classe e escolaridade nas práticas violentas por parte da 

equipe médica. O projeto de pesquisa Nascer no Brasil afirma que  

Os percentuais de mulheres que relataram violência verbal, física 

ou psicológica foram maiores para as mulheres pardas ou pretas, de 

menor escolaridade, com idade entre 20 e 34 anos, da Região 

Nordeste, com parto por via vaginal, que não tiveram 

acompanhante durante a internação, atendidas no setor público ou 

que tiveram trabalho de parto. Os percentuais de mulheres que 

avaliaram os diversos aspectos da relação com os profissionais de 

saúde como “excelente” foram maiores para as mulheres de cor 

branca, da classe A/B, com escolaridade superior completo, da 

Região Sul, submetidas à cesariana, que tiveram acompanhante 

durante a internação, atendidas no setor privado, e que não 

passaram pelo trabalho de parto. (d'Orsi E et al., 2014:S158) 

As campanhas e processos de humanização da saúde crescem em todo o país nos hospitais, 

centros de saúde, maternidades, clínicas da família etc. É reconhecida pela própria área da 

saúde a ineficácia dos profissionais em lidar com as pessoas, seja por conta da rotina 

frenética a que são submetidos ou por uma falha no ensino destes em lidar com o humano. 

É nessa brecha que aparece a doula, buscando devolver a autonomia do próprio corpo para 

a mulher na gestação e no momento do parto, frente a incompatibilidade e falta de 

confiança na relação parturiente e equipe médica. 
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Um dos aspectos mais impressionantes da prática obstétrica 

brasileira é a pressa em provocar o nascimento das crianças, sem 

respeito à autonomia das mulheres no processo de parturição. O 

controle do tempo e a imposição da dinâmica do trabalho de parto e 

parto explicam o índice excessivo de intervenções, incluindo as 

cesarianas, fazendo com que a assistência ao parto no Brasil seja 

focada na decisão do médico e não na dinâmica do corpo da 

mulher. Esse processo inicia durante a atenção pré-natal quando as 

mulheres não são informadas sobre as boas práticas e cuidados 

obstétricos adequados, sobre os benefícios do parto vaginal, e não 

são preparadas para conduzirem o seu parto. No hospital, esse 

processo tem continuidade com a imposição de uma cascata de 

intervenções que não se baseiam em evidência científica e 

produzem um parto ruim. (Leal MC et al., 2014:S29) 

Há, portanto, toda uma ideologia diretamente relacionada ao corpo e a forma como ele é ou 

deve ser construído, acrescida dessa necessidade de reivindicar o poder sobre o próprio 

corpo frente ao reconhecimento da violência obstétrica. O perfil desta nova mulher gestante 

é a mulher que escolheu ser mãe, proveniente de camadas médias urbanas, e que está 

consciente do significado que apresenta este “ofício”. Ou que deveria estar. E é aqui que 

entra o papel da doula. Caso a mulher não esteja familiarizada com sua nova função de 

gerar um ser, a doula lhe auxilia, mostrando-lhe como deve proceder. 

 O Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento vem construindo um novo 

modelo de atenção que se encaixa no conceito de Modelo Médico Alternativo Subordinado 

aplicado pelo antropólogo Eduardo Menéndez (1983:102). Tal conceito se configura a 

partir da junção de práticas “tradicionais” com práticas alternativas que se constituem como 

dominantes e derivam ou emergem do Modelo Médico Hegemônico (MMH), sintetizando e 

transformando as chamadas práticas “tradicionais”. A principal característica que apresenta 

esse agrupamento está no fato de tais práticas constituírem alternativas institucionais que o 

MMH tratou de estigmatizar e que de todas as formas tende a subordinar ideologicamente. 

Apesar de reconhecer essas “novas” práticas e institucionalizá-las, o MMH não permite que 

elas se tornem mais importantes que ele próprio, colocando-as como um complemento e se 

afirmando enquanto superior e, portanto, hegemônico (Menéndez, 1983:103). Durante o 
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curso de formação de doulas ficou evidente a exaltação à cientificidade de cada dado 

apresentado ao grupo, sempre mostrando bibliografia e estudos ou pesquisas estrangeiras 

para afirmar a veracidade das informações, que muitas vezes contradiziam as atuais práticas 

médicas e as afirmavam como um abuso de poder e violência obstétrica.  

 

 

II. “Doula não faz parto, faz parte” – Função e ideologia 

 

 No Brasil, em 1997, o projeto “Doulas Comunitárias” foi iniciado em Belo 

Horizonte (MG) no Hospital Sofia Feldman (HSF). Conveniado ao SUS, assim descreve o 

que é a doula e explica sua importância o site do HSF: 

Doula é uma palavra grega que significa ‘’aquela que serve a outra 

mulher’’. Doulas são voluntárias da comunidade, que de segunda a 

segunda, 24 horas por dia, acolhem e acompanham as mulheres que 

vêm ao HSF em busca de assistência ao parto. Priorizando as 

parturientes desacompanhadas, as doulas proporcionam apoio 

emocional, amparo e incentivo às mulheres em trabalho de parto e a 

seus familiares, estabelecem contato com os profissionais 

solicitados e, após o nascimento, incentivam a interação da mãe 

com seu bebê e a amamentação. 

Além do aumento da qualidade e na grande contribuição para a 

humanização do atendimento, a presença amigável e constante das 

doulas produz ainda os seguintes resultados: 

Redução do tempo de trabalho de parto; 

Redução do uso de medicação para alívio da dor; 

Redução do índice de cesárea; 

Aumento da taxa de aleitamento materno, exclusivo ao seio; 

Resguardo de um tratamento individualizado personalizado à 

mulher, fortalecendo-a como cidadã diante do aparato médico-

institucionalizado; 

Maior segurança e satisfação da mulher e de seus familiares durante 

o trabalho de parto e o puerpério, possibilitando singularidade e 

emoção no momento do nascimento de uma nova vida; 
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Incentivo ao resgate da tradição, segurança e simplicidade do parto 

normal. (Retirado de: http://www.sofiafeldman.org.br/atencao-a-

mulher/doula/ em 02/05/2016) 

 Sendo indicada pelo Ministério da Saúde desde 2003
3
, essa profissional é valorizada 

pela influência que exerce para o aumento de partos vaginais em detrimento do alto número 

de cesáreas. É recomendado pela OMS um percentual de 15% de cesáreas nos hospitais que 

ultrapassam essa percentagem. Frente ao alto número de cesáreas, e com o objetivo de 

atender às recomendações da OMS, o Ministério da Saúde lança em 2008 a Campanha de 

Incentivo ao Parto Normal: 

Hoje no Brasil, 84% dos partos, pela rede de saúde 

suplementar, são cesáreas. Na rede pública este número cai 

para 40%. Porém, continua alto, uma vez que o recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é 15%. Uma das 

maneiras de combater esses índices é com informação e 

estimulando o parto normal. Neste sentido, o Ministério da 

Saúde oferece, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

todo o acompanhamento durante a gestação, parto e pós-

parto.
4
 

 O site do Ministério da Saúde segue repleto de reportagens sobre as vantagens do 

parto normal e a divulgação do documentário O Renascimento do Parto de 2013, famoso 

entre os ativistas e simpatizantes do Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento. 

Existem dois caminhos para a formação de doula, o Curso de formação em uma instituição 

privada (Grupo de Apoio à Maternidade Ativa - GAMA, Associação Nacional de Doulas - 

ANDO) e o Curso de formação em instituições públicas (hospitais, universidades). O 

                                                      
3
 Relatório de gestão 2003 à 2006: Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : 

Editora do Ministério da Saúde, 2007. 128 p. : il. – (Série C. Projetos, Programas e Relatórios). Retirado de: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_2003a2006_politica_saude_mulher.pdf acesso em 

09/03/2017 às 01:01. 

4
 Trecho da Campanha de Incentivo ao Parto Natural retirado da página eletrônica do Ministério da Saúde: 

http://promocaodasaude.saude.gov.br/promocaodasaude/assuntos/imcentivo-ao-parto-normal acesso em 

17/09/2916 às 23:08. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_2003a2006_politica_saude_mulher.pdf%20acesso%20em%2009/03/2017
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_2003a2006_politica_saude_mulher.pdf%20acesso%20em%2009/03/2017
http://promocaodasaude.saude.gov.br/promocaodasaude/assuntos/imcentivo-ao-parto-normal
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segundo faz parte das ações do Plano Municipal da Rede Cegonha que engloba a Faculdade 

de Enfermagem da UNICAMP, o Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte, oferecido 

pela prefeitura deste estado, a  Maternidade do Bairro Novo em Curitiba, a Rede Fhemig 

em Minas Gerais e o Hospital Municipal de Itupeva em Jundiaí. Parto desde um dos cursos 

privados do Rio de Janeiro para desenvolver o presente trabalho. 

 

 

2.1 O discurso do empoderamento feminino – uma perspectiva feminista 

 

As mulheres sem dúvida foram expropriadas de seus saberes, de seu 

trabalho como parteiras e dos poderes no campo da parturição – e 

recuperá-los é uma questão política fundamental. (Tornquist, 

2002:490) 

 

Ao internalizarem o modelo tecnocrático, as mulheres passam a 

aceitar a noção que o corpo feminino é, inerentemente, defeituoso. 

