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RESUMO 
 

Reis, L.P.C. (2010). Construção Cultural da Maternidade: a experiência de mães do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador - BA. Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

Mulheres constroem significados acerca da maternidade a partir do contexto social e 

histórico no qual estão inseridas, internalizando e externalizando padrões transmitidos 

culturalmente. No entanto, do ponto de vista psicológico, a construção de significados 

nos remete também à experiência pessoal, à capacidade da pessoa de se distanciar do 

contexto, refletindo e criando novas estratégias para se posicionar diante da realidade, 

que apontam para a emergência de novidade no seu processo de desenvolvimento. 

Assim, com este estudo, buscou-se analisar significados construídos por mães de 

diferentes gerações de uma comunidade do Subúrbio Ferroviário de Salvador em 

relação ao tornar-se mãe, tomando gravidez e parto como marcadores.  A concepção do 

estudo, a análise e interpretação do material etnográfico reunido, foram orientadas pela 

perspectiva semiótico-construtivista de Jaan Valsiner, numa interface com a abordagem 

fenomenológica. Os conceitos de agency, distanciamento psicológico, signo promotor e 

significados hipergeneralizados mostraram-se relevantes para dar conta da experiência 

vivida das participantes, permitindo abordar a dinâmica desenvolvimental presente na 

transição para a maternidade.  No trabalho de campo, utilizou-se como recursos 

entrevistas de conversação com 40 mulheres (sendo 17 pares e dois trios de mães de 

diferentes gerações), entrevistas informais com interlocutores da comunidade, visitas às 

famílias e questionário sócio-demográfico. A análise foi concebida privilegiando três 

níveis de generalização: o macrogenético (aspectos sócio-históricos), o mesogenético 

(coletivo -cultural) e o microgenético (experiência pessoal). A interpretação dos dados 

foi orientada pela busca de novidade psicológica a partir das tensões percebidas nas 

narrativas e na própria situação de conversação. Entre as principais conclusões do 

estudo, ressalta-se: a importância atribuída à maternidade impõe às mulheres a 

necessidade de atenderem continuamente às expectativas da sociedade, que lhes sugere 

direções e orientações às quais devem responder. Para enfrentar tais demandas as mães 

recorreram a recursos simbólicos e materiais (“bens culturais”), à rede de apoio (“bens 

relacionais”), mas principalmente, à sua experiência pessoal. Observou-se que as mães 

se apropriaram de valores e noções internalizados a partir do contexto social para 

compor núcleos de significação acerca da maternidade. Assim, o “ser mãe” implicou em 

“tornar-se” uma pessoa capaz de: assumir responsabilidades, cuidar do filho, ter 

iniciativa, amar, educar, ser solidária e sacrificar-se pelo outro.  Constatou-se, ainda, 

que as trocas entre as gerações favoreceram a adaptação recíproca das mães às 

demandas da maternidade, mas implicaram em superar conflitos decorrentes das 

mudanças em valores e práticas de cuidado sobre a gestação, o parto e de atenção à 

criança.  Entre as questões que provocaram tensões entre as gerações destacaram-se: a 

transformação de um modelo de cuidado sustentado pela tradição da cultura familiar 

para o crescente domínio da medicalização das práticas de saúde; a manutenção ou não 

de práticas articuladas com tradições religiosas; mudanças nas conotações atribuídas à 

noção do que é educar, e embates sobre quais obrigações competem à mãe e à avó. O 

presente estudo evidenciou a importância de se valorizar os elementos históricos, 

culturais e religiosos para compreender como as mulheres se utilizam dos recursos 
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simbólicos para re-significar a condição de ser mãe, conforme seu momento ou contexto 

de vida.  

Palavras–chave: etnografia, psicologia cultural do desenvolvimento; transição para a 

maternidade; gerações; experiência vivida; narrativas 
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ABSTRACT 
 

 

Reis, L.P.C. (2010). Cultural Construction of Motherhood: the experience of mothers 

from the railroad suburb of Salvador - BA. PhD thesis, Institute of Psychology, Federal 

University of Bahia, Salvador. 

 

Women build meanings on motherhood based on the social and historical context in 

which they are immersed, internalizing and externalizing patterns culturally transmitted. 

However, from the psychological perspective, the construction of meanings also leads 

us to the personal experience, to the person‟s ability to distance from the context, 

reflecting and creating new strategies to position before reality. These strategies lead to 

the emergence of novelty in the developmental process. This way, this study had the 

purpose to analyze meanings related to the process of becoming a mother, constructed 

by mothers of different generations from a community of the Railroad Suburb of 

Salvador. Pregnancy and childbirth were taken as markers. The design of this study, the 

analysis and interpretation of the ethnographic material gathered, were oriented 

according to Jaan Valsiner‟s semiotic-constructivist perspective, in an interface with the 

phenomenological approach. The concepts of agency, psychological distancing, 

promoter sign and hypergeneralized meanings were relevant to catch the participants‟ 

lived experience, enabling the addressing of developmental dynamics present in the 

transition to motherhood. During field work, interviews in a conversational setting with 

40 women (17 pairs and two trios of mothers from different generations) were utilized 

as resources for collecting data. Informal interviews with interlocutors of the 

community, visits to the families and a social-demographical questionnaire for the 

mothers were also used as resources for gathering information. The analysis privileged 

three levels of generalization: the macrogenetic (social-historical aspects), the 

mesogenetic (cultural-collective) and the microgenetic (personal experience). Data 

interpretation was oriented toward a search for psychological novelty, based on the 

tensions noticed along the narratives and on the conversational setting itself. Among 

some of the main conclusions of this study, one is that the importance attributed to 

motherhood imposes on women demands to constantly fulfill society‟s expectations. 

These expectations suggest them directions and guidelines they should follow. In order 

to face such demands, mothers resort to symbolic and material (“cultural assets”) 

resources, to their network of support (“relational assets”), but mainly they turn to their 

personal experience. It was observed that the mothers appropriated internalized values 

and views from their social context to elaborate nuclei of meanings on motherhood. 

Therefore, “to be a mother” implied in “becoming” a person able to: take 

responsibilities, take care of the child, be agentive, love, educate, be supportive and 

sacrifice on behalf of another. It was also found that exchanges between generations 

favor a reciprocal adaptation of the mothers regarding the demands of motherhood. 

These exchanges meant overcoming conflicts deriving from changes in values and care 

practices concerning pregnancy, delivery and child assistance. Some of the issues that 

instigated tensions between generations were: change in the model of care supported by 

the tradition of the family‟s culture to the growing dominance of medicalization of 

health practices; the maintenance or not of practices related to religious traditions; 

changes in the notion of what is to educate; and disputes over which obligations fit the 

mother and the grandmother. The present study evinced the importance of valuing 
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historical, cultural and religious elements in order to understand how women use 

symbolic resources to re-signify the condition of being a mother, according to their 

context and moment in life.   

 

Key words: ethnography; cultural psychology of development; transition to 

motherhood; generations; lived experiences, narratives.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Em 1996 recebi o convite de uma organização não governamental para trabalhar 

em Novos Alagados, área situada no Subúrbio Ferroviário de Salvador,
 

 e lá 

desenvolver projeto junto às famílias. Naquela época, reuniões com moradores, 

representantes das associações comunitárias e com técnicos (de ONGs - organizações 

não governamentais ou de órgãos do governo estadual) eram freqüentes, à noite ou em 

finais de semana, com o intuito de definir prioridades e planejar intervenções futuras. 

Com o passar dos anos, o trabalho tomou outros rumos, novos projetos sendo 

implantados, culminando com mudanças nas intervenções e em minha atuação 

profissional. Entre estas, a implantação do COF (Centro de Orientação da Família), cuja 

sede foi construída em Novos Alagados (no bairro de Plataforma), no qual era oferecido 

atendimento interdisciplinar para famílias em situação de risco e cursos de formação 

para profissionais. Neste âmbito, portanto, dificuldades enfrentadas estavam 

relacionadas ao exercício de uma „psicologia social e clínica‟ que fosse condizente com 

necessidades das pessoas assistidas pelo projeto. 

O trabalho como psicóloga do COF, no período de 2000 a 2005, foi ponto de 

partida para motivar o interesse por pesquisas, justamente porque nas reuniões de 

equipe, nas quais se priorizava a discussão dos casos e o confronto teórico, delinearam – 

se problemáticas que demonstravam necessidade de fazer análise mais profunda, que 

considerasse também fatores do contexto de origem das famílias. Mais do que levar 

respostas e soluções prontas para estas famílias, o trabalho serviu para vislumbrar a 

importância de aprender com elas, descobrindo seu potencial criativo para lidar e vencer 

adversidades. 

Mas, em paralelo a estas iniciativas, a convivência com pessoas da comunidade 

ampliou-se, alcançando dimensões bem familiares: convites para um cafezinho na casa 

de alguém, visitas para conhecer crianças recém-nascidas ou para ver alguém doente, 

casamentos, velórios, batizados, festas das comunidades, participação em mutirões, 

visitas às palafitas ou às casas „novas‟, etc. 

Enfim, aos poucos esta convivência foi-se alargando, com a promoção de 

vínculos cada vez mais estreitos, especialmente com familiares de colegas de trabalho 

que ali residiam ou com famílias encontradas no dia a dia, nas idas e vindas pelas 

comunidades de Novos Alagados. Foram encontros proveitosos para conhecer mais 



21 

 

aquele „povo‟ e descobrir riquezas de suas histórias, contadas em longas prosas 

informais.  

Portanto, a atuação profissional e a aproximação com as pessoas da área foram 

os elementos que nortearam o desejo de ampliar a compreensão sobre a realidade 

daquelas famílias, e que serviram de motivação para o desenvolvimento de estudo 

intensivo de casos, que culminou com projeto de mestrado (Reis, 2005)
1
, e a proposta 

de um trabalho etnográfico para o doutorado. 

