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A apresentação na modalidade pôster pretende expor de forma sintetizada os
principais objetivos e ações que envolvem o projeto de extensão “Biografias do trauma: um
olhar literário e interdisciplinar para a experiência da violência obstétrica” – vinculado ao
edital interno EPEC/FURG e em vigor desde 2016.
Embora a proposta dessa extensão tenha como característica principal o trabalho
interdisciplinar, o projeto está vinculado ao Instituto de Letras e Artes e, por consequência,
atende primordialmente a área das Letras. Trata-se de uma ação extensionista baseada no
relato biográfico e na narrativa de testemunho que promove, através de suas atividades,
registrar e transcrever histórias de mulheres que viveram a experiência da violência obstétrica
e que convivem com as consequências desse trauma. São histórias de mulheres cujo trauma
está evidenciado nas marcas do corpo, nas sequelas físicas de partos vaginais levados ao
extremo; em bebês fraturados pela intervenção forçada na expulsão vaginal e em número
relevante de óbitos intrauterinos e neonatais. Quando a marca não está visível no corpo, o que
é raro, ela se perpetua pelo assombramento da violência verbal, caracterizada pela
humilhação, pelo xingamento e por um discurso muito particular do profissional da saúde.
Muitas gestantes são persuadidas e forçadas a aceitar todo tipo de intervenção, acreditando ser
aquela a única possibilidade de “salvar” seu bebê. Em outras situações, a violência se
caracteriza pelo isolamento e vulnerabilidade da mulher que é impedida de ter a presença de
um/a acompanhante de sua escolha – mesmo que essa presença esteja garantida por lei
federal, Lei11.108 de 2005.Documentar essas experiências presume a partilha de histórias e
igualmente exercer uma dupla função: arquivar episódios que (de)marcam determinados
acontecimentos, em determinadas circunstâncias e em uma determinada sociedade e tempo,
assim como denunciar tais episódios para mobilizar tais sociedades de modo que essa
violência não seja perpetuada em um ciclo repetitivo de naturalização.
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A reflexão que conduz esse trabalho de extensão universitária busca relacionar as
teorias da escrita biográfica, do trauma e do testemunho às narrativas da violência obstétrica,
uma vez que coloca o sujeito dessa vivência na posição de narrador e protagonista de sua
história. O olhar literário que permeia essa ação almeja, portanto, ressignificar o vivido
através da narrativa e da escrita compartilhadas. Ou seja, contar a violência e escreve-la para
registrar seu testemunho.
A importância de narrar e registrar essas histórias encontra justificativa em um aporte
teórico conduzido pelo estudo de Arfuch (2010) para tratar o biográfico, Seligmann-Silva
(2003), para o testemunho e Ferenczi (s/d) para o trauma. Por entendermos que a "violência
obstétrica" éuma das expressões da violência contra a mulher, esse tema não pode ser tratado
isoladamente. Por essa razão, a segunda vertente desse projeto é o trabalho interdisciplinar
através de uma equipe multi e interdisciplinar. As áreas e subáreas envolvidas são: Literatura
e Linguística; Direitos Humanos e Jurisprudência; Psicologia; Enfermagem e Medicina;
Serviço Social – todos envolvidos na identificação de situações de violência e engajados na
organização de estratégias que revertam as estatísticas que evidenciam a ocorrência dessa
violência em hospitais locais. O trabalho interdisciplinar é estrategicamente uma ação social
que contribuirá para reverter os índices de prevalência da violência obstétrica no município de
Rio Grande.
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