(Davis-Floyd, 1994:333) 

 

Quando Bourdieu fala da dominação masculina aponta que esta, por estar presente na 

sociedade como um todo, está nos dispositivos que a regem e regulam, não deixando de 

fora os hospitais e seus respectivos profissionais. A área da saúde em geral possui um 

panorama histórico predominantemente masculino, em especial a profissão do médico que 

se afirma enquanto autoridade masculina detentora do saber. 

A ordem masculina está, portanto, inscrita tanto nas instituições 

quanto nos agentes, tanto nas posições quanto nas disposições, nas 

coisas (e palavras), por um lado, e nos corpos, por outro lado. A 

masculinidade está costurada no habitus, em todo habitus, tanto do 

homem quanto da mulher. A visão androcêntrica do mundo é o 

senso comum de nosso mundo porque é imanente ao sistema de 

categorias de todos os agentes, inclusive as mulheres (e, portanto, 

as teóricas feministas). (Bourdieu, 1998:23) 

 Como já mencionado anteriormente, a história da formação da prática médica é 

marcada pela visão masculina de mundo e pela ideia de superioridade do homem frente à 
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mulher. Entendido como “o outro”, o corpo feminino foi estudado pela medicina pela 

perspectiva da falta em relação ao padrão masculino. Os primeiros estudos baseados em 

dissecações de corpos femininos os apresentam como inversões do corpo masculino, 

comparando cada orgão anatomicamente e apresentando como tendo a mesma função e 

volabulário (Rohden, 2001:57-58).  

 Sherry Ortner (1979) afirma que dentro da visão masculinizada de mundo se 

encontra a ideia na qual o homem está relacionado à cultura e a mulher à natureza, 

ressaltando a desvalorização universal da mulher por ser relacionada a algo desvalorizado 

pela sociedade em que vive, a natureza.  

O que poderia ter havido na estrutura generalizada e nas condições 

de existência comuns a cada cultura, que poderia levá-las a colocar 

um valor inferior sobre a mulher? Especificamente minha tese é que 

a mulher está sendo identificada com – ou se se desejar, parece ser 

um símbolo de – alguma coisa que cada cultura desvaloriza, alguma 

coisa que cada cultura determina como sendo uma ordem de 

existência inferior a si própria. Agora parece que há uma única 

coisa que corresponde aquela descrição e é a “natureza” no sentido 

mais generalizado. Cada cultura, ou, genericamente “cultura” está 

engajada no processo de gerar e suster sistemas de formas de 

significados (símbolos, artefatos, etc.) por meio dos quais a 

humanidade transcende os atributos da existência natural, ligando-

as a seus propósitos, controlando-os de acordo com seus interesses. 

Podemos assim amplamente equacionar a cultura com a noção de 

consciência humana (isto é, sistemas de pensamento e tecnologia), 

por meio das quais a humanidade procura garantir o controle sobre 

a natureza. (Ortner, 1979:100). 

A doula apresenta uma mudança de perspectiva ao mesmo tempo que afirma essa antiga 

concepção. Ao positivar a ideia de natureza e atrelá-la à mulher ela reverte a noção negativa 

do corpo feminino e sua condição "selvagem" calcada pela medicina como algo a ser 

controlado. Se encontra com a perspectiva feminista ao afirmar devolver à mulher a 

autonomia sobre o próprio corpo. A palavra empoderamento é muito citada nos discursos 

das doulas, pois entendem o momento do parto como uma oportunidade para a mulher 

perceber a força que possui ao dar à luz. 
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 O processo de medicalização do parto e nascimento foi utilizado para realizar o 

controle do poder-saber anteriormente feminino quanto às técnicas do gestar, parir e 

amamentar. Essa passagem da parteira para o médico se afirma através da valorização da 

ciência e desvalorização de todo o conhecimento popular, que é colocado como anti-

higiênico e ineficaz frente às modernas técnicas e máquinas que chegam aos hospitais com 

promessas de alívio das dores e cura rápida. O controle exercido pelos médicos estaria 

sobre o corpo feminino, entendido como “o segundo sexo”, que necessita ser aparado e 

regulado para o bom funcionamento da sociedade.  

Em todo caso, minha posição é simplesmente que cada cultura reconhece e mantêm implicitamente 

uma distinção entre a atuação da natureza e a atuação da cultura (a consciência humana e seus 

produtos), e mais, que a diferença da cultura, se apoia precisamente no fato de poder na maioria das 

circunstâncias transcender às condições naturais e transformá-las para seus propósitos. Portanto, a 

cultura (isto é, cada cultura) em algum nível de percepção demonstra não ser somente distinta da 

natureza mas superior a ela, e este sentido de diferenciação e superioridade se apoia precisamente 

na capacidade de transformar – “socialização” e “culturação” – a natureza. (Ortner, 1979:101). 

 Assim, associa-se a cultura ao controle da natureza, o que, do ponto de vista da 

humanização do parto (e da doula), faz sentido. A imagem da mulher parindo e 

amamentando é frequentemente comparada a “um animal”, e a passagem do cuidado do 

parto para as mãos de médicos através da cirurgia de cesárea tornou este um momento de 

silêncio e contenção, no qual a mulher está inconsciente/dopada e não mais “aos berros”. A 

ideia da autora vai de encontro a do Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento 

ao se referir, tanto às intervenções médicas, quanto à medicalização do parto, ao longo da 

história da atenção ao nascimento nas sociedades ocidentais. A superioridade da presença 

médica é sentida e afirmada pela valorização do científico/tecnocrático. Segundo Henrieta 

Moore, 

La superioridade de la cultura sobre la naturaleza es un concepto 

occidental, y forma parte de la estrutura conceptual de una 

sociedade que concibe la civilización como la culminación del 

triunfo del «hombre» sobre la naturaleza. La industrialización, la 

ciência moderna y la tecnologia han sido fundamentales en el 

desarrollo de los conceptos occidentales de naturaleza y cultura. 

(Moore, 2009:35) 

 A cirurgia cesariana seria parte desse triunfo do homem sobre a “natureza”, 

representada pela mulher, que, anestesiada, se apresenta quieta e dopada, passível de ser 

controlada e não mais imprevisível e perigosa. A sensação de segurança que passa a cesárea 
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permeia a sociedade como um todo, advinda da falsa ideia de eliminação da dor, o que 

também faz a cirurgia ser requisitada por muitas mulheres.  

O modo como a assistência é organizada, em termos de tipo de 

parto, pode ser influenciado ainda pelas crenças de gênero dos 

profissionais sobre o que se espera das mulheres na hora do parto. 

Essas crenças podem contribuir para o crescente número de 

cesarianas, especialmente com a associação de parto vaginal com o 

comportamento “não-feminino”, como a perda de controle, 

incontinência de secreções, indecência, indignidade e vulgaridade; e 

também com a crença de que o parto vaginal implica uma 

deformação genital, estando em conflito com a função adequada da 

vagina, que seria o fornecimento do prazer heterossexual. Essas 

crenças negativas contribuem para a ideia de que o parto é um 

evento repulsivo e constrangedor, que não deveria ser testemunhado 

por outra pessoa que não aqueles estritamente necessários no 

momento. (Diniz CSG et al., 2014:S141) 

Ademais de lidar com três temas tabus em nossa sociedade: morte, vida e sexualidade. A 

vagina, carregada de um peso sexual, é justamente por onde nascem os bebes, e é 

considerada um órgão sujo – vide a quantidade de produtos de limpeza que são vendidos 

exclusivamente para essa parte do corpo atualmente no mercado. Passando para a cesária, 

não é mais necessário tocar na vagina nem vê-la, ela sai de cena e dá lugar aos instrumentos 

e aparatos técnicos e aos médicos cirurgiões e anestesistas. 

 O conceito de Modelo Médico Hegemônico de Menéndez (1983) se atrela a essa 

ideia de superioridade da cultura através da ciência moderna e da tecnologia que se 

mostram presentes no processo de medicalização do parto e nascimento. Englobando o 

desenvolvimento cientifico e tecnológico da sociedade como um todo, na medicina se 

mostra forte o ocultamento do que seria “natural” ou “animal” no humano. A necessidade 

de controlar marca forte presença no Modelo Médico Hegemônico, os procedimentos de 

contenção do corpo – colocar a gestante em uma cadeira de rodas, deitá-la em uma maca, 

impedir que se movimente e que se alimente – são entendidos por Davis-Floyd (2002) 

como uma ritualização médica hegemônica advinda do medo daquilo que não se tem 

controle, o parto. 
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 No parto medicalizado, a mulher é impedida de se movimentar e comer, ela deve 

estar todo o tempo a espera do médico e sob seu comando. A superioridade médica se 

expressa fortemente em relação a mulher. Nessa situação de dependência e desinformação, 

ela entra no chamado ciclo medo-tensão-dor que descreve o curso de formação de doulas e 

que acaba levando a uma cirurgia cesariana. 

 A partir da visão de que o parto é um momento de fundamental importância, tanto 

na vida da mulher, quanto do recém-nascido, um dos princípios da doula é redirecionar a 

atenção do momento do parto para a mulher, colocando-a como central e estando sempre 

atenta às suas necessidades. Essa atitude leva consigo a ideia que esta pode ser uma 

experiência de fortalecimento para aquela mulher, pois ao parir ela sentirá a força criadora 

existente nela, o poder que ela possui. Nesse processo de medicalização do parto e do 

nascimento, a dependência da mulher ao sistema de saúde aumenta, assim como a 

regulação de nossos corpos. Dessa forma, ao terceirizar o cuidado de nossos corpos, 

desaprendemos as técnicas e formas de nos cuidarmos, gerando um alto nível de 

dependência desnecessária e prejudicial. A falta de conhecimento sobre o próprio corpo e 

sobre a transformação que ele sofre durante a gestação propicia um terreno fértil para o 

crescimento do medo, da insegurança, da dependência e consequentemente do controle do 

corpo por parte de outrem. Ademais, somos fortemente marcadas pela cultura do 

silenciamento e apagamento do corpo, especialmente no caso do corpo feminino, que é 

percebido em geral como um corpo sujo e defeituoso, seja pela menstruação ou pela 

comparação com o corpo padrão ou “normal” – o masculino. 