Reforço estes aspectos porque foi justamente o relacionamento anterior com 

membros das comunidades de Novos Alagados que contribuiu para a opção por realizar 

uma pesquisa qualitativa, dentro de uma perspectiva fenomenológica, na qual pudesse 

sair da condição de psicóloga de uma instituição (limitada àquele contexto), para a 

posição de pesquisadora, através da busca de maior e mais reflexiva aproximação com a 

realidade das famílias.  

Considero, porém, que tais aspectos não tornaram a pesquisa necessariamente 

mais “fácil”, pelo contrário, me colocaram em posição de maior responsabilidade 

perante pessoas que encontrei durante o trabalho. 

Portanto, a escolha do método adotado na pesquisa, ou seja, a condução de um 

percurso etnográfico correspondeu ao desejo de conhecer mais profundamente aquela 

realidade.  

Quanto à escolha do tema, ao ingressar no doutorado, comecei a participar do 

grupo “Contextos e Trajetórias de Desenvolvimento” (CONTRADES), coordenado por 

minha orientadora, e que realiza estudos sobre transições familiares, tomando 

presentemente o parto e o tornar-se mãe como marcadores. Em consonância com os 

trabalhos deste grupo, é que optei por privilegiar o tema da maternidade, dentro da 

realidade na qual já estava inserida. 

O presente estudo está, portanto, vinculado ao projeto - Mundos Individuais, 

Mundos Partilhados: um Estudo Comparativo com Mães de Diferentes Gerações 

(Brasil, Estados Unidos, Itália, Timor Leste) - com apoio do CNPq (Conselho Nacional 

de Pesquisa), desenvolvido em parceria com Jaan Valsiner e Roger Bibace (da Clark 

University, EUA) e Keneth Noller (New England Medical Center), no período de março 

a de 2005 a fevereiro de 2011.  

                                                 
1
 „O fantasma da repetitividade no vínculo mãe-filha‟, dissertação de mestrado defendida em agosto de 

2005, no Mestrado em Família na Sociedade Contemporânea, pela Universidade Católica de Salvador 

(UCSAL). 
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Existe ainda um aspecto que merece destaque. Tinha. de início, a intenção de 

explorar, neste estudo, o foco na experiência de famílias de diferentes tradições 

religiosas, entendendo que este seria o item que distinguiria este estudo daqueles 

conduzidos até então pelo grupo CONTRADES. Dois elementos foram cruciais para 

levar a esta decisão: dados de entrevistas realizadas por pesquisadores do grupo 

CONTRADES, nas quais as mães aludiam às crenças religiosas e aos significados 

atribuídos à maternidade por influência destas; e histórias das famílias de Novos 

Alagados, cujas referências às tradições religiosas eram constantes. Além disso, não 

podia deixar de considerar a forte matriz religiosa que marca a cidade do Salvador, 

especialmente significados associados à figura da mãe – tanto no catolicismo quanto no 

candomblé.  

Porém, quando iniciei a coleta de dados, constatei que as mães traziam outras 

questões relevantes e considerá-las só enriqueceria o trabalho, pois remetiam aos 

significados atribuídos à maternidade: a valorização da experiência pessoal, as 

mudanças entre práticas de saúde tradicionais e a internalização de modelos orientados 

por profissionais de saúde; relatos sobre crenças e práticas acerca da maternidade, 

dentre outras.  

As informações acrescentadas pelas mães foram cruciais para indicar recursos 

culturais, sociais e pessoais utilizados para ajudá-las na elaboração das mudanças 

durante a transição para a maternidade. Sendo assim, ocorreu-me a idéia de privilegiar 

as singularidades vivenciadas por elas.  

Nas narrativas apareceram menções freqüentes à origem das famílias, devido à 

migração do sertão ou do Recôncavo baiano. Em função disso, observei que as trocas 

entre as gerações iam muito além da transmissão de conhecimentos de mãe para filha, 

implicando numa dinâmica constante de adaptação às exigências sociais, à apropriação 

de novas informações, culminando na re-significação conjunta do que é ser mãe.  

Então, ao priorizar o trabalho com diferentes gerações, minha intenção foi 

também de privilegiar a riqueza de dados relativos à co-construção da maternidade, ou 

seja, ao fato de que mãe e filha se ajudam de forma recíproca e continua no processo de 

tornar-se mãe.  

É claro, em todo o trabalho tomei o contexto no qual estão inseridas como 

referência, entendendo que suas trajetórias de vida estão circunscritas (mas não 

totalmente determinadas) pelos aspectos sócio-históricos e culturais do lugar no qual 

vivem.  
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Recorri ao suporte da Psicologia Cultural, abordagem que valoriza a construção 

de significados pela pessoa em contexto social e histórico, no campo da psicologia do 

desenvolvimento, para compreender como as mães se apropriam de elementos próprios 

de sua cultura transformando-os em recursos simbólicos, utilizando-os para significar 

suas experiências sobre a maternidade. 

Ao investir nesta direção, não se esgotam alternativas de abarcar estas questões, 

mas pelo menos se deixa em aberto a provocação para cada vez mais atentarmos para as 

peculiaridades da nossa realidade. Sendo assim, aspectos observados na realidade de 

Novos Alagados, e o diálogo com interlocutores da área, colaboram para incrementar 

discussões sobre a maternidade, e debates acerca de mudanças enfrentadas pelas 

famílias brasileiras.  

Em consonância com pesquisas no âmbito da psicologia cultural do 

desenvolvimento, realizados no Brasil (Bastos, 2006, 2008) e no exterior (Chaudhary, 

2004, 2007; Miller, 2005; Zittoun, 2006; Valsiner, 2007), este projeto será relevante do 

ponto de vista teórico pela possibilidade de ampliar a compreensão acerca da construção 

cultural da maternidade e por abordar a questão da transmissão intergeracional.  

O estudo inova por evidenciar a riqueza da utilização do método etnográfico no 

âmbito da psicologia do desenvolvimento. Além disso, seus resultados também serão de 

grande valia para enriquecer o trabalho de profissionais que atuam com famílias.  

A tese está organizada em sete capítulos distribuídos em três grandes partes. 

Uma primeira parte, em três capítulos, abarca a fundamentação teórica-conceitual do 

estudo. O Capítulo I introduz o tema da maternidade, através de levantamento de 

estudos que contribuem para situar os aspectos históricos e culturais que caracterizam a 

maternidade no Brasil. A partir daí são delimitadas questões tomadas como referência 

para a elaboração dos objetivos do estudo. No capítulo II prioriza-se a discussão sobre 

as relações entre as gerações: o conceito, as relações intergeracionais na família, e a 

importância de se considerar as trocas entre as gerações na transição para a maternidade.  

O terceiro capítulo traz o referencial teórico da psicologia cultural do desenvolvimento, 

com a identificação de conceitos que são relevantes para a análise de transições e 

emergência de novidade psicológica e social no processo de desenvolvimento.  

O capítulo IV, na segunda parte, expõe o percurso da pesquisa, apresentando 

considerações sobre a vertente fenomenológica e qualitativa; a descrição do método 

etnográfico; as estratégias utilizadas para a condução do trabalho de campo; a 



24 

 

caracterização das participantes do estudo; e uma breve explicação sobre o método 

utilizado para a análise dos resultados.  

Na terceira parte estão os capítulos V, VI, VII e VIII que incluem os resultados 

do estudo, e as considerações finais. Para uma análise dos níveis nos quais se dão o 

desenvolvimento humano, buscou-se organizar estes capítulos situando a caracterização 

do contexto (o nível macro) no capítulo V, relacionando a história da construção das 

comunidades de Novos Alagados e sua repercussão na vida das famílias. No capítulo VI 

optou-se por evidenciar, através da análise das narrativas, como a experiência das 

mulheres se organiza, é apoiada e guiada pelo enquadre coletivo-cultural (o nível 

mesogenético). No capítulo VII, através de uma análise mais profunda de alguns casos, 

a experiência vivida das mulheres, a maneira como estas enfrentam as situações de 

tensão que surgem na vida cotidiana, posicionando-se, criando e re- elaborando 

significados na transição para a maternidade (o nível microgenético). No final, se 

apresenta algumas considerações tecidas com o objetivo de refletir sobre como os 

recursos simbólicos e materiais (“bens culturais”), a rede de apoio (“bens relacionais”) e 

a experiência pessoal são relevantes para favorecer o processo de tornar-se mãe, e para 

caracterizar a construção de significados acerca da maternidade.  
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CAPÍTULO I  

 

MATERNIDADE NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

CULTURAIS  

 

1. MATERNIDADE NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

 

Os significados de maternidade encontram-se profundamente enraizados na 

cultura. Estudos conduzidos com mães baianas remetem claramente às matrizes 

histórico-culturais como referências sobre as quais se assentam idéias e práticas sobre 

maternidade (Bastos, 2006; Mattoso, 1988; Souza, G. 1995). 

O problema que se coloca a partir daí é como acontece o processo de construção 

e transmissão intergeracional de significados sobre maternidade, a partir da experiência 

da gravidez e parto, para mães em situação de pobreza e quais são as singularidades 

experienciadas por este grupo? 

O interesse é de esclarecer e explorar o fato de que, mesmo existindo elementos 

que colaboram para uma noção universal acerca da maternidade, descritos adiante, não 

se podem desconsiderar as singularidades vivenciadas por diferentes grupos, 

principalmente quando se pensa na riqueza que a diversidade brasileira nos oferece. 

A necessidade de compreender como este processo ocorre provoca algumas 

questões: 

1 - Quais os núcleos centrais dos significados relativos à maternidade na 

experiência de mulheres pobres em torno da gravidez e do parto? 

2 – Como se caracteriza o processo de construção de significados sobre 

maternidade, em torno da gravidez e do parto, entre mães de diferentes gerações? 

3 – Existe possibilidade de descrever o momento em que as mães assumem 

posicionamentos que diferem daqueles que lhes são transmitidos, criando novas 

estratégias? 

Nesta perspectiva, foca-se o olhar na experiência das mães, mas sem 

negligenciar a relação destas com o contexto em que vivem. Para subsidiar a discussão 

acerca da noção de maternidade que prevalece na cultura contemporânea realizou-se um 

levantamento da literatura especializada, nacional e internacional. 
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1.2 A maternidade 

 

Considera-se o tornar-se mãe, neste estudo, como uma transição no ciclo de vida 

de mulheres que engravidam, mas que afeta diretamente a dinâmica de todo o sistema 

familiar.    

