
 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 24 

GÊNERO, SEXUALIDADE, GESTAÇÃO, PARTO E VIOLÊNCIA – 

INTERSEÇÕES TEÓRICAS INTERDISCIPLINARES NO DIÁLOGO SOBRE 

DIREITOS REPRODUTIVOS, VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E CONSTRUÇÃO 

CULTURAL DA GESTAÇÃO E MATERNIDADE 
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Este Eixo Temático objetiva promover um debate interdisciplinar entre os limiares do 

discurso e das práticas relacionados à gestação, ao parto e ao abortamento nas 

intermediações da cultura e das instituições de saúde. Considerando as contribuições 

dos estudos culturais e de gênero, bem como as pesquisas que recuperam as práticas 

tradicionais do parto – como estratégias de humanização e contra a institucionalização 

do nascimento –, acreditamos que o debate se estende ao campo das Ciências Humanas, 

Linguística Letras e Artes, Ciências Sociais Aplicadas, para fomentar uma prolífica 

reflexão sobre o tema proposto. Reconhecemos, dessa forma, que a existência de 

diversas expressões de violência manifestam-se através de práticas abusivas, muitas 

delas relacionadas às instâncias de poder, que acarretam danos físicos, psicológicos e 

existenciais. Ao assumir que a gestação está fortemente relacionada ao contexto 

sociocultural, à sexualidade e aos direitos reprodutivos, percebe-se que o enfrentamento 

da violência praticada deve perpassar o debate interdisciplinar capaz de abarcar a 

complexidade envolvida.   O simpósio acolherá as reflexões relativas à mulher gestante, 

à gestante soropositiva, à gestante transgênero,  à condição da gestação, parto ou 

abortamento no cárcere e em outros contextos socioculturais, tais como  aldeias 

indígenas e quilombos, compreendendo a importância de propiciar o espaço para tal 

debate.  Assim, serão aceitos, neste simpósio temático, trabalhos de diferentes áreas que 

propiciem o debate interdisciplinar sobre as políticas públicas e as diretrizes curriculares 

para o atendimento nas instâncias da reprodução humana; reflexões contíguas que 

observem de forma ampla o tema proposto e desloquem o olhar puramente biomédico 

para os sentidos do "humano", ou seja, do tratamento humanizado, do respeito à 

dignidade da pessoa humana no âmbito das Ciências da Saúde. 
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