 Partindo da perspectiva da doula, esse saber-poder deve retornar à mulher e 

empoderá-la, ao menos o suficiente para que ela se sinta segura para ter um parto vaginal 

com menos interferências possíveis, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. 
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2.2 O Modelo Médico Hegemônico - Crítica a determinados procedimentos médicos 

 

Existe cada vez más consenso sobre la crisis de un modelo que 

tiende a ser denunciado tanto desde el Estado, como desde 

organismos de base; desde grupos radicales hasta corporaciones 

médicas inclusive tanto nacionales como internacionales. 

(Menéndez, 1983:100) 

 

 Na conjuntura do parto humanizado e na formação da doula é indicada a leitura de 

diversos livros e artigos sobre variados temas que vão desde psicologia à fisiologia 

passando pela espiritualidade. Muito da bibliografia indicada ou até mesmo a maior parte 

dela está em inglês e é proveniente dos EUA, evidenciando a clara influência do país na 

construção deste novo modelo de parto. Clássicos como os obstetras franceses Fréderick 

Leboyer e Michel Odent figuram entre os mais recomendados, e ambos partem de uma 

crítica à forma como procede a medicina hegemônica. Esse aspecto literário indica a 

construção dessa outra forma de ver o parto e afirma sua característica didática frente à 

desconstrução do antigo paradigma, o Modelo Médico Hegemônico, como denomina o 

antropólogo Eduardo Menéndez (1983). 

 Menéndez (1983) vem impulsionando uma perspectiva crítica dentro da 

antropologia médica, ao propor conceitos como "Modelo Médico Hegemônico" e de "Auto-

atenção", que tem sido usados tanto no campo da antropologia da saúde quanto da saúde 

coletiva. É pensando a saúde através de uma perspectiva mais social que o autor 

desconstrói a autonomia de um único saber médico e tenta compreender as diferentes 

formas que possui o sujeito de prevenir, tratar, aliviar ou curar os adoecimentos por ele 

identificados. Consequentemente, verifica que um indivíduo se utiliza de duas ou mais 

formas de atenção, podendo recorrer desde curadores tradicionais até conselhos de amigos 

ou parentes. 

 O autor explica a ideia de Modelo como sendo um instrumento metodológico que 

supõe uma construção proposta por eles (equipe de investigadores) através de determinados 

traços estruturais e cujo valor é basicamente heurístico. O conceito de Modelo Médico 

agrega a produção teórica, técnica, ideológica e socioeconômica dos “curadores” (incluindo 

médicos) vinculada à participação dos conjuntos sociais implicados em seu funcionamento 
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em todas essas dimensões citadas. Medicalização é um outro termo usado que se refere a 

práticas, ideologias e saberes manejados pelos médicos e pelos conjuntos que atuam tais 

práticas, as quais referem funções curativas e preventivas além das funções de controle e 

normatização. Parte da conceituação gramsciana para definir a noção de hegemonia e a 

articula com o conceito de transições (Menéndez, 1983:101). 

 Assim, ele identifica que os sujeitos e/ou grupos sociais utilizam potencialmente as 

seguintes modalidade de atenção: 

1)         Biomedicina: envolvendo todos os níveis de atenção, generalistas e 

especialistas, assim como as terapias individuais e comunitárias. 

2)         Popular e tradicional: envolvem os curandeiros e especialistas em ervas, 

xamãs, benzedeiros e grupos religiosos. 

3)         Alternativas, paralelas ou new age: incluem as terapias bioenergéticas, 

novas religiões curativas do tipo comunitárias. 

4)         Outras tradições médicas acadêmicas: acupuntura, medicina ayurvédica, 

medicina chinesa. 

5)         Centradas na auto-ajuda: Alcoólicos Anônimos, associações e grupos 

portadores de patologias. 

 A Biomedicina é também chamada de Modelo Médico Hegemônico, conceito que a 

identifica como superior, numa perspectiva de colonizadora frente às outras formas de cura, 

excluindo-as ideológica e juridicamente e se apropriando e transformando-as a partir da 

subordinação ideológica (Menéndez, 1983:98). E é ela justamente a criticada pelo MHPN 

por utilizar técnicas comprovadamente ineficientes e até mesmo prejudiciais. Sua expansão 

exclui ideologicamente por se identificar com a racionalidade científica e ser legitimada 

pelo Estado através do processo de profissionalização (Menéndez, 1983:107). Dentre os 

questionamentos da eficácia da medicina denominada científica estão alguns que condizem 

com o MHPN: 

 Aumento correlativo do consumo de equipamento e fármacos, inclusive aqueles que 

podem conduzir a consequências negativas na saúde; 

 Aumento correlativo da “intervenção” médica, das mais visíveis e caras estão as 

intervenções cirúrgicas, que em alguns casos pretendem estabelecer determinado 
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tipo de intervenções como uma forma estandardizada de atenção (como as 

cesáreas); 

 Predomínio dos critérios de produtividade e rendimento na atenção médica em 

detrimento da qualidade desta; 

 O reconhecimento que junto com as funções intencionais de cura essas práticas 

cumprem funções de controle social e ideológico. (Menéndez, 1983:99) 

            A partir da crítica à medicina ocidental e à maneira como são tratadas as pacientes 

pelos médicos, pode-se pensar o trabalho do médico em comparação ao trabalho das doulas 

na perspectiva que ela leva consigo dessa outra forma de atenção
5
. Tal forma de atenção se 

configura pelo chamado suporte contínuo: escuta + informação + apoio que é oferecido 

pela doula à gestante. No MMH prevalecem os critérios de produtividade e rendimento em 

detrimento a qualidade (suporte contínuo) do atendimento priorizada pelas doulas. 

 Para a antropóloga Soraya Fleischer, no artigo Doulas como “amortecedores 

afetivos”. Notas etnográficas sobre uma nova acompanhante de parto, 

esta profissão está configurando um ethos, coerente com o 

movimento de humanização do parto e nascimento, que aciona 

categorias dicotômicas e, ao mesmo tempo, mantém uma grande 

fluidez entre elas. A meu ver, esta estratégia pode, por vezes, 

reificar uma imagem bastante convencional sobre as mulheres. 

(Soraya, 2005:11). 

 Esta imagem está relacionada com uma ideia específica sobre o que significa ser 

mulher e, principalmente, sobre o que é natural. As dicotomias apontadas pela autora, que 

também realizou trabalho de campo em um curso de formação de doulas, são identificadas 

como tais: mulher/homem, natureza/cultura, corporal/racional, animal/humano, 

prática/teoria, espiritual/terreno na qual são valorizadas as primeiras em detrimento das 

segundas. Assim, os termos “mulher”, “natureza”, “corporal”, “animal”, “prática” e 

“espiritual” são apresentados por ela como aqueles que guiam o trabalho e ideologia das 

doulas. 

 Para a antropóloga e ativista Robbie Davis-Floyd (1994), há uma verdadeira 

ritualização do parto por parte da equipe médica. Treinados para seguir passo a passo esse 

                                                      
5
 O termo atenção é aqui utilizado na perspectiva da área da saúde coletiva, na categoria formas de atenção. 
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ritual, os médicos não sabem como lidar com o parto como processo natural e na tentativa 

de controlar o incontrolável fazem uso excessivo da tecnologia, que aparece como um 

medida segura e confiável. O medo de não poder prever o que acontecerá se apresenta para 

os trabalhadores da saúde em geral, e por poder lhes trazer diversos problemas,inclusive 

judiciais, é que se valem cada vez mais do uso de equipamentos que visam controlar o que 

se passa no corpo, o controle da natureza pela cultura. 

Os procedimentos obstetrícios norte-americanos podem ser 

entendidos como rituais que facilitam a internalização dos valores 

culturais. Esses procedimentos são padronizados, repetitivos e 

profundamente simbólicos, comunicando mensagens relativas às 

mais profundas crenças da nossa cultura, as quais dizem respeito à 

necessidade do controle cultural dos processos naturais. Eles 

fornecem uma estrutura ordenada em relação ao fluxo caótico do 

processo do parto natural. (Davis-Floyd, 1994:338) 

 Este controle estaria presente em todos os aspectos da sociedade norte-americana e, 

por conseguinte, daquelas que seguem o padrão estadunidense como é o caso da brasileira e 

de muitas outras. A associação da natureza à mulher e da cultura ao homem aparece aqui 

como pano de fundo da discussão em geral e, se antes era vista negativamente, agora 

começa a ser colocada a partir de uma perspectiva positiva. 