Cowan (1991), para explicar a transição enquanto processo de desenvolvimento, 

considera três dimensões: ocorrência, que indica se o evento foi experienciado por um 

indivíduo ou família; timing, momento no ciclo de vida em que se dá; e duração, 

transições ocorrem num dado período de tempo.  

Obviamente, para as mães, esta transição é caracterizada por mudanças corporais 

e psicológicas, que adquirem significados diferentes conforme o momento e situação na 

qual este evento transcorre. Desejos, sentimentos, expectativas e crenças pessoais criam 

enquadramentos diferentes para cada mulher quando se torna mãe. Além disso, sua 

posição na família e na sociedade também lhe imputa novos significados, construídos 

social e culturalmente. 

Vinculados à etapa do ciclo de vida aparecem outros elementos significativos, 

como a idade da gestante; riscos no caso de gravidez, tanto na adolescência, quanto para 

mulheres com idade mais avançada; ou diferenças na experiência de mães primíparas ou 

multíparas. 

Durante o período de gestação, no parto, ou no período pós-parto, mudanças são 

contínuas, algumas transcorrem com naturalidade, outras são carregadas de fortes 

emoções, da alegria ao constrangimento ou sofrimento, sempre a depender das 

condições de vida e do momento da gestante. 

Amorim e Rossetti-Ferreira (2004) evidenciam que existe uma noção dominante 

de maternidade, na qual se destaca a relação afetiva mãe-bebê, o amor da mãe pelo 

filho, papéis e expectativas de posições a ocupar na família, como indicadores do que se 

espera das mães.  

Existem duas bases principais que sustentam esta noção dominante sobre 

maternidade: biológica e cultural. A condição biológica é definida inicialmente por uma 

concepção naturalizada da maternidade, limitada apenas às mulheres, e diz respeito 

principalmente às mudanças corporais da gestação, ao parto como marco central deste 

processo e ainda à amamentação. A dimensão cultural pertence aos atributos 

socialmente construídos, que definem prescrições às quais mulheres devem sujeitar-se. 
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Dentro da dimensão cultural cabem elementos sociais, históricos, psicológicos, 

econômicos, políticos e religiosos, pertencentes ao macrossistema social.  

Em estudos que tratam especificamente da maternidade percebe-se a relevância 

destas bases biológicas e sócio-culturais, pela ênfase na preocupação com a condição da 

gestante ou sua capacidade para adaptar-se ao exercício da maternidade (Bonfim & 

Lopes, 2008); pelo foco na gravidez na adolescência, com especial atenção para riscos 

aos quais a gestante e o bebê estão sujeitos (Almeida, 1987), ou ainda quando abordam 

sentimentos e significados vivenciados pelas mães, indicando que se trata de situação 

delicada, que gera conflitos nas famílias e nas próprias jovens, devido à frustração e 

preocupação quanto ao seu futuro (Borges, 2005; Falcão & Salomão, 2006; Pacheco, 

2004; Resende & Fonseca, 2008; Silva & Giuliani, 2008; Takei, 2007). 

Estes estudos evidenciam o fato de que atualmente existe uma tendência de 

apontar preocupações com as mães, principalmente por profissionais que lidam com 

estas no campo da saúde, oferecendo-lhes orientações sobre práticas de cuidado e até na 

assistência psicológica, que contribuem para a tentativa de submetê-las ao que seria 

talvez a maternidade “politicamente correta”. Assim, uma “boa mãe” preventivamente 

faz o pré-natal, segue indicações médicas quanto a exames e cuidados de alimentação 

durante a gestação, amamenta, tem cuidados de higiene, mantém-se em dia com a 

vacinação, cumpre a obrigatoriedade de visitas ao pediatra. Enfim, segue todas as regras 

e rotinas sugeridas por vários profissionais. E ainda, ama incondicionalmente a criança. 

Além de tudo, ainda tem que atender às demandas estipuladas por seus grupos 

de convivência, como a família e grupos sociais ou religiosos dos quais participa. 

Mães que não conseguem atender a estes padrões são muitas vezes 

discriminadas ou julgadas como irresponsáveis. Mulheres em condição de pobreza são 

mais facilmente incluídas neste grupo, sem que ao menos se procure compreender os 

motivos que as impediram de corresponder às expectativas, ou sem que se verifique se 

elas atenderam às expectativas que são compatíveis com sua realidade, em ambas as 

situações estas se tornam vítimas de preconceito. 

Através da leitura de estudos de antropologia e história (Badinter, 1985; Ferreira 

Filho, 2003; Mattoso, 1988; Souza, G. 1995) descobre-se que questões tão atuais 

remontam a tempos idos, e podem ser explicadas a partir de elementos das culturas 

européia e africana, que interferiram na formação do povo brasileiro, como noções 

morais sobre educação e medicina explicitadas adiante.  
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Por este motivo, incluem-se neste levantamento estudos sobre a situação das 

famílias brasileiras, que são sugestivos para indicar a forma como os pontos 

apresentados anteriormente relacionam-se ao desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e, conseqüentemente, à noção de maternidade que prevalece na nossa realidade.  

 

 

1.3 Famílias Brasileiras 

 

Estudos sobre famílias brasileiras apontam para uma estreita relação entre a 

construção de significados acerca da maternidade e os enunciados religiosos e médicos, 

evidenciados no decorrer da história (Ferreira Filho, 2003; Mattoso, 1988; Moura & 

Araújo, 2004; Souza, G. 1995). Explicações sobre esta vinculação se sustentam em 

argumentos que tratam das relações sociais, principalmente em discussões sobre poder 

autoritário das classes dominantes ou das diferenças entre os sexos (com ênfase na 

submissão das mulheres aos seus maridos), que devido a motivações políticas e 

econômicas impunham condições para as famílias, baseadas em argumentos filosóficos, 

religiosos e médicos (Mattoso, 1988; Sarti, 1992, 2004; Souza, G. 1995; Souza, M. 

2008). 

A ordem social, que definia padrões de condutas para as mães, e o próprio valor 

dado à maternidade mudava conforme interesses de cada época. Contudo, chama a 

atenção o fato de que dois argumentos sempre eram apresentados em paralelo: natural 

(biológico) utilizado para justificar a limitação das funções da maternagem às mulheres; 

e moral, construído culturalmente a partir de elementos sociais, históricos e políticos.  

Mattoso explicita que no Brasil houve junção de elementos que vieram da 

cultura européia, através da colonização portuguesa, e da cultura africana, adaptados às 

condições locais, obviamente com diferenças entre regiões do nosso território. Porém, 

no século XIX a família é considerada “sem dúvida a chave mestra, a base fundamental 

da organização social da província” (Mattoso, 1988: p. 20).  

Para os brancos, a família nuclear (pai, mãe e filhos) e extensiva (com inclusão 

de parentes e agregados) correspondia ao modelo preponderante. No entanto, para os 

africanos tal modelo não prevalecia: “Na Bahia do século XIX a etnia de origem 

representa papel importante, pois é a estrutura, a ossatura da vida social, religiosa e até 

mesmo política dos africanos” (Mattoso, 1988, p. 104).  
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Estudos voltados para a situação dos negros ou religiões de origem africana 

também confirmam que a etnia foi o ponto de união das famílias africanas, mais do que 

a filiação biológica, e neste caso, o papel de autoridade competia aos mais velhos, 

cabendo aos mais novos obediência a estes (Lima, 2003; Oliveira, A. P. 2000; Santos, J. 

T., 2007). 

Estes elementos ajudam a entender as mudanças ocorridas na sociedade 

soteropolitana quanto à maternidade, pois mães de famílias tradicionais seguiam 

modelos influenciados pela cultura européia da época, mas mães de origem africana, ou 

famílias de mulatos livres e colonos, acabaram por organizar-se a partir de padrões de 

mais clara base coletivista.  

No final do século XIX e início do século XX a realidade das famílias começa a 

mudar em função da ênfase na educação, e com o desenvolvimento de modelos 

médicos, que pregavam noções higienistas, colocando as mães em posição de submissão 

aos ensinamentos médicos (Nascimento & Grillo, 2008). 

Mattoso relata que nas recomendações para as mães misturavam-se elementos 

médicos com crenças religiosas: 

Os nascimentos são outras ocasiões de grandes festejos para as famílias baianas, 

celebrações preparadas durante os meses de gestação, período que submete a mulher a 

muitas proibições e ritos: a gestante não deve passar debaixo de cordas para não se 

arriscar a ter nó nas tripas ou parto difícil; se sentir dor no peito, deve tomar chá de 

canela. Se o casal deseja um filho, deve matar uma galinha deixando inteiro o coração; 

se quiser uma filha, deve cortar ao meio o coração da ave. Um ventre arredondado 

prenuncia uma filha; se pontudo, um filho. Chegada a hora, vem a parteira e com ela as 

experientes vizinhas. A parturiente deve tomar ovos quentes, café e vinho do Porto. 

Nascida a criança, a parteira ocupa-se preferencialmente da mãe, pois a tradição reza 

que o “recém-nascido” que morre é mais um anjo no reino de Deus”. Desse momento 

em diante, começa a rigorosa dieta da mãe; carne, só de galinha, até mesmo para as 

escravas paridas. São-lhe proibidos couve, abóbora, cozidos, fruta-pão, melancia, 

abacaxi, feijão, porco, banana, etc. O recém-nascido recebe invariavelmente algumas 

gotas de suco de limão nos olhos, é mordido por pessoas de muito bons dentes, no seu 

primeiro banho é mergulhada uma moeda de valor, para que ele se torne rico. Ganha 

medalha da Virgem acompanhada de uma figa, amuleto africano representando a mão 

fechada com o indicador estendido.  (Mattoso, 1988, p.190) 

 

Souza, G. (1995) mostra que no século XIX o discurso médico foi importante 

para corroborar mudanças na cultura soteropolitana, alterando a configuração das 

famílias, ora pregando o controle da natalidade ou a procriação, utilizando-se de 

argumentos sustentados por princípios religiosos ou biológicos, mas definidos conforme 

o momento político e econômico do país: 

Os cuidados com as crianças recém-nascidas e na primeira infância deveriam ser 

realizados pela própria mãe (a genitora), a quem teria sido confiada (por Deus ou pela 
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natureza) a “missão sublime” da maternidade. Repassar a outros a realização dos 

“deveres de mãe”, era uma ação qualificada como “abandono do filho” e alvo de 

veementes protestos e advertências. (Souza, G. 1995, p. 197) 

 

Segundo Souza, G. (1995) entre os anos 40 e 70, em toda a Bahia, o discurso era 

pró-natalista o que implicava a elevação do número de filhos. Neste período 

incentivava-se a criação de filhos através da ajuda mútua, com apoio da vizinhança. 

Empresas da época construíam vilas de trabalhadores para facilitar as trocas entre 

funcionários. 

Posteriormente, nos anos 70, surge ênfase na boa educação, prevalecendo o 

discurso da medicalização do exercício da procriação e maternidade, com a 

desnaturalização dos elos entre a sexualidade, procriação e exercício da maternidade. 

Este movimento contribuiu para a tendência das famílias pobres de constituírem proles 

pequenas. Nos anos 80 muda também a lógica de ajuda mútua, com mudanças desses 

sistemas para sistemas restritos, com surgimento das creches (Souza, G. 1995). Desde 

então, prevalece tendência de institucionalização das práticas de cuidado e educação das 

crianças, uma vez que muitas destas vão para as creches desde bem pequenas. 

Até aqui três campos principais ganham destaque e pesam na configuração da 

noção de maternidade na nossa cultura: medicina, religião e educação. 

Há debates motivados por polêmicas em torno da tendência de medicalização da 

maternidade, com críticas ao predomínio das decisões médicas em detrimento de 

posições das mães (Kitzinger, 1978; Maysa & Gomes, 2008; Miller, 2005). Atualmente, 

no Brasil, este excesso de interferência médica evidencia-se também pelo aumento de 

partos por cesariana, escolhidos mais por comodismo e praticidade devido à 

possibilidade de agendamento dos mesmos, do que pela real necessidade da cirurgia. 

Esta polêmica continua em evidência, e estudos atuais apontam que ainda 

existem pressões sociais no sentido de que as mulheres correspondam ao modelo 

idealizado de maternidade (Corrêa, 2008; Faria, 2008; Schiwengber, 2008). 

Azevedo e Arrais (2006) identificaram, por exemplo, que dificuldades das mães 

de se adequarem ao modelo da “boa mãe” chegam ao ponto de comprometer sua saúde 

psíquica, situação comum nos casos de depressão pós-parto.  

Já os conflitos entre religião e saúde ganham destaque nos campos da Bioética, 

em função do desenvolvimento de tecnologias médicas, da procriação in vitro, dos 

métodos contraceptivos (Fontenelle & Tanaka, 2008; Guedes & Penna, 2008; Straube, 

2008; Vargas, 2008). 
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Outro fator de discussão é a relação entre maternidade e sacralidade. Em 

diferentes estudos o tema é tratado para evidenciar como os modelos referenciados nos 

valores religiosos sugerem direções de comportamento para as mulheres. Chaudhary 

(2007) sublinha que na Índia, cujo sistema religioso é politeísta, existem divindades que 

representam uma multiplicidade de modelos nos quais a mulher pode se inspirar para 

desempenhar seu papel enquanto mãe, ou para frisar a importância do poder feminino: 

mãe casta, obediente, amorosa, protetora, dentre outros.  

Badinter (1985, p. 9) afirma que: “... a maternidade é, ainda hoje, um tema 

sagrado. Continua difícil questionar o amor materno, e a mãe permanece, em nosso 

inconsciente coletivo, identificada a Maria, símbolo do indefectível amor oblativo”.  

Inclusive Badinter (1985) criou polêmica sugerindo que o mito do amor materno 

surge em função de processo cultural, e não pode sustentar-se apenas em uma lógica 

natural: 

(...) não é só o amor que leva a mulher a cumprir seus “deveres maternais”. A 

moral, os valores sociais, ou religiosos, podem ser incitadores tão poderosos 

quanto o desejo da mãe. É certo que a antiga divisão sexual do trabalho pesou 

muito na atribuição das funções da “maternagem” à mulher, e que, até ontem, 

esta se afigurava o mais puro produto da natureza. (p.17) 

 

 Estudo sobre o Candomblé também aponta a íntima relação entre maternidade, 

sacralidade e questões de gênero. Segato (2000) evidencia que algumas divindades têm 

características bem específicas para sugerir uma condição de gênero, e ao mesmo tempo 

para indicar “temperamentos” que indicam diferentes formas de ser mãe. A autora relata 

que Iemanjá é a mãe de todos, mas não é muito afetuosa. Oxum por outro lado, seria a 

mãe adotiva, a que cuida e protege os filhos de outros Orixás. 

 Estas referências parecem pertinentes para explicar práticas comuns entre as 

famílias de Novos Alagados, como a atitude de algumas mães que acolhem crianças em 

suas casas, criando-as em parceria com suas mães biológicas.  

Em psicologia do desenvolvimento, a relação entre família, maternidade e 

religião ainda é pouco explorada; e não foram encontrados estudos que apontem 

questões pertinentes com esta proposta (Bruscagin, 2004; Oliveira, A. P. 2000; 

Rabinovich & Gallo, 2005). 

Na antropologia e sociologia tais temas são mais explorados, focalizando as 

relações sociais, a influência da religião nas famílias, a interferência de crenças 

religiosas no âmbito de políticas de saúde, dentre outros (Barbosa, 1999; Duarte, 

Heilborn, Barros & Peixoto, 2006; Friedericks, 2008; Rabelo, 2008; Ribeiro, 2002). 
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Neste breve relato sobre a situação das famílias brasileiras observa-se que a 

questão da educação aparece vinculada aos campos da saúde e da religião. Nota-se 

ainda que todo o desenvolvimento tecnológico e mudanças radicais e rápidas 

pressionam as pessoas provocando-as a se adaptarem e atualizarem. O campo da 

educação parece ser aquele que permite alcançar novas posições na sociedade além de 

maior compreensão de tudo o que se passa, talvez por este motivo seja tão valorizado 

pelas famílias. 

Em seguida delineiam-se os objetivos deste estudo, que tem como intenção 

explorar a questão da construção de significados.  

 

 

1.3 Explorando os significados 

 

Valsiner (2007) afirma que o conjunto de elementos culturais colabora para 

formar o que ele chama de campo de significados. Ou seja, no caso das mães, os 

campos de significados aparecem como signos selecionados pelas mulheres como 

recursos simbólicos e que guiarão suas decisões, inclusive no posicionamento quanto 

aos fatores biológicos (por exemplo, em situações em que se pode recorrer aos 

conhecimentos médicos para alterar a ordem natural dos eventos ligados ao parto). 

Pesquisadores de outros países chamam a atenção para problemas interculturais, 

com discussões acerca da necessidade de incentivo ao respeito às diferenças culturais 

relativas a crenças e práticas maternas num mundo globalizado (Chaudhary, 2004; 

Miller, 2005; Ramos, 2008). 

No Brasil, que é um país de grandes proporções, estes problemas evidenciam-se 

constantemente. Entende-se também que Salvador, berço da miscigenação brasileira, é 

um território particularmente fértil para se explorar estas questões. 

Sendo assim, propõe-se como objetivo deste estudo analisar significados 

construídos por mães de diferentes gerações de uma comunidade do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador em relação ao tornar-se mãe, tomando gravidez e parto como 

marcadores.  

Tais questões poderão ser exploradas a partir dos seguintes objetivos 

específicos:  

a) analisar os núcleos de significação ligados à maternidade que emergem nos 

diferentes contextos familiares;  
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b) explorar, a partir de convergências e divergências, tensões percebidas na 

relação entre mães e filhas, com mudanças em valores e práticas relatadas sobre a 

transição para a maternidade;  

c) identificar de que modo e em quais dimensões significados e práticas 

construídos pelas mães em torno da gravidez e do parto apontam para a emergência de 

novidade no seu processo de desenvolvimento. 

Opta-se por privilegiar o tema da transição inicial para a maternidade, nas várias 

dimensões que aparecerem, pois em cada época ou de acordo com condições sócio-

históricas e culturais destacam-se valores diferentes que influenciam escolhas das mães 

quanto aos passos que devem dar num dos momentos reconhecidamente mais 

importantes de sua vida e de seu desenvolvimento como pessoa.  

Reitera-se, então, que a decisão neste estudo é de escutar as próprias mães, 

valorizando o ponto de vista destas através dos relatos de suas experiências particulares, 

com o intuito de compreender quais são os significados que estas atribuem ao ser mãe, 

mas principalmente com a pretensão de mostrar que os saberes se constroem no mundo 

da vida, muitas vezes sem o aval dos especialistas e, principalmente, em condições 

diferentes daquelas sugeridas por estes.  

Através da conversação com as mães, recorre-se à fonte da sabedoria materna, 

com a pretensão de que este diálogo se estenda a pesquisadores, profissionais que atuam 

com famílias e inclusive com a comunidade de origem destas.  
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CAPÍTULO II 

 

RELAÇÕES INTERGERACIONAIS, FAMÍLIA E MATERNIDADE 

 

 

Em acordo com outros trabalhos do grupo CONTRADES também se valoriza, 

neste estudo, as trocas entre mães de diferentes gerações, com o intuito de compreender 

a transmissão intergeracional de crenças, valores e tradições acerca da maternidade. 

Entende-se assim que tradições originárias do microssistema no qual as mães estão 

inseridas são fontes de recursos simbólicos por elas acessados para construir 

significados da maternidade. 