 O livro “Nascer sorrindo” do médico obstetra Frédérick Leboyer (1974) tem como 

foco a experiência do recém-nascido e as possíveis sensações pelas quais ele passa durante 

o trabalho de parto. É a partir desta obra que se iniciam algumas mudanças nos partos, 

como a reorganização do ambiente que irá receber o recém-nascido. Luzes baixas, silêncio, 

temperatura ambiente são alguns dos fatores salientados pelo autor, assim como o 

abandono de práticas tidas como violentas e ineficazes. O famoso “tapinha” que se dava 

nos bebês, esticar o bebê de cabeça para baixo, colocá-lo nu na balança metálica e fria, 

cortar de imediato o cordão umbilical são alguns dos hábitos por ele repudiados, pois 

prejudicam o recém-nascido e são vistos como um choque muito forte. O bebê já está 

passando por um processo muito delicado, o nascer, e os adultos a sua volta não respeitam 

este ser que chega ao mundo e já passa por uma série de violências. É essa a ideia presente 

no livro de Leboyer que vem acompanhada da possibilidade que existe do bebê nascer 

sorrindo em oposição ao choro descomunal que costuma conduzir os primeiros momentos 
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fora da barriga da mãe. Um dos livros mais antigos recomendado, mostra a influência da 

vivência do autor na Índia e sua relação com a religiosidade a partir de encontros com um 

guru analista ao apresentar citações como “Nascer é sofrer.” de Gautama
6
 e iniciar com a 

seguinte dedicatória: 

Apesar das aparências, nada muda. E é sempre do Oriente que 

nos vem a luz. Sem Sw. e sem a Índia este livro nunca teria 

sido escrito. Eu nunca teria tido a ideia. É uma respeitosa 

homenagem que lhes dedico. Tento pagar uma parte de minha 

dívida. E procuro retribuir um pouco de tudo o que recebi. 

(Leboyer, 1974:10) 

 Com o pensamento focado no bebê, no momento de seu nascimento, sua obra pouco 

fala da experiência da mulher, sendo citada apenas para afirmar sua falta de sensibilidade e 

ignorância das necessidades do recém-nascido. Já os livros de Michel Odent são mais 

citados e aclamados pelo Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento em geral, 

pois enfatizam temas como a centralidade da mulher, a importância da ocitocina, chamada 

também de “hormônio do amor”. Sua famosa frase "Para mudar o mundo, primeiro é 

preciso mudar a forma de nascer” (1981) gente muda o mundo mudando a forma de nascer" 

representa a ideologia do movimento como um todo e configura seu caráter ativista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Siddhartha Gautama foi um líder religioso, o primeiro Buda. 

 



 
 

31 
 

2.3 "Doula a quem doer" - a dor como processo 

  

“A partir del momento en que se logra adormecer a las personas 

desaparece la barrera del sufrimiento – la protección conferida al 

organismo por el umbral de tolerancia al dolor – y se puede 

proceder a cualquier operación.” (Foucault, 1976:159, grifos meus) 

 

            É interessante observar as transições dos modelos ideais a serem seguidos no passar 

dos anos. Quando a medicina começou a se introduzir no campo do parto e do nascimento, 

ela emergiu com diversas experimentações objetivando aliviar a dor que as mulheres 

sentem ao parir. Atualmente o que faz o novo modelo em crescimento é afirmar a 

importância dessa dor e positivá-la. Essa perspectiva em relação à dor aparece em um 

ambiente de pessoas simpatizantes à noção taoista da dor, que a entendem como parte 

fundamental do processo, como sinalizadora de algo e, portanto, digna de ser sentida para 

que se possa compreender o que o corpo nos está dizendo. E necessária para o 

fortalecimento de si mesma. 

            O medo da dor é apontado como o principal fator que leva a 70% das mulheres 

decidirem por uma cesárea na hora do parto, segundo pesquisa de 2014 da Fiocruz
7
. 

Durante o curso de formação de doulas as professoras afirmam que não padronizar essa dor 

é importante, pois ela varia de mulher para mulher e também em decorrência do clima e 

ambiente em que se dá o parto. Uma pessoa que esteja confortável em um ambiente 

tranquilo e acolhedor é mais propícia a liberar ocitocina
8
. Envolvendo o tabu referente ao 

corpo e a valorização do intelectual frente ao corporal por nossa sociedade, se apresenta a 

vergonha do próprio corpo e a falta de crença na capacidade do mesmo. È evidenciado no 

curso que a doula deve trabalhar em prol do rompimento do chamado ciclo medo-tensão-

dor que pode vir a desenvolver a mulher no momento de parir, ficando atenta para os 

possíveis medos de cada mulher e visando transformar esse ciclo em outro que seria de 

                                                      
7
 Pesquisa Nascer no Brasil coordenada pela Fiocruz em 2014, o maior estudo já realizado sobre parto e 

nascimento no país. 

8
 Principal hormônio responsável pelo parto em mamíferos, produzido naturalmente pela mulher durante a 

gestação e parto. 
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calma e confiante-relaxamento-endorfina
9
. Esse trabalho de suprimir os medos da gestante 

se inicia bem antes do momento do parto, durante a gravidez é preciso conversar sobre o 

que a amedontra e mostrar que acredita na sua capacidade de dar à luz. Aqui temos a escuta 

e o apoio como aliados iniciais da doula no combate ao medo e a dor, seguidos pela 

liberdade de assumir qualquer posição física que deseje a parturiente durante o parto. O 

corpo estar livre para se movimentar da forma que desejar é outro fator importante para o 

sucesso do parto e diminuição das dores, contrapondo-se assim a lógica médica de manter a 

paciente deitada em uma cama/maca durante todo o processo. Outros vários métodos são 

indicados para alivio da dor, mas sempre prevalecendo os não invasivos e não 

farmacológicos. Banhos de chuveiro ou imersão, massagens, uso do rebozo, toques e 

técnicas de respiração são alguns exemplos considerados pelas doulas para o maior 

conforto da cliente.
10

 

 O alívio da dor por meios farmacológicos é considerado negativo por apresentar 

efeitos colaterais na mãe e no bebê. A analgesia peridural é a mais usada pela equipe 

médica e repudiada pelas doulas por ser um dos exemplos mais marcantes da medicalização 

do parto normal, quando administrada a uma gestante de baixo risco, ao transformar um 

evento fisiológico em um procedimento médico, além de suprimir o reflexo do puxo e levar 

a mulher à cesárea. 

 O corpo é o grande foco do trabalho da doula, através da observação da mulher e de 

seu corpo é que ela vai perceber o que é necessário naquele momento, seja acelerar as 

contrações, relaxar uma musculatura, encorajar um empurrão etc. E vai ser pelo corpo que 

ela chegará ao “psicológico”, ao “afetivo”, ao “emocional” daquela mulher pois entende 

que um está diretamente relacionado ao outro, e ambos são necessários para que ocorra o 

parto vaginal com menos interferências possíveis. Aliando o saber com a intuição, ela se 

utiliza da técnica aprendida em alguns momentos e da inspiração em outros (Fleischer, 

2005:9).  

 

 

                                                      
9
 A endorfina é outro hormônio liberado pela mulher, chamado de analgésico natural, que configura o 

momento em que ela entra na “partolândia”, fase do parto em que fica relaxada. 
10

 Descrição do trabalho das doulas segundo o discuro do curso de formação de doulas. 
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 III. Trabalho de campo 

 

 O campo se deu em três diferentes contextos, em um dos cursos de formação de 

doulas, em uma conversa informal com a doula Flora e em ambiente virtual através de sites, 

blogs e um ciclo de palestras online sobre a humanização do parto. As referências à visão 

das doulas presentes ao longo do trabalho foram retiradas dessas três fontes de pesquisa. 

 Iniciei a pesquisa sobre a profissão da doula com vontade de escrever sob a 

perspectiva do trabalho como operador de saúde do psicólogo francês Yves Clot
11

 após 

cursar uma disciplina na faculdade que discorria sobre o tema. Escolhi então fazer o campo 

no curso de formação de doulas e a partir dele e de algumas leituras percebi o quão vasta 

era a gama de assuntos que permeava a função da doula. Questões relacionadas à crítica da 

medicina hegemônica, ao corpo feminino, a construção de um ideal de maternidade, a 

mercantilização do parto, entre outras pulsaram mais forte e abandonei a ideia inicial, 

passando para o que percebi como os ideais norteadores do trabalho da doula. A construção 

de um novo modelo de assistência ao parto se apresentou como o fio condutor dessa 

função, sendo portanto o Movimento pela  Humanização do Parto e Nascimento um 

importante suporte para a consolidação da profissão. A partir do entendimento da função da 

doula e reconhecimento de sua importância, objetivo apresentar a ideologia circundante e 

atentar para o perigo que pode existir na construção de um ideal de parto e maternidade. 

 No trabalho de campo desenvolvido no curso de formação de doulas utilizei a 

observação participante, era uma aluna como as outras e participei de todos os momentos 

do curso. Ao me inscrever por email explicitei meu interesse em fazer uma pesquisa 

durante o curso e perguntei se seria permitido, o que me foi respondido com uma 

mensagem padrão de procedimento para inscrição e pagamento do curso. Na conversa com 

a doula Flora entramos em contato incialmente via Facebook por intermédio de uma amiga 

minha que havia sido sua cliente. Nos encontramos na casa de sua ex-cliente e conversamos 

informalmente por umas quatro ou cinco horas, nas quais me falou com entusiasmo da 

                                                      
11

 Clot, Yves. O ofício como operador de saúde. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 2013, vol. 16, n. 

especial 1, p. 1-11 
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profissão e do panorama na cidade de Foz do Iguaçu, enquanto esperava para buscar sua 

filha na creche. 

 

3.1 Conversa com a doula Flora em Foz do Iguaçu 

 

            Flora me conta que fez o curso de doula quando estava grávida de 25 semanas. 