Mas, ao abordar este processo de “transmissão intergeracional”, percebe-se 

inicialmente que a “transmissão” não acontece de forma simples e nem 

automaticamente, pois vários aspectos estão implicados, dentre eles a intersecção de 

histórias pessoais, das famílias e das comunidades de origem das mães. 

No intuito de direcionar dúvidas que emergiram no enfrentamento desta questão, 

realizou-se levantamento de estudos sobre gerações. Sendo assim, recorreu-se primeiro 

a autores que discutem o conceito de gerações. Depois, a estudos que tratam das 

relações entre gerações na família. A partir daí, se considerou a importância destas 

informações para o tema de interesse, ou seja, a transmissão intergeracional entre mães. 

 

 

2.1 O CONCEITO DE GERAÇÕES  

 

Torna-se relevante esclarecer que o conceito de gerações engloba diversos 

elementos ainda pouco explorados, que contribuem para a confusão entre limites 

teóricos e usos do senso comum, corroborando para a vinculação do termo apenas a 

situações práticas ligadas às dinâmicas de interação entre diferentes grupos. Britto da 

Motta (2004) considera que tal uso  

...contribui para a sua imprecisão conceitual, porque, entre a idéia matriz de gerar e as 

referências atuais a fases ou hierarquias de produção de objetos tecnológicos, alinha-se 

um extenso rol de significados do termo „geração‟, perigosamente matizados pelo uso 

livre no cotidiano. (Britto da Motta, 2004, p. 350) 
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Mannheim (1928) sugere que “a unidade de gerações é constituída 

essencialmente por uma semelhança de posição de vários indivíduos dentro de um todo 

social” (p.134). 

Esta posição estaria marcada por três aspectos: a „localização de geração‟ (como 

posição semelhante que uma série de indivíduos ocupa numa estrutura social), „geração 

como realidade‟ (indivíduos que experimentam os mesmos problemas históricos 

concretos) e „unidades de geração‟ (numa geração podem existir grupos que trabalham 

de forma diferente com suas experiências, com maior ou menor elaboração destas em 

termos de consciência) (Mannheim, 1928). 

Certamente as contribuições de Mannheim destacam-se tanto por caracterizar 

um marco nos estudos sociológicos, devido à sua insistência em incluir as gerações 

como categoria a ser aprofundada, quanto pela coerência em frisar a importância das 

dinâmicas sócio-históricas como norteadoras das posições ocupadas por uma geração. 

Por outro lado, Eisenstadt (1956) aborda a questão das gerações focalizando as 

idades e diferenças etárias, e considera que as competências („potencialidades e 

obrigações humanas‟) esperadas para cada etapa da vida é que definem a posição do 

indivíduo na sociedade. Sendo assim, os papéis que o indivíduo desempenha e a 

interação deste com outros serão importantes para garantir o sistema social: 

 

Em outras palavras, os papéis desempenhados pelo indivíduo em qualquer estágio de 

sua curta faixa de vida devem ser definidos de modo a „aguçar‟ e enfatizar suas relações 

com pessoas de diferentes graus de desenvolvimento pessoal, i.e., seu papel como 

transmissor ou receptor da herança cultural e social. (Eisenstadt, 1956, p. 5) 

 

 

Existe para esse autor uma relação entre a idade e o exercício da autoridade, pois 

o indivíduo adquire também um status social determinado de acordo com o grupo no 

qual está inserido. Este exercício da autoridade ganha conotações diferentes em grupos 

homogêneos (nos quais todos os indivíduos são da mesma faixa etária) ou heterogêneos 

(que marcam as posições e conflitos entre jovens e velhos), demonstradas pelas 

posições de poder ocupadas no sistema social.  

Na linha de Mannheim e Eisenstadt, Attias-Donfut (1988) define três 

perspectivas principais no estudo de gerações: “coortes” (cuja referência é estatística ou 

demográfica), os “grupos etários” e as “gerações”. 

De fato, os estudos demográficos permitem situar os indivíduos tanto histórica 

quanto socialmente e, por comparação de parâmetros geográficos, identificar perfis 
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comuns a seus contextos, utilizando-os para estimar, por exemplo, informações sobre 

esperança de vida, idades de casamento, idades de procriação, etc. A caracterização dos 

grupos etários e classes de idade e a relação destes com as posições ocupadas na família 

e na sociedade também é recuperada por esta autora (Attias-Donfut, 1988,1996).  

A melhor alternativa de acordo com Britto da Motta (2004), seria a de recorrer 

ao entrecruzamento das perspectivas destacadas por Attias-Donfut, o que dá o sentido 

principal ao uso do termo gerações: “...designa um coletivo de indivíduos que vivem em 

determinada época ou tempo social, têm aproximadamente a mesma idade e 

compartilham alguma forma de experiência ou vivência” (Britto da Motta, 2004, p. 

350). 

A ênfase no sentido relacional do conceito de gerações, assumida por Donati 

(1998), abre possibilidades para uma releitura produtiva: 

Geração, em sentido sociológico (relacional), é a descendência/ascendência familiar 

mediada pelas relações sociais externas à família. Na perspectiva relacional, geração 

torna-se o conjunto das pessoas que compartilham uma relação, aquela que liga sua 

colocação na descendência própria da esfera familiar/parental com a posição definida na 

esfera societária em base à idade social. A fim de que uma geração não seja um híbrido 

e sim tecido de relações significativas que dá consistência a uma experiência histórica 

generativa, é necessário que a trama das relações tenha uma ordem simbólica específica. 

(Donati, 1998, p. 9) 

 

 

É ainda relevante considerar, como sugere Britto da Motta (2008), a fecunda 

intersecção entre gênero e idade/geração, levando em conta: o jogo de relações entre as 

gerações, as condições sociais vigentes naquele momento ou tempo social, e o modo 

possível de apreensão e resposta a elas pelos atores sociais geracionais. Ela sublinha 

ainda a necessidade de lembrar que: “No interior de cada grupo geracional ou de idade 

constroem-se representações, identidades e situações sociais que confrontam as de 

outros grupos; inclusive no que se refere às suas posições segundo o gênero, a raça e a 

classe” (p.7).  

É claro que, na análise dos resultados, será relevante tomar como referência 

estas contribuições, pois se trata de um estudo com mulheres, de maioria negras, e que 

vivem em condição de pobreza. Mas, como a proposta é de estender estas discussões 

voltadas para a família, então se explora ainda mais as vicissitudes próprias do encontro 

entre as gerações neste âmbito, na dimensão relacional.  
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2.2 FAMÍLIA E RELAÇÕES INTERGERACIONAIS 

 

Na sociedade em geral é comum falar das relações entre gerações, 

principalmente quando se trata de grupos heterogêneos, como sendo conflituosas. As 

disputas pelos espaços, lutas de poder, „modismos‟ de certos grupos, rivalidades quanto 

a valores e crenças, o „estranhamento‟ entre os que se dizem diferentes, e as „falas 

ininteligíveis‟ que limitam a comunicação, são fatores que justificam tal embate. 

Conflitos específicos das etapas do desenvolvimento (adolescência, juventude, 

„terceira-idade‟), que supostamente explicam as crises previsíveis na vida dos 

indivíduos ou para certas idades, servem de álibi para justificar ou talvez camuflar o 

confronto entre as gerações. Obviamente as coisas não são tão simples, pois, por trás de 

tais crises, percebe-se a luta contínua de uma geração para adequar-se aos apelos 

sugeridos pela outra, e que nada mais são do que exigências impostas pelo sistema 

social, que pede a ambas que se adaptem aos novos tempos (Balandier, 1977; Bourdieu, 

1983; Foracchi, 1972). 

Foracchi (1972) sugere que o questionamento dos jovens em relação à geração 

anterior é de suma importância para a continuidade das gerações, pois provoca na 

geração anterior a necessidade de se requestionar sobre seus valores: “É basicamente 

esse questionamento que está na raiz do chamado conflito de gerações que muitas vezes 

não é, paradoxalmente, senão o conflito de uma geração consigo mesma, com seus 

próprios valores” (Foracchi, 1972, p.21). 

Certamente, sinais de conflito manifestos na sociedade também aparecem na 

família, mesmo que com características diferentes, e provocando novos 

posicionamentos para seus membros. Vários autores consideram, portanto, que a família 

é o espaço privilegiado da troca entre as gerações. 

Apesar das dificuldades para definir a família, ou distinguir as várias formas de 

apresentação desta na sociedade contemporânea, Donati (2008) prioriza a noção de 

família como unidade relacional, grupo social-humano primário, e lugar de relações 

entre sexos e gerações. 

É ainda Eisenstadt (1956) quem afirma que a continuidade do sistema social 

deve-se em grande parte à interação entre membros de diferentes graus etários, e a 

família é identificada como lugar de destaque por favorecer esta troca: 

...a primeira e mais básica relação da qual participa um indivíduo é do primeiro tipo, 

i.e., etariamente heterogênea, qualitativa, particularista e difusa. Estes critérios 
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caracterizam as relações familiares em todas as sociedades e estes grupos e relações são 

os primeiros e mais básicos agentes socializantes em qualquer sociedade. [...] Na 

família, o indivíduo aprende os vários tipos de atividades que exigem dele, na qualidade 

de membro pleno da sociedade e as várias maneiras de superar as tensões e frustrações 

inerentes à vida social disciplinada.  (Eisenstadt, 1956, p. 17) 

 

 

As mudanças quanto a responsabilidades e relações de poder acontecem nas 

famílias vinculadas principalmente às etapas do ciclo de vida dos seus membros. 

Segundo Barros (1987) por trás das discussões em torno dos papéis a serem ocupados e 

das situações de conflito em decorrência de divergências quanto à responsabilidade 

pelas crianças ou à forma como educá-las se identifica aspectos importantes sobre 

relações entre as gerações. 

A autora dá relevância para os temas da autoridade e do afeto e reforça que a 

existência do conflito não deve ser vista como necessariamente negativa: “A idéia de 

conflito se apresenta em todas as relações sociais e se manifesta mais abertamente 

quando estas têm caráter afetivo” (Barros, 1987, p. 47). 

A solução para os conflitos, na visão de Bowen (1978), autor que desenvolveu 

teoria sobre o sistema emocional familiar, é exatamente valorizar as relações entre 

gerações, ampliar os vínculos, conhecer o funcionamento da transmissão 

multigeracional. Quanto mais os membros da família conseguem dialogar e elaborar 

juntos suas histórias melhor será para o desenvolvimento da diferenciação e autonomia 

de todos, pois podem refletir sobre estratégias para vencer suas dificuldades. 

Por outro lado, em famílias nas quais os padrões de comportamento, regras e 

valores são perpetuados rigidamente, surgem situações de fechamento que encerram o 

grupo familiar em círculo vicioso, com características até patológicas, o que 

compromete os vínculos entre os membros ou inibe relacionamentos externos (Bowen, 

1978; Cerveny, 2000). 

Donati (1998) também aponta que existem elementos de conflito que sinalizam 

para a posição de risco em que se encontram as famílias: 

A sociedade moderna exaltou o caráter multi geracional da família. Fez da família o 

lugar específico (o sub-sistema especializado) do encontro entre gerações. Esta 

realidade sofre hoje um desafio radical. A família parece perder suas conotações de 

vínculo e de trama intergeracional ordenada. Fragmentação dos núcleos, 

incomunicabilidade, afastamentos, vazios, inversões, implosões, atravessam a família a 

ponto de colocar em questão a sua capacidade para ser “entrelaçamento geracional”. 

(Donati, 1998, p. 1)  
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Donati mostra que dificuldades devido à falta de comunicação e de referências 

comuns, antes presentes nas tradições culturais, que sustentavam certo diálogo entre as 

gerações, além da incerteza quanto às expectativas recíprocas, são fatores que produzem 

vazios e desequilíbrios nas relações familiares e parentais. Mas para o autor, estas crises 

não chegam a destruir a família como relação de plena reciprocidade entre os sexos e as 

gerações.  

A crise geracional é um sintoma de problemas que no momento atual não encontram 

soluções ou saídas satisfatórias. [...] Pode-se sustentar que a família está se 

reorganizando exatamente como um entrelaçamento de gerações que buscam a própria 

identidade através dela e que este entrelaçamento está gerando, com todos os seus 

conflitos e com suas solidariedades, um novo modo de fazer família. (Donati, 1998, p. 

3) 

 

É justamente a capacidade de entrelaçamento entre as gerações que marca as 

novas dinâmicas de enfrentamento das famílias diante dos desafios impostos pela 

convivência cotidiana. E por outro lado, a capacidade de superá-los fortalece as redes de 

solidariedade traçando novas perspectivas para o futuro das gerações. 

Mas a simples co-existência de gerações diferentes no contexto familiar não é 

suficiente para afirmar que foram estabelecidas redes de solidariedade, a qualidade das 

relações será sim um fator de diferenciação. Os laços entre as gerações, que se 

constroem nas trocas diárias, na convivência, na preocupação pelo bem do outro, na 

atenção pelas necessidades de todos os membros do grupo através da interação entre 

projetos de vida pessoais e familiares, é que serão decisivos. 

Estudos sobre ciclo de vida e ciclo familiar evidenciam que todos os membros 

são co-responsáveis pelo funcionamento da família. Daí que não importa a idade, cada 

pessoa em sua unicidade marca presença no percurso dos outros, o que justifica a 

relevância de tomar as trocas entre as gerações como um objeto de estudo (Cerveny, 

2000). 

Outro aspecto importante: é na família que as pessoas apreendem as regras de 

solidariedade, gratuidade e solidariedade, que serão cruciais para a sua inserção social e, 

para reduzir os conflitos entre as gerações (Eisenstadt, 1956; Godard, 1993).  

Attias-Donfut (1996) assinala que a construção das redes de solidariedade e 

ajuda mútua entre gerações acontecem a partir de dois circuitos, o público e o privado 

(informal). No sistema público estão inseridas iniciativas de proteção social, que 

priorizam os critérios de idade ou de inserção profissional, sustentadas por valores de 

caridade, assistência, fraternidade, ou até direitos adquiridos. Mas a solidariedade 
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privada, aquela própria do contexto familiar, tem como principal critério o 

pertencimento, definido pela posição genealógica que se ocupa, e que religa as pessoas 

que têm histórias e projetos comuns.  

O potencial de uma família para manter-se como referência para seus membros 

define-se então pela capacidade desta de construir redes de apoio e interação, que 

podem ser desenvolvidas internamente ou externamente. A solidariedade interna 

sustenta-se pelas trocas entre os membros, pais e filhos, entre irmãos (mesmo os de 

afinidade, que não são consangüíneos), avós e netos, e até mesmo com a família 

extensa, por exemplo, de tios/primos (Minuchin, 1999). Insere-se neste grupo também 

trocas comuns na realidade brasileira, como a aproximação entre „comadres‟ e 

„padrinhos‟, que muitas vezes são vizinhos ou conterrâneos dos pais, e que aparecem 

como „membros‟ da família devido aos vínculos de amizade e solidariedade. 

O acesso à solidariedade externa depende da abertura para participar de políticas 

solidárias da comunidade (projetos sociais, instituições educacionais, religiosas, ou até 

culturais), de movimentos (combate à fome, contra a violência, lutas por moradia, 

combate ao desemprego), ou engajamento em grupos de apoio (Alcoólicos Anônimos, 

GAPA, Escola de pais, dentre outros). 

Quanto mais a família mostra disponibilidade para esta interação, pelo 

fortalecimento da solidariedade interna e externa, maior será a rede de apoio. Donati 

(2008) refere-se à categoria de „bens relacionais‟ para explicar que estas relações 

constituem o patrimônio adquirido pela família e que enriquece o capital humano dos 

indivíduos que a ela pertencem. Atualmente, nas políticas de combate à pobreza, este 

patrimônio aparece como um dos fatores mais valorizados como reconhecimento do 

protagonismo das famílias.  

Grandesso (2006) sugere que se valorize a cultura da família, constituída a partir 

da sua história, de tradições, crenças, valores e da experiência acumulada pelas 

gerações, pois este patrimônio transmitido continuamente pode colaborar para o 

fortalecimento do grupo, com repercussões positivas para aqueles que pertencem ao seu 

contexto. 

Estudos recentes demonstram que as famílias desenvolvem estratégias de 

enfrentamento compatíveis com os recursos de que dispõem, reorganizando-se 

continuamente, pelas trocas entre mães ou pais / filhos, avós/netos, e entre irmãos 

(Barros, 1987; Bastos, 2001; Lima, 2007; Oliveira, A. L. 2006; Oliveira, M. R. 2007; 

Reis, 2005). 
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Portanto, os conflitos são „necessários‟ como pontos de mobilização da troca, de 

provocação e reorganização das diferentes gerações ao adaptarem-se umas às outras, e 

às exigências sociais. 

Por outro lado, para se fazer uma leitura mais cuidadosa das relações familiares, 

convém valorizar os laços entre as gerações, privilegiando também o reconhecimento 

das redes de solidariedade, através das quais se consegue visualizar os esforços dos 

indivíduos para perpetuarem legados e riquezas destes encontros.  

Tais reflexões inserem-se como ponto de partida, pois se percebe que, diante da 

diversidade de fatores presentes nas trocas entre as gerações, vivenciadas pelas famílias, 

ainda existem muitos elementos plausíveis de investigação, que exigem análise mais 

complexa. No caso deste estudo, prioriza-se a reflexão destas questões a partir da troca 

entre mães, com foco na transição para a maternidade, o que provoca mais indagações, 

como será visto na sessão seguinte.  

 

 

2.3 GERAÇÕES E MATERNIDADE 

 

Ao propor o objetivo de explorar tensões existentes na relação entre mães e 

filhas convém deixar claro que a intenção não é de frisar a questão do conflito como 

sinal de problemas, mas de mostrar que situações de convergência ou divergência 

podem ser ricas como oportunidades para a emergência de novidade no posicionamento 

destas na transição para a maternidade, no momento de tomar decisões acerca da 

gravidez ou do parto.  

Portanto, concordo com as sugestões de Foracchi (1972); Barros (1987) e 

Godard (1993) quando indicam que os conflitos não são necessariamente negativos, 

pois contribuem para promover renegociações entre gerações, e suscitam 

questionamentos significativos para ambas. 

No entanto, tratar de gerações com foco na maternidade impôs alguns dilemas. 

O primeiro fator de dificuldade foi quanto à definição de geração. Que critério utilizar? 

O limite por grupos de idade, ou a posição das mães na estrutura familiar? 

Parece que o dado principal é que a condição de mãe impõe à mulher uma nova 

posição no contexto familiar, com necessidade de assumir papéis específicos, de 

responsabilidade; que a situam também na sociedade. 
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A partir dos critérios de unidades de gerações propostos por Mannheim (1928), é 

possível pensar que ser mãe “localiza” a mulher em uma condição semelhante na 

estrutura social, principalmente pelas cobranças que a sociedade lhe impõe. No caso das 

participantes deste estudo torna-se imprescindível considerar o contexto sócio-histórico, 

pois são mães que residem na mesma região e vivem em condição de pobreza.  

A limitação ao critério da idade aparece como alternativa inviável, tanto pela 

diversidade de mães com idades diferentes quanto pelas especificidades das vivências 

para cada etapa de vida da mulher.  

Outro aspecto interessante, apontado por Eisenstadt (1956) é o das posições, 

papéis e relações de poder na estrutura familiar - aspecto que pode ser tomado, neste 

trabalho, em clara continuidade com o referencial da Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento. Espera-se respeito no relacionamento com mães mais velhas, tidas 

como sábias, sendo figuras de referência quando o assunto é a maternidade. 

No caso, a condição de autoridade advém também da experiência, e aí novo 

dado aparece: há campos nos quais a geração mais nova possui maior domínio. Por 

exemplo, em se tratando de mudanças no campo da medicina, será que o 

empoderamento passa para as mães mais novas? Como se dá a interação de saberes da 

tradição familiar e as novas tendências neste campo? 