Antes de ser doula estudava engenharia e, ao engravidar, se interessou pelo assunto e se 

aprofundou na busca por um parto humanizado. Formada como doula em São Paulo, onde 

morava na época, retornou a sua cidade natal e começou a fazer contato com outras doulas 

que viviam em Foz do Iguaçu através do grupo que criou no Facebook chamado GestaFoz. 

No início, para conseguirem trabalhar nos hospitais/maternidades, era necessário levar em 

mãos documentos como o Plano de Parto e a Carta de Permissão e apresenta-los aos 

médicos e demais profissionais da saúde. Ao se depararem com as dificuldades de atuar 

dentro das instituições, quatro doulas se juntaram e, baseadas na Lei das Doulas de 

Blumenau, a primeira a regulamentar essa atividade, escreveram o documento e o levaram 

para a Câmara de Foz do Iguaçu. A partir dessa iniciativa, começaram um movimento para 

a aprovação da lei, no qual deram entrevistas na televisão e na rádio, esta última respondida 

por um médico que desaprova a atuação da doula e com quem tiveram um debate via rádio, 

além da classe médica ter se unido e pressionado o prefeito para vetar a lei após esta ter 

passado na Câmara. Devido a uma disputa política fortalecida pela mídia, que atuava como 

oposição ao prefeito, a causa das doulas ganhou visibilidade, elas foram chamadas 

novamente à rádio e em 2015 a lei foi aprovada mesmo com a classe médica se opondo. 

            Ademais do embate pela regulamentação da profissão, temos também a criação da 

mesma, com as devidas regras de ética, os termos específicos, o material utilizado e a 

ideologia circundante. A diferenciação entre os termos parto vaginal, parto normal, parto 

natural e parto humanizado me é explicada por Flora através de um esquema: 

  

1. Parto Vaginal 

 

1.1 Parto Normal                                           1.2 Parto Natural 

Teve algum tipo de procedimento                     Sem nenhum procedimento 
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2. Parto Humanizado 

É respeitada a fisiologia do corpo, aquele corpo daquela mulher naquela situação. 

 

O parto vaginal pode ser tanto normal como natural. O parto normal se caracteriza pela 

realização de algum tipo de procedimento, seja ele necessário (humanizado) ou não. No 

parto natural não ocorre nenhum tipo de procedimento, sendo apenas a mãe e o bebê os 

agentes do nascimento. No parto humanizado é feito o que se é necessário fazer de acordo 

com a situação, uma interferência ou até uma cirugia cesariana pode ser humanizada caso 

tenha sido o procedimento necessário. 

            Na cidade de Foz do Iguaçu há um hospital considerado referência de parto 

humanizado, da Usina Hidrelétrica de Itaipu, que é privado com a parte de obstetrícia do 

SUS, considerado por Flora como um “pré-natal muito pobre, seja particular ou público”. 

Quando questionada sobre sua relação com os médicos, ela afirmou que “é muito fechada 

essa cultura dos médicos, eles não sabem o que a gente faz e nem querem saber”, ao mesmo 

tempo em que “tem médico que vê que a gente facilita o trabalho deles e é mais legal com a 

gente”. A tensão existente entre equipe médica e doula é por vezes minimizada por elas e 

outras vezes ressaltada, a depender da situação e do ouvinte. Uma característica da função 

da doula que está diretamente relacionada com o trabalho da equipe médica é a 

desmistificação da necessidade de determinados procedimentos de rotina realizados durante 

o parto. Procedimentos esses que envolvem intervenções dispensáveis no corpo da mulher e 

que são consideradas violências obstétricas, visto que não são necessárias para o 

nascimento e inclusive prejudicam a mulher e/ou o bebê. Exemplos vão desde o uso 

indevido de ocitocina à episiotomias
12

 desnecessárias. Levando em consideração que a ala 

de obstetrícia dos hospitais não dá lucro e que, quanto menos procedimentos, menor é o 

lucro, entende-se o porquê dessas vãs intervenções que estão diretamente relacionadas com 

o salário dos médicos. Assim sendo, a presença da doula é entendida como uma ameaça à 

equipe médica por conter uma espécie de denúncia quanto a certas condutas realizadas. A 
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 Corte que vai da vagina ao ânus para aumentar a passagem do canal vaginal. 
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fim de evitar as possíveis violências obstétricas a doula se vale de uma estratégia: levar a 

parturiente ao hospital na fase ideal, que é o início da fase ativa, quando as contrações estão 

mais intensas e está mais perto do momento de parir, ficando o mínimo possível de tempo 

no hospital sob os cuidados da equipe médica. 

 “No Brasil a gente faz a parte da educação perinatal, isso tudo deveria ser feito no 

pré-natal”, me conta Flora que afirma, ainda, que há uma “cultura do mito, de não 

questionar e só aceitar” o que vem do médico e que “ao ter uma doula as gestantes 

questionam mais no pré-natal, brigam mais, perguntam mais”. O saber-poder que 

representa a figura médica começa a ser desestruturado com a chegada da doula que, a 

partir do acesso à informação que presta à gestante faz com que ela indague mais os 

médicos, tipo de coisa que eles não estavam acostumados e geradora de conflitos.  

 Com uma cliente por mês, essa doula com quem conversei se apresenta como 

ativista na luta pela Humanização do Parto e Nascimento e apresenta dados referentes à 

porcentagem de cesáreas realizadas em Foz: 40% frente aos 15% recomendados pela OMS. 

“Você sempre pode optar pelo parto normal, mas no final acaba indo pra cesárea”, reitera 

que “como ativista não era isso que eu queria, queria que a doula fosse um luxo”. Luxo 

aqui no sentido de que não fosse necessária essa interferência que a doula exerce na relação 

gestante-médico para que violência obstétrica e desinformação fossem evitadas, estas não 

deveriam ocorrer em hipótese alguma. Na fala de Flora me fica evidente que a doula entra 

como uma espécie de “aliada” da parturiente frente a já esperada atitude impessoal da 

equipe médica, por mais que tenham “três médicos um pouco mais abertos” nos hospitais 

de Foz, como ela diz. 

            A padronização do parir que, segundo Flora, “é uma máquina”, vai de encontro a 

muito ouvida fala “cada parto é um parto”, em referência à singularidade e 

imprevisibilidade dos partos e, principalmente, em oposição às práticas médicas que 

seguem um roteiro de procedimentos/medicamentos pré-estabelecidos sem, ao menos, 

verificarem a real necessidade dos mesmos. Dentro da ética da profissão, a doula trabalhar 

com o médico é algo repreendido que, segundo Flora, “não dá certo por que compromete a 

relação com a cliente”. Para ela, “a doula tem que trabalhar por si só e por que gosta disso” 

e ela afirma que não atende quando a mulher quer cesárea, já que a porcentagem de 

cesáreas e partos normais é uma forma de medir a qualidade do seu trabalho. Quanto mais 
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partos normais atende uma doula, mais vista como uma boa profissional ela é, afirmando 

assim o ideal a favor do parto normal que circunda sua ideologia. 

            O ativismo e a função da doula são duas coisas diferentes, mas a doula não seria a 

mesma sem o ativismo. De acordo com Flora, “Enquanto ativistas a gente tenta mudar o 

panorama geral, enquanto doula eu tento mudar o que aquela mulher precisa”. Um ponto 

forte que foi colocado durante nossa conversa foi a questão do medo. O medo de parir, de 

não conseguir. A doula tem que estar atenta aos medos da cliente e trabalha-los junto com 

ela para aliviar as possíveis travas durante o trabalho de parto. “Eu tinha tão pouco 

conhecimento que foi fácil meu trabalho de parto” conta sobre sua própria experiência de 

parir. 

  

3.2 Curso de formação de doulas no Rio de Janeiro 

 

            Com duração de quatro dias em horário integral, o curso veio de São Paulo e foi 

realizado em um espaço de apoio à gestante no Rio de Janeiro. Com um aspecto de 

intensivo, o curso apresenta uma perspectiva fortemente científica e acadêmica, ao fazer 

uso de várias pesquisas e dados quantitativos, por mais que apontassem as possíveis falhas 

de tais pesquisas, e muitas delas baseadas em literaturas e bibliografias estrangeiras, 

principalmente européias e estadunidenses. Um exemplo é a curva de Friedman que é um 

dos estudos em que se baseia o que é tido como “normal” pela obstetrícia atualmente, 

porém é uma das pesquisas que não deveria ser considerada como referência por conta das 

intervenções durante a mesma. Os exames de toque e as constantes verificações dos corpos 

em trabalho de parto certamente prejudicaram o andamento do processo, alterando os 

resultados obtidos, e isso é comentado durante o curso como uma crítica ao modelo médico 

hegemônico. 

            Com foco nos hospitais e maternidades, pouco se falou sobre parto domiciliar. 

Falou-se apenas que é necessária a presença da enfermeira obstetra e que a doula não pode, 

em hipótese alguma, fazer o parto somente com a parturiente, sendo perigoso e antiético. 

Passando pela anatomia e fisiologia do parto, o curso se desdobra para um breve panorama 

histórico para, então, voltar às evidências científicas e enfocar as intervenções. Ora 

atentando sobre a quantidade de práticas desnecessárias, ora ensinando outras formas de 
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intervir que afetem o mínimo possível o processo pelo qual a parturiente está passando. É 

justamente este o objetivo da doula: só interferir no parto quando imprescindível, se 

utilizando de técnicas não médicas que não prejudiquem mãe e bebê. 