Diante da responsabilidade de preservar a herança cultural e social de sua 

família, conforme enfatiza Eisenstadt (1956), como será que mães mais novas o fazem 

em relação aos legados da maternidade?  

De fato, tais preocupações enriquecem o trabalho, pela constatação de que o 

processo de transmissão intergeracional não é óbvio, principalmente quando se trata da 

transição para a maternidade.  

O tema da maternidade ainda coloca um ponto crucial, mãe é mãe para a vida 

toda. Portanto, dentro da realidade familiar uma mãe pode ocupar diferentes posições ao 

mesmo tempo: ser avó, ser mãe e filha; ser mãe com filhos em idades diferentes. Sendo 

assim, um leque de possibilidades advém daí. 

Então, a riqueza deste estudo não será de responder a todas as questões acerca 

das trocas entre as gerações, devido à sua complexidade, mas de suscitar através do 

diálogo com mães de diferentes gerações, reflexões acerca da capacidade das mulheres 

de encontrarem alternativas, criando estratégias para re-significar a condição de ser 

mãe, conforme seu momento ou contexto de vida.  
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CAPÍTULO III 

 

REFERENCIAL TEÓRICO PARA A ANÁLISE DE TRANSIÇÕES E 

EMERGÊNCIA DE NOVIDADE PSICOLÓGICA E SOCIAL NO PROCESSO 

DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Conforme assinala Valsiner (2004) a Psicologia Cultural requer um foco na 

síntese criativa e no desenvolvimento. O olhar para o fenômeno, nesta perspectiva, 

sustenta-se a partir de uma estrutura de referência sócio-ecológica individual, na qual se 

considera o sujeito da pesquisa como ativo, e o experimento psicológico é somente 

parcialmente controlável pelo pesquisador. 

A atividade de interpretação do sujeito não é controlável pelo pesquisador, e os 

significados que emergem do sujeito da situação de pesquisa não podem ser eliminados, 

pelo contrário, precisam ser visíveis e valorizados. 

Atualmente, estudos na área da psicologia do desenvolvimento, e em especial da 

abordagem da psicologia cultural, têm contribuído para enfatizar que os significados 

que as pessoas atribuem às suas experiências de vida, construídos pela qualidade da 

interação afetiva das relações estabelecidas com pessoas de seu entorno, pela maneira 

como elaboram eventos positivos e negativos, pela assimilação de elementos culturais, 

dentre outros, são aspectos que contribuem para propiciar maior estabilidade psíquica, 

não só para indivíduos isoladamente, mas também para as famílias (Cunha, 2007; 

Valsiner, 2000; Zittoun, 2006). 

Portanto, contribuições da psicologia, e em especial deste estudo, podem advir 

exatamente da possibilidade de aprofundar a compreensão sobre as mulheres que vivem 

nas comunidades de Novos Alagados, valorizando aquilo que possuem de específico, na 

forma como elaboram os significados que norteiam seus posicionamentos diante das 

adversidades de seus contextos. 

Torna-se relevante, então, especificar quais aportes e conceitos da psicologia 

cultural serviram de modelo para orientar a condução deste estudo. Sendo assim, 

apresentam-se inicialmente, neste capítulo, idéias gerais de diferentes autores (Vigotski, 
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Bruner, Rogoff, e Valsiner) que mostram direcionamentos e rumos priorizados pela 

psicologia cultural do desenvolvimento, caracterizando-a enquanto abordagem teórica. 

Ao mesmo tempo, são destacados alguns conceitos que foram cruciais para favorecer a 

análise das narrativas.   

 

 

3.1 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA CULTURAL DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

A psicologia cultural do desenvolvimento surge como um desdobramento da 

perspectiva sócio-histórica de Vigotski, mas se constitui a partir das contribuições de 

autores como Bruner, Rogoff, e Valsiner, dentre outros, que destacam principalmente a 

relação entre a pessoa e a cultura
2
. Nesta seção, após uma referência inicial à elaboração 

teórica de Vigotski, são destacadas formulações que levaram à afirmação de uma 

Psicologia Cultural do Desenvolvimento.  

Vigotski (2007) foi pioneiro ao sugerir mecanismos pelos quais a cultura torna-

se parte da natureza de cada pessoa. Através de estudos das funções psicológicas 

superiores (consciência, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, dentre 

outras) ele se preocupou em evidenciar aspectos que diferenciavam o ser humano dos 

seres animais, e em contrapor-se às teorias que consideravam apenas os elementos 

biológicos no processo de desenvolvimento. Tomando como exemplo a questão da 

memória, Vigotski (2007) sublinha que 

 

A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem 

capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos
3
. Poder-se-ia dizer que a 

característica básica do comportamento humano em geral é que os próprios homens 

influenciam sua relação com o ambiente, e através desse ambiente, pessoalmente 

modificam seu comportamento, colocando-o sob seu controle. (p. 50)  

 

                                                 
2
 Considero a definição feita por Geertz (2000) compatível com o sentido atribuído ao termo cultura neste 

trabalho. Assim, cultura  “denota um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em 

símbolos, um sistema de operações herdadas em formas simbólicas por meio dos quais os homens 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.” (p. 66)  

 
3
 O signo é “algo que, para alguém, equivale a alguma coisa, sob algum aspecto ou capacidade. (...) O 

signo é quase (é representativo da-) aquela coisa”.  (Peirce, 1980, p. 80)  
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Ao explicar como este processo ocorre, Vigotski (2007) apresenta o conceito de 

internalização, referindo-se à reconstrução interna de uma operação externa, ou seja, à 

forma como, por meio de atividade psicológica, de generalização e abstração, signos 

externos são transformados em signos internos. É assim que o indivíduo assimila 

significados compartilhados e enraizados na cultura. 

Os signos e os instrumentos (todo tipo de ferramenta construída pelo homem) 

estão interligados, e conforme esclarece Vigotski (2007, p.51-58):  

- têm uma função mediadora, podem afetar o comportamento humano; 

- mas cada qual, a seu modo, orienta e guia o comportamento humano - o signo, 

permite um controle interno;  e o instrumento, serve como objeto da atividade, é 

orientado externamente;  

- além disso, têm uma ligação real com o desenvolvimento filogenético 

(relacionado com a evolução da espécie) e ontogenético (próprio do indivíduo) 

do ser humano.  

 

Para complementar esta informação de que a mediação por signos acontece em 

diferentes níveis de generalização, Vigotski insiste na necessidade de valorizar a história 

e a cultura: “O desenvolvimento psicológico dos homens é parte do desenvolvimento 

histórico geral de nossa espécie e assim deve ser entendido‟. Essa dimensão histórica, 

para Vigotski, está organizada em quatro planos que estão interligados: o filogenético, o 

ontogenético, o sociogenético e o microgenético.  

Ele, então, sugere uma teoria sociocultural dos processos superiores, enfatizando 

a necessidade de estudá-los em movimento e em mudança, através da aplicação do 

materialismo histórico dialético: A internalização das atividades socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

psicologia humana; é a base do salto quantitativo da psicologia animal para a 

psicologia humana.” (p. 58)  

A construção teórica de Vigotski marca o surgimento de novo movimento no 

âmbito da psicologia do desenvolvimento, pela ênfase nos estudos mais qualitativos, 

através da focalização na subjetividade do sujeito. O foco na subjetividade evidencia 

que o sujeito está em constante interação com o mundo social, e que a vida lhe oferece 

sempre novas oportunidades de apreender, descobrir, criar e re-significar os signos 

encontrados no mundo externo. Privilegia-se, assim, uma visão mais holística, na qual 

os aspectos afetivos, volitivos e cognitivos são considerados para explicar o 
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desenvolvimento como um processo dinâmico, idiossincrático, e constantemente sujeito 

a transformações.  

No presente estudo, as considerações de Vigotski são relevantes para ampliar a 

compreensão de que o desenvolvimento das mulheres entrevistadas está relacionado, e 

enraizado em seu contexto sócio-histórico e cultural de origem. Isso não quer dizer, que 

a vida delas está determinada pelas condições do contexto. Penso que este trabalho 

evidenciará exatamente o movimento da pessoa de se apropriar dos recursos oferecidos 

pelo contexto, mas sendo livre para aceitá-los, elaborá-los ou transformá-los.  

Mas, para aprofundar a compreensão de como ocorre a construção de sentidos e 

significados no desenvolvimento humano, torna-se relevante evidenciar de que forma 

que a psicologia busca encontrar novos métodos para analisar esse processo.  

A alternativa indicada por Bruner (1997) é a de valorizar a “psicologia popular”. 

Inconformado com os métodos utilizados tradicionalmente pela psicologia (como os 

experimentos em laboratórios) ou com novas tendências cognitivistas que tentam 

comparar o cérebro humano com as máquinas (neurociências), ele defende a formulação 

de uma psicologia cultural. Esta surge em contraposição aos modelos teóricos 

dominantes nas últimas décadas (Behaviorismo, a Psicanálise e as Teorias da 

aprendizagem) e que definiram os rumos da psicologia até então.  

Ele enfatiza que o problema do desenvolvimento está ligado à construção de 

sentidos e significados, e assume que a cultura é um divisor na evolução humana. Para 

explicar sua posição defende três argumentos: 

 É a participação do homem na cultura e a realização de seus poderes mentais através da 

cultura que tornam impossível construir uma psicologia humana baseada apenas no 

indivíduo. 

 Considerando que a psicologia está tão imersa na cultura, ela deve se organizar em torno 

a esses processos produtores e utilizadores de significado que conectam o homem à 

cultura. 

 A terceira razão pela qual a cultura deve constituir um conceito central para a psicologia 

se encontra no poder do que eu chamarei de “psicologia popular” [...], é um relato 

cultural do que faz os seres humanos pulsarem (Bruner, 1997, pp. 22- 23).  
 