            Quando a questão da dor aparece, todas querem opinar, seja sobre experiências 

próprias ou não. A professora e doula afirma que é necessário desconstruir essa ideia 

horrível de parto que paira no pensamento geral da sociedade. “O que a gente sabe é que 

parir dói, dói”
13

, “não dói nada” retruca uma outra voz para logo concluir a professora “o 

limiar de dor para cada um é diferente, a gente já percebeu isso”. 

            Outro aspecto destacado nas aulas foi o cuidado para não fazer a gestante se cansar 

sem necessidade, como colocá-la pra fazer exercícios na bola ou ir para o chuveiro muito 

cedo. “A medida da doula é o quanto essa mulher está precisando ou não do seu suporte”, é 

preciso ser perceptiva, reparar nos detalhes e agir para o conforto da parturiente. A política 

de admissão “tardia”, já aqui mencionada pela doula Flora (Foz do Iguaçu-PR), é uma 

estratégia chave mencionada durante as aulas para se evitar a cesariana, que parece ser 

repudiada por todas, alunas e professoras. Essa valorização do parto vaginal em detrimento 

da cesárea permeia todo o pensamento e trabalho da doula, que está diretamente ligado à 

humanização do parto.  “Precisa de uma conexão forte da doula com a parturiente, por que 

a equipe médica, o médico, muitas vezes você conhece na hora” e é aí que a doula entra 

como uma pessoa conhecida e confiável, que vai transmitir segurança, realizar os pedidos 

da mulher e garantir que tudo ocorra bem. A doula surge de uma brecha na relação 

paciente-médico, é ela quem vai ouvir a gestante, tirar suas dúvidas, informá-la e apoiar 

suas decisões”. “Apoio emocional e físico”, como dizia um dos cartazes no ato pela 

regulamentação da profissão da doula no Palácio Guanabara, RJ
14

. Soraya Fleischer 

identifica quatro categorias de atividades de apoio durante o trabalho de parto: 

                                                      
13

 As frases entre aspas são falas de alguma das professoras do curso, que coloco aqui como representando a 

instituição que oferece o curso. 

14
 Assim como ocorreu em Foz do Iguaçu, as doulas do RJ tiveram que lutar para ter sua profissão 

regulamentada e garantida a sua presença nos hospitais. A partir da resolução do Conselho Regional de 

Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) proibindo a presença das doulas nos hospitais e maternidades, iniciou-

se um movimento pela aprovação da Lei das Doulas. Através de atos e manifestações tanto na Câmara 

Municipal quanto no Palácio Guanabara conseguiram que o vice governador Francisco Dornelles assinasse a 

Lei no 7314 de 15  de Junho de  2016. 
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 Suporte emocional, que consiste em encorajar, tranquilizar e estar presente 

continuamente; 

 Medidas de conforto físico, como as massagens e compressas; 

 Suporte de informações através de orientações, instruções e conselhos; 

 Defesa, que consiste em interpretar os desejos do casal frente aos profissionais do 

hospital e agir em função do mesmo. 

A doula não deve “representar” ou “falar pela” parturiente, pois isto prejudicaria sua 

relação com a equipe médica além de ir contra os princípios feministas (Fleischer, 

2005:19).  

            O propósito é que haja uma “inversão total, a mulher no centro e os profissionais de 

coadjuvantes” e que a mulher não seja tratada como uma pobre coitada. Os termos “a 

coitadinha”, “a mãezinha” são refutados e entendidos como uma maneira de diminuir a 

mulher, de desempoderá-la. O empoderamento da mulher é de fundamental importância 

para o parto acontecer, afinal “como você consegue vencer seus desafios com alguém 

falando ‘a coitadinha’, ‘a mãezinha’, ‘quer uma ajudinha?’”. A linguagem usada pela 

equipe médica é indicada como depreciativa assim como a conduta exercida por eles: “a 

gente tá falando de um lugar com 94% de cesárea. Eles não sabem o que está acontecendo”, 

foram ensinados apenas a lidar com o parto na forma de cesárea e fora desses 

procedimentos não sabem como agir. 

            Este novo modelo de parto que vem sendo construído com o Movimento pela 

Humanização do Parto e Nascimento é reforçado pela profissão da doula. Com o suporte 

contínuo que engloba a escuta, a informação e o apoio, esta profissional aponta os 

procedimentos desnecessários realizados pelos médicos e alerta a gestante, atuando 

inclusive como uma educadora, quanto ao que é preferível e mais saudável a ser feito. 

 Dois modelos de parto foram explicados no curso de Formação de Doulas, o 

Modelo predominante e o Novo modelo em construção: 

 

Modelo predominante 

 

Uso excessivo de tecnologia              Desempoderamento          Violência obstétrica 

                          Descuido/descuidado                         Padronização/despersonalização 
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 Também chamado de Modelo Tecnocrático por Davis-Floyd (2001:56), o modelo 

predominante é atualmente utilizado nos hospitais e maternidades pela equipe médica, e 

visa “melhorar” a natureza controlando-a através da cultura. O objetivo de tal controle seria 

minimizar a dependência da natureza e está entrelaçado com a noção de temporalidade da 

sociedade contemporânea, a qual deve estar sempre em produção para gerar mais lucro. 

Aqui a ideia de esperar o bebê vir ao mundo no tempo que deve vir não se encaixa, os 

médicos precisam continuar suas tarefas e estão sempre correndo para atender aos muitos 

pacientes que possuem de uma só vez, portanto, padronizam o atendimento para que 

consigam dar conta de todos e assim não demonstram nem um tipo de cuidado ou atenção. 

Para acelerarem o tempo do parto fazem uso excessivo da tecnologia, o que leva a 

procedimentos desnecessários e consequentemente à violência obstétrica. Em decorrência 

do trabalho frenético a que são submetidos e a grande responsabilidade que é colocada 

sobre eles, a equipe médica acaba por desempoderar a mulher que pare neste modelo, pois 

aqui quem “faz o parto” é o médico, a mulher apenas espera a realização dos procedimentos 

deitada e sem poder se movimentar. Considerado um erro por parte das doulas a mulher não 

poder andar, comer, se movimentar livremente durante o trabalho de parto, pois isto 

prejudica o parto normal. O segundo modelo de parto é aquele seguido e positivado pelo 

curso: 

 

Novo modelo em construção 

 

Uso racional da tecnologia                       Empoderamento                         Respeito 

                                    Tecnologias de cuidado                    Individualização 

 

 Este novo modelo é também chamado de Humanizado e surge em contraposição ao 

anterior como uma tentativa de reformar alguns aspectos. Centrado no respeito para com a 

paciente, ele reduz o uso da tecnologia para somente quando realmente necessário e 

entende que o cuidado e o trabalho personalizado é muito importante para resultados 

positivos. É neste modelo que a doula figura como importante agente, pois é ela que 
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trabalha diretamente com a parturiente e a faz sentir-se segura ao ouvir seus medos e 

aconselhá-la. 

 A ambientação do local de parto é também fator importante. A luz baixa, o silêncio, 

o devido espaço para a locomoção da mulher, compressas de água quente, massagens com 

óleos vegetais específicos, música relaxante, acesso a um chuveiro, tudo isto conta ponto na 

hora do parto. “O ideal é que a mulher faça o que ela sentir vontade”, inclusive que ela 

esteja na posição que desejar ao parir, sem que alguém lhe diga para deitar ou ficar em tal 

posição, pois quanto mais livre a mulher e mais movimentos ela puder fazer melhor será 

para o sucesso do parto vaginal. 

            Valorizar a profissão se mostra fundamental em um período de afirmação da 

mesma. Ter domínio sobre o que compete ao trabalho de doula e ser bem clara sobre a 

função e disponibilidade é crucial para que  se entenda o que faz e o que não faz a doula. 

Lembrar sempre que a mulher gestante é a cliente e não o marido, a mãe, parentes ou 

amigas, e é com ela que a doula deve ter contato direto. Explicar o que faz e o que é a doula 

se mostra como essencial, visto que é algo que vem surgindo e muitas pessoas ainda 

desconhecem. A mercantilização do parto ficou bem demarcada ao perceber que as doulas 

chamam de clientes as mulheres que atendem, servindo-lhes como uma "personal trainer" 

neste período de final da gestação até o pós-parto. É a partir da insuficiência médica de 

informar e dar a atenção necessária à mulher grávida que aparece essa profissão e que se 

enquadra no mercado alternativo do parto e nascimento, trazendo consigo outras 

profissionais como uma fotógrafa especializada em filmar e fotografar o parto, o que 

constou como tema de aula do curso de formação de doulas. 
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IV. A construção de um outro parir – “o belo parto” ou “as armadilhas da Nova Era” 

  

 A noção de natureza e a ideia de humanização do parto e do nascimento são vistas 

pela antropóloga Carmen Susana Tornquist, em seu artigo “As armadilhas da Nova Era: 

natureza e maternidade no ideário da humanização do parto”, como formas de 

empoderamento das mulheres, que 

passaria pelo resgate dos poderes e saberes femininos que o 

processo civilizatório teria eliminado ou submetido. Esses 

poderes estariam centrados na condição natural, biológica e 

instintiva da mulher, ou seja, a sua sexualidade, sua 

capacidade reprodutiva, seu instinto maternal. No entanto, há 

um reconhecimento de que é preciso aprender a resgatar esses 

saberes ancestrais, de onde a necessidade da didática do parir 

e do maternar. (Tornquist, 2002:489) 

 Surgida a partir desta necessidade didática do parir e do maternar, a doula tem sua 

função atrelada à mulher gestante. Ademais de empoderá-la e incentivá-la a ter o parto 

“desejado” (vaginal com menos interferências possíveis), é também sua função ensinar a 

esta mulher o que deve ser feito e o que não deve durante a gestação, trabalho de parto e 

pós-parto até a amamentação, garantindo que a nova mãe vá alimentar adequadamente o 

recém-nascido. E este alimentar adequadamente significa necessariamente dar o leite 

materno, considerado o correto a ser feito por ser natural, nutritivo e conter todas as 

substâncias que o bebê necessita nos primeiros seis meses de vida. Essa característica 

didática da doula se enquadra no Movimento pela Humanização do Parto e Nascimento 

justamente por fazer a ligação entre os ideais do movimento e as mulheres que estão por 

parir, ajudando a cumprir a missão de aumentar o número de partos vaginais e fortalecendo 

o modelo ideal de maternidade a ser alcançado. 

            Através dessa socialização consciente, se procura retornar ao natural, aos instintos 

perdidos frente à acelerada medicalização do parto e a reaprender as técnicas corporais do 

parir e amamentar. É aqui que mora a armadilha alertada por Tornquist (2002:489), essa 

busca pelo instinto feminino pode ser perigosa e o reforço de uma já existente 

categorização do ser mulher. 
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As mulheres são vistas como capazes de ter seus filhos com a 

mediação e apoio de outras mulheres, não lapidadas pela 

formação médica intervencionista. De um lado essas noções 

dão positividade ao corpo e à experiência feminina de dar à 

luz (a qual supõe certas condições biológicas óbvias), 

contrapondo-se a toda tradição ocidental de uma obstetrícia 

fundada em representações negativas e faltosas do corpo das 

mulheres. De outro, ao apontar para um instinto e uma 

natureza (poderosa, positiva) das mulheres, sugerem uma 

essência feminina universal, liberada da dimensão simbólica, 

e, ainda, uma equivalência entre feminilidade e maternidade, 

que compõe uma espécie de estética do parto, similar àquela 

observada por Rachel Menezes quanto à estetização 

contemporânea da morte, a qual, nesse caso, pode ter 

desdobramentos bastante normatizadores. (Tornquist, 

2002:489) 

 As recomendações que chegam às novas mães da classe média urbana acabam por 

vezes lhes impondo mais regras e outras preocupações. Partindo da desconfiança da equipe 

médica, ser mãe demanda um estudo e um investimento financeiro para participar e 

conhecer esse novo ideal de maternidade, que traz consigo um mercado consumidor. Além 

da doula e da equipe humanizada é oferecido à gestante uma profissional especializada em 

fotografar e filmar partos para que tenha esse momento registrado. A mulher de classe 

médica é entendida mais uma vez como estando na posição de consumidora. Fazendo uma 

associação com os grandes eventos relacionados ao casamento, os chás de lingerie, de 

panela, as despedidas de solteira, percebe-se um tipo específico de personagem 

consumidora, que muda um pouco no caso do parto e nascimento, mas permanece 

associado à questões de formação da família. O casamento, o nascimento, o tornar-se 

esposa e mãe aparecem com nova roupagem, centrada na mulher e com a ideia de 

empoderamento presente. É a mulher que faz suas escolhas e tem o poder, inclusive 

financeiro, em suas mãos quanto aos rituais de passagem centrados na família. 
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 Segundo Foucault (1976:165), o tema da saúde se introduziu no mercado 

econômico não apenas por ser capaz de garantir a reprodução da força de trabalho, mas 

também por produzir diretamente a riqueza na medida em que constitui um desejo para uns 

e um lucro para outros. 

El cuerpo humano se introdujo dos veces en el mercado: la primera 

por el asalariado, cuando el hombre vendió su fuerza de trabajo, y 

la segunda por internedio de la salud. Por consiguiente el cuerpo 

humano entra de nuevo en un mercado económico en cuanto es 

susceptible a las enfermedades y a la salud, al bienestar o al 

malestar, a la alegria o al sufrimiento, en la medida que es objeto de 

sensaciones, deseos, etc. (Foucault, 1976:166) 

 É por meio dos desejos e sensações da mulher gestante que se fortalece o mercado 

entorno do parto e nascimento, sendo este um momento cada vez mais enaltecido e tomado 

de significâncias que vão além de qualquer economia, assim como o cuidado para manter 

uma boa saúde. Cursos, palestras, aulas de yoga para gestantes e diversos outras formas de 

introduzir o casal no mundo da maternidade aparecem formando parte desse mercado do 

parto alternativo. 

Menéndez aponta para o aspecto de complementariedade que apresenta o novo modelo 

alternativo junto ao Modelo Médico Hegemônico, pois entende que este engloba todo e 

qualquer modelo ou prática que aparente ir contra o mesmo. Ao contrário do que possa 

parecer, o novo modelo não se opõe ao hegemônico mas sim o complementa. 

Al reconocer los caracteres diferenciales e idiosincráticos que en los 

niveles económico, político e ideológico operan en las situaciones 

particulares, opinamos que en todos los contextos la expanción del 

MMH se genera conflictivamente y que dicho conflicto supone en 

la mayoría de los casos soluciones de complementaridad y no la 

emergencia de procesos contradictorios entre el MMH y los 

alternativos. Mas aún, planteamos que en los niveles de decisión ya 

sean establecidos por el Estado o por las organizaciones 

corporativas privadas o parapúblicas, los procesos conflictivos 

tienden a ser resueltos de manera que se favorezcan los procesos de 

producción y reproducción económicos y políticos y se refuerce la 

hegemonía del sistema por encima de las necesidades particulares 
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de las prácticas médicas que operan en el MMH. (Menéndez, 

1983:98) 

 Esse novo modelo em construção, o modelo humanizado, apesar de a primeira vista 

parecer estar em oposição ao MMH, de fato o complementa, como aponta Menéndez, por 

mais que entrem em conflito. A percepção de que a doula seria uma brecha na relação 

médico-gestante nos ajuda a entender como poderiam se complementar esses dois modelos, 

representados pelo médico e pela doula no atendimento as mulheres. Como mesmo disse a 

doula Flora, entrevistada em Foz do Iguaçu,  alguns médicos percebiam as vantagens do 

trabalho da doula. A mudança que prega o Modelo Humanizado atua mais como uma 

limpeza e renovação da prática médica. Ela descarta alguns procedimentos considerados 

antiquados e ineficazes segundo estudos científicos vindos do exterior (EUA e Europa) e 

acrescenta uma forma de atenção mais afetiva e centrada na mulher através do trabalho da 

doula. 

 

 Consumando a importância desta profissional para o êxito do parto natural, não 

podemos deixar de lado as armadilhas presentes na construção desse modelo de parto e da 

ideia do que é ser mãe e ser mulher. O perigo da construção do feminino e sua essência que 

pode vir a acarretar em uma ideologia limitante e limitadora do ser mulher. Ao mesmo 

tempo em que há um feminismo que incentiva mulheres a se empoderarem e a escolherem 

dar à luz da maneira que desejam sem necessitarem da intervenção médica para fazê-lo, há 

ainda prescrições ditadas pelo saber científico e uma exaltação de um ideal de parto que 

está longe de se tornar realidade para a maioria das mulheres. 
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Anexo I – Lei das doulas do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

LEI Nº 7314 DE 15 DE JUNHO 2016.
15

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS MATERNIDADES, CASAS DE 

PARTO E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES CONGÊNERES DA REDE 

PÚBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM PERMITIR A 

PRESENÇA DE DOULAS DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO DE PARTO, 

PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO, SEMPRE QUE SOLICITADAS PELA 

PARTURIENTE. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam, as maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, 

da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro, obrigados a permitir a presença de 

doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que 

solicitadas pela parturiente, sem ônus e sem vínculos empregatícios com os 

estabelecimentos especificados. 

§ 1º - Para os efeitos desta lei e em conformidade com a qualificação da CBO 

(Classificação Brasileira de Ocupações), código 3221-35, doulas são acompanhantes de 

parto escolhidas livremente pelas gestantes e parturientes, que “visam prestar suporte 

contínuo à gestante no ciclo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto e bem-

estar da gestante”, com certificação ocupacional em curso para essa finalidade. 

§ 2º - A presença das doulas não se confunde com a presença do acompanhante instituído 

pela Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005. 

§ 3º- Os serviços privados de assistência prestados pelas doulas durante todo o período de 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem como as despesas com paramentação, 

                                                      
15 Disponível no site da ALERJ em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f6a4bdfe5bb46c4383257fd4005

a506c?OpenDocument. Acesso em: 12 de janeiro de 2017. 
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não acarretarão quaisquer custos adicionais aos estabelecimentos hospitalares, 

maternidades e casas de parto. 

§ 4° - A presença das doulas depende de expressa autorização da parturiente que, deverá 

informar previamente à unidade de saúde, que comunicará ao profissional médico, desde 

que não seja parto normal. 

Art. 2º - As doulas, para o regular exercício da profissão, estão autorizadas a entrar nas 

maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e 

privada do Estado do Rio de Janeiro, com seus respectivos materiais de trabalho, 

condizentes com as normas de segurança e ambiente hospitalar. 

§ 1° – Entende-se como materiais de trabalho das doulas, a serem utilizados no trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato: 

I - bolas de fisioterapia; 

II - massageadores; 

III - bolsa de água quente; 

IV - óleos para massagens; 

V - banqueta auxiliar para parto; 

VI – demais materiais considerados indispensáveis na assistência do período de trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato. 

§ 2° - Os materiais a serem utilizados nas salas de parto normal não necessitam de 

esterilização. 