Para Bruner (1997) a “psicologia popular” se estabelece via normatizações 

culturais (crenças, desejos, comprometimentos) construídas, por exemplo, pelas 

instituições educativas, familiares, legais; que geram expectativas canônicas, segundo as 

quais pessoas guiam suas vidas e julgam as dos outros. A psicologia de orientação 

cultural se apropria desta psicologia popular, e tem como pontos centrais a interpretação 

e o significado: 
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Ela assume a posição de que há uma congruência publicamente interpretável entre dizer, 

fazer e as circunstâncias nas quais o dizer e o fazer ocorrem. Ou seja, são estabelecidas 

concordâncias a respeito de relacionamentos canônicos entre o significado do que nós 

dizemos e o que nós fazemos em determinadas circunstâncias, e tais relacionamentos 

governam a forma como conduzimos nossas vidas uns com os outros. (Bruner, 1997, p. 

27)  
 

A psicologia popular, assim, é de natureza narrativa, em vez de lógica e 

categórica, propõe a interpretação das narrativas como método de análise para a 

psicologia cultural, possibilitando que se compreenda a construção de significados. A 

noção de significado valorizada nesta abordagem é metafórica, alusiva, sensível ao 

contexto. 

Uma psicologia culturalmente sensível (especialmente uma que conceda um papel 

central à psicologia popular como fator mediador) é, e deve ser, embasada não apenas 

no que as pessoas realmente fazem, mas no que elas dizem que fazem e no que elas 

dizem que as fez fazer o que elas fizeram. Ela também está interessada no que as 

pessoas dizem que os outros fizeram e por quê. E, acima de tudo, ela está interessada 

em como as pessoas dizem que seus mundos são. (Bruner, 1997, p. 25) 

 

A noção de si-mesmo (self) revela-se como central nas concepções de Bruner 

(1997), que explora não o “si-mesmo conceitual”, mas sim “através de que processos e 

em relação a que tipos de experiência os seres humanos formulam seu próprio conceito 

de si-mesmo”. Bruner informa que a origem deste debate vem de William James, e 

adota a noção de si-mesmo “estendido”, aquele que incorpora a família, amigos, posses, 

etc. Para ele o si-mesmo “se torna „dependente de um diálogo‟, projetado tanto para o 

receptor do nosso discurso como para propósitos intrapsíquicos”, procede então de fora 

para dentro e de dentro para fora. E, neste caso, é recíproca a troca com a cultura. 

Em consonância com essa idéia de diálogo assinalado anteriormente, destacam-

se os estudos sobre as interações sujeito-comunidade (ou instituição na qual se insere), 

aspecto crucial na discussão da intersubjetividade feita por Bárbara Rogoff. Ela se 

utiliza do conceito de participação guiada para explicar o processo através do qual o 

sujeito se apropria da cultura, com seus artefatos culturais, simbólicos e materiais. Este 

processo acontece no momento em que as pessoas compartilham atividades, são as 

relações intersubjetivas estabelecidas nestas situações que favorecem esta apropriação. 

Além disso, no decorrer das atividades também são compartilhados significados (Costa 

& Lyra, 2002; Zittoun, Mirza & Peret-Clermont, 2007). Por exemplo, nas situações em 

que uma criança realiza atividades com um adulto que a orienta quanto ao que deve ser 



48 

 

feito, está aprendendo como fazer, mas na interação são transmitidos ainda os 

significados que norteiam tal ação. 

Portanto, Rogoff & Matusov, & White (1998) atribui maior importância à 

interação do sujeito com seu grupo, ao dedicar-se a pesquisas com comunidades; porém, 

em seu trabalho deixam de ser aprofundados aspectos referentes às posições individuais 

dos sujeitos em relação à realidade. 

Por sua vez, Valsiner (2007) prioriza a construção de significados pelo 

indivíduo: mudanças podem acontecer no processo de interação do sujeito com a 

cultura, devido à liberdade deste de transformar criativamente o mundo ao seu redor.  

Seu interesse é de tomar a experiência vivida como base para a ciência da 

psicologia, evidenciando a complexidade de elementos que estão envolvidos no 

desenvolvimento psicológico, através da construção de significados:  

- de um lado, exatamente pela extrema singularidade das experiências pessoais, 

pois cada pessoa é única, vivencia e apreende o encontro com a realidade a seu 

modo; 

- mas essa mesma pessoa vive em sociedade, e tem “dentro” de si a sociedade; 

- e “constrói”, ou seja, seleciona e cria circunscritores que orientam seu próprio 

existir.  

Ele explora a noção de si-mesmo numa perspectiva que é desenvolvimental e 

culturalmente estruturada, e enfatiza que a cultura “é parte da organização sistêmica das 

funções humanas psicológicas. Ela assume a forma da construção e uso de signos para 

transformar o contexto aqui-e-agora do ser humano” (Valsiner, 2007, p.67). A cultura 

tem um papel dentro do sistema psicológico da pessoa: 

 
Naturalmente a pessoa pertence a um ou a outro país, grupo lingüístico ou étnico, ou a 

um sistema de crenças religiosas. Essa participação social indubitavelmente fornece 

material para o sistema psicológico dentro do qual a cultura está situada. Portanto, a 

linguagem que a pessoa utiliza para interagir dentro de sua sociedade é uma ferramenta 

semiótica no sistema intra-psicológico da pessoa e orienta os modos pelos quais a 

pessoa pensa, sente e articula sua fala. (p.09) 

 

 

A relação pessoa-cultura é marcada pela heterogeneidade de valores e 

orientações, que geram convergências, contraposições, e é nesse terreno “minado”, mas 

sempre aberto para a novidade, que a pessoa em desenvolvimento se move.  

Esse “movimento” da pessoa é limitado pelas condições de espaço-tempo. O 

espaço, enquanto contexto de desenvolvimento delimita fronteiras dentro das quais se 
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encontram os “campos” nos quais a pessoa transita e que vão lhe oferecer um leque de 

possibilidades de ação e de escolhas. Mas também o tempo se instaura, impondo no 

aqui-e-agora a necessidade de enfrentar a irreversibilidade do passado - do que foi, e 

não pode ser alterado; e a imprevisibilidade do futuro - da espera de algo que também 

não se pode controlar, pois existe sempre a incerteza do que virá.  

Há na teoria de Valsiner (2007) uma ênfase na historicidade, não no sentido de 

delimitar eventos históricos, mas no destaque dado ao fato de que o futuro se apresenta 

no presente, ou seja, a relação que existe entre o passado e o futuro ocorre no presente:  

 

A irreversibilidade do tempo garante a singularidade das experiências, enquanto que a 

fabricação de distinções e sua organização semiótica trabalham precisamente em 

direção a uma oposição a esta singularidade. Através da atenção seletiva e da percepção, 

e de distinções semióticas, nós criamos um mundo subjetivo que parece ser 

relativamente estável a nossos olhos. Isto é, evidentemente, uma ilusão, ainda que uma 

ilusão altamente funcional... O futuro é incerto – e o passado está constantemente sendo 

reconstruído à medida em que enfrentamos a incerteza do futuro. 
 

Esse mundo subjetivo, criado pela pessoa, está relacionado ao domínio das 

relações sociais.  Valsiner (2004) sugere o conceito de signo-promotor (seleção de 

signos significativos que orientam posições com direção ao futuro) para mostrar que “a 

construção humana de significados é cheia de ambigüidades atravessadas por limites de 

tempo, classes sociais e distinções „nós <>eles‟”. 

Para ele, dentro de uma perspectiva desenvolvimental, a construção de 

significados muda constantemente, devido às posições que o eu deve ocupar na 

sociedade, portanto, o signo-promotor serve como guia e ajuda na manutenção de uma 

suposta estabilidade, traduzindo experiências do particular para o nível da ontogênese 

microgenética. 

Acrescenta-se aí a noção de que a mediação semiótica é regulada por uma 

hierarquia, ou seja, existem signos que se localizam dentro de um campo de significados 

específicos - como crenças, superstições, valores, representações sociais, mitos, dentre 

outros. Há situações nas quais as pessoas atribuem significados hiper-generalizados a 

estes signos (como por exemplo, signos ligados a crenças religiosas), intensificando-os 

ou elevando-os a graus mais elevados na hierarquia: “A configuração cultural dos 

nossos ambientes, em seu todo, sugere um ou outro tipo de ação, usando a combinação 

de vários signos, a começar de signos icônicos e indexicais
4
.” (Valsiner, 2007, p.210).   

                                                 
4
 Valsiner recorre à teoria dos signos de Peirce (1980), que divide os signos em três espécies principais: 

ícones (quando há semelhança entre significado e significante - o desenho de um animal significa um 
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Existem, então, significados que são codificados e sugeridos pelo ambiente e a 

sociedade, pois as instituições sociais necessitam da participação das pessoas em suas 

atividades direcionadas para metas
5
: “O direcionamento social-institucional assume a 

forma de estabelecer cenários dramatizados de atividade: situações públicas em que 

seres humanos participam, em maior ou menor extensão, experimentando sugestões 

sociais para sentir, pensar e agir conforme socialmente esperado.” (Valsiner, 2007, p. 

210).  

Mas, Valsiner (2007) insiste que seres humanos pensam enquanto indivíduos, 

mesmo que exista a intencionalidade das sugestões do ambiente, a primazia dos mundos 

pessoais subjetivos no pensamento é clara e inequívoca.  É no pensamento humano que 

o social e o pessoal são unidos dentro de um processo cultural (semiótico) de construir 

sentido para o próprio mundo e para a própria pessoa. Para esclarecer esta questão, 

Valsiner (2007) faz uso do conceito de distanciamento psicológico, através do qual 

evidencia a possibilidade que o sujeito tem de distanciar-se e ser autônomo mesmo 

imerso na cultura:  

A pessoa cria uma distância, através da mediação semiótica, em relação ao contexto 

aqui-e-agora. Esse processo toma a forma de: Eu reflito sobre este contexto do qual sou 

parte. Essa reflexão, que é cognitiva e afetiva ao mesmo tempo, permite que o sistema 

psicológico considere contextos do passado, imagine contextos no futuro e assuma a 

perspectiva de outras pessoas (sob a forma de empatia). Sem distanciamento, não seria 

possível a uma pessoa considerar outro contexto que não o disponível aqui-e-agora. 

(Valsiner, 2007, p