§ 3° - Quando no trabalho de parto o médico decidir pela intervenção cesárea, a doula 

ingressará no centro cirúrgico devidamente paramentada.  

Art. 3º - Fica vedada às doulas a realização de procedimentos médicos ou clínicos, como 

aferir pressão, avaliação da progressão do trabalho de parto, monitoração de batimentos 

cardíacos fetais, administração de medicamentos, entre outros, mesmo que estejam 

legalmente aptas a fazê-los. 

Art. 4° – As maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres, da 

rede pública e privada do Estado, farão a sua forma de admissão das doulas, respeitando 

preceitos éticos, de competência e das suas normas internas de funcionamento, com a 

apresentação dos seguintes documentos: 

I - carta de apresentação, contendo nome completo, endereço, número do CPF, RG, contato 
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telefônico e correio eletrônico; 

II - cópia de documento oficial com foto; 

III – enunciado de procedimentos e técnicas que serão utilizadas no momento do trabalho 

de parto, parto e pós-parto imediato, bem como descrição do planejamento das ações que 

serão desenvolvidas durante o período de assistência; 

IV - termo de autorização assinado pela gestante para a atuação da doula no momento do 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; 

V - cópia do certificado de formação profissional, segundo o Certificado Brasileiro de 

Ocupação - CBO. 

Art. 5º - O não cumprimento da obrigatoriedade instituída no “caput” do artigo 1º sujeitará 

os infratores às seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira ocorrência; 

II - se órgão público, o afastamento do dirigente e aplicação das penalidades previstas na 

legislação; 

III – se estabelecimento privado, multa de 1.665,38 UFIR/RJ (hum mil, seiscentos e 

sessenta e cinco vírgula e trinta e oito UFIRs). Em caso de reincidência a multa será 

cobrada em dobro, até o limite de 6.661,55 UFIR/RJ (seis mil, seiscentos e sessenta e um 

vírgula cinquenta e cinco UFIRs). 

§ 1° - Competirá, ao Órgão Gestor da saúde da localidade em que estiver situado o 

estabelecimento, a aplicação das penalidades de que trata este artigo, conforme estabelecer 

a legislação própria, a qual disporá, ainda, sobre a aplicação dos recursos dela decorrentes. 

§ 2° - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos desta lei reverterão ao 

Fundo Estadual de Saúde - FES, para a capacitação das doulas. 

Art. 6° - O não cumprimento da vedação instituída no caput do artigo 3° sujeitará às 

doulas:  

I - advertência por escrito, na primeira ocorrência; 

II - multa de 66,61 UFIR/RJ (sessenta e seis vírgula sessenta e um UFIRs), a partir da 

segunda ocorrência. 

Art. 7° - O cumprimento do disposto nesta lei não acarretará despesas para o Estado do Rio 

de Janeiro. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Rio de Janeiro, em 15 de junho de 2016. 

FRANCISCO DORNELLES  

Governador em exercício 
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Anexo II – Tabela dos três modelos de medicina segundo Davis-Floyd (2001:S21) 
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Anexo III – Trecho da Carta de Campinas, documento fundador da REHUNA 

 

CARTA DE CAMPINAS - ATO DE FUNDAÇÃO DA REDE PELA HUMANIZAÇÃO 

DO PARTO E NASCIMENTO – ReHuNa
16

 

Movimento pela humanização do parto 

17 de outubro de 1993 

Para mudar a vida 

é preciso primeiro mudar a forma de nascer. 

Michel Odent 

 

 

Nós, abaixo nomeadas pessoas, grupos e instituições de Saúde que há anos trabalhamos 

cotidianamente com a gestação, parto e nascimento, reunimo-nos em iniciativa autônoma, e 

independente na Chácara Catalina, no município de Joaquim Egidio, em Campinas, SP 

Brasil, entre os dias 15, e 17 de outubro de 1993, para conversar e discutir sobre a situação 

atual do nascer em nossa sociedade. 

 

Analisando as circunstâncias de violência e constrangimento em que se dá a assistência a 

saúde reprodutiva e especificamente as condições pouco humanas a que são submetidas 

mulheres e crianças no momento do nascimento, queremos trazer alguns elementos de 

reflexão à comunidade. 

 

                                                      
16 Disponível no site www.amigasdopeito.org.br 
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O Brasil é hoje, o país que apresenta a maior taxa mundial de cesáreas (vários hospitais 

paulistas apresentam 80% ou mais de cesáreas) e este passou a ser o método normal de 

parir e de nascer, uma inversão total da naturalidade da vida. 

 

Quando o parto é vaginal, a violência da posição, das rotinas e interferências médicas 

perturbam e inibem o desencadeamento dos mecanismos fisiológicos naturais de parto. 

Parto e nascimento passaram a ser sinônimo de doença, de patologia e de intervenções 

cirúrgicas. 

Estes fenômenos vitais e existenciais cruciais tornaram-se momentos de terror, angustia, 

impotência alienação e dor. Seu custo social, psicológico e econômico é muito alto e a 

sociedade é vítima indefesa desta realidade. 

Não espanta que as mulheres passaram a introjetar a cesárea como a melhor forma de 

nascer, buscando um parto sem dor, sem medo e sem risco. A cesárea é também a via de 

acesso à ligadura de trompas, método anticoncepcional que vem esterilizando 

definitivamente grandes massas de mulheres brasileiras. 

Ninguém informa as gestantes que as cesáreas desnecessárias lhes trazem um risco de 3 a 

30 vezes maior de morrer no parto além de uma morbidade muito maior que a do parto 

normal. 

Também ninguém lhes diz que a cesárea desnecessária traz risco 13 vezes maiores de 

morbimortalidade para o bebê. Ninguém lhes informa ainda que o parto é tecnicamente o 

pior momento para a realização da laqueadura, expondo a mulher a grandes riscos. 

Segundo a OMS 10% é a taxa máxima de cesáreas, encontrada em serviços e paises que 

apresentam os menores valores de mortalidade perinatal. 

Arrolamos a seguir, resumidamente alguns outros fatores relacionados a este 

comportamento: 

· Mudanças sociais profundas vêm fazendo com que as mulheres se distanciem de suas 

raízes e de seus corpos, se submetam à desapropriação de suas práticas e saberes milenares. 
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Se alijando progressivamente de seu papel de sujeito no momento do nascimento. A esta 

situação se aliam tabus, a repressão da sexualidade e a opressão, subordinação e 

manipulação das mulheres em nossa sociedade. 

· No modelo social e econômico, em que tempo é dinheiro, o parto vem sendo 

crescentemente realizado como se fosse linha de montagem, concentrando-se nas vésperas 

de feriados fins de semana, violentando o tempo e o ritmo natural da mãe e filho. 

· Na sua estratégia de obter a presença do obstetra durante o parto, signo, na cabeça da 

mulher, de segurança, saber, cientificidade e eventualmente anestesia para a dor do parto 

ela assume incondicional e passivamente o papel de doente, entregando-se totalmente ás 

recomendações e intervenções sugeridas pelo obstetra. 

· Inseridos no contexto de crescente especialização e incorporação de novas tecnologias 

diagnósticas e terapêuticas, os obstetras se afastam cada vez mais da concepção de 

nascimento como fenômeno essencialmente normal, tendo perdido o conhecimento e a 

segurança da prática da arte da obstetrícia. 

 

A Rede de Humanização do Nascimento (ReHuNa), criada nesta ocasião, pretende, face a 

esta situação, tendo como público alvo mulheres e homens, setores da sociedade civil 

organizada, profissionais de saúde e educação, planejadores e elaboradores das políticas de 

saúde: 

· mostrar os riscos para a saúde das mães e bebês das práticas obstétricas inadequadamente 

intervencionistas; 

· resgatar o momento do nascimento como evento existencial e socio-cultural crítico com 

profundas e extensas conseqüências pessoais; 

· revalorizar as posturas e condutas face ao nascimento de uma nova vida, humanizando o 

significado do parto e do nascimento; 

· incentivar as mulheres a se reapropriar de suas vidas, aumentando sua autonomia e poder 

de decisão sobre seus corpos e seus partos; 
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· aliadas ao conhecimento técnico e científico sistematizado e comprovado, resgatar 

práticas humanizadas tradicionais de assistência ao parto e nascimento. 

Estes objetivos, simples e diretos, já vêm sendo buscado através da prática diária de 

pessoas, profissionais,grupos e instituições preocupadas e atentas a melhoria da qualidade 

de vida, bem estar e bem nascer, comprometidas em fim pela busca de uma vida mais 

humana, mais digna, mais saudável. 

 

Acreditamos que várias estratégias e instrumentos podem ser utilizados nesta missão, entre 

os quais lembramos: 

· implementação integral das ações do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 

aprofundando aspectos relacionados à qualidade e humanização da assistência à gestação, 

parto e puerpério; 

· divulgação e aderência às recomendações da OMS, referendadas na Conferência 

Internacional para o Parto, realizada em Fortaleza, Brasil, de 22 a 28 de abril de 1985 

(Tecnologias apropriadas para o nascimento) em anexo; 

· trabalho educativo sobre sexualidade, nascimento e direitos reprodutivos voltados às 

mulheres e adolescentes; 

· fortalecimento e apoio às iniciativas existentes de serviços públicos e privados de casas de 

partos, grupos de parteiras tradicionais e Doulas. Seu fortalecimento permitirá a ocorrência 

de mudanças essenciais na vida das pessoas e eventualmente da sociedade a partir da 

Humanização do Nascimento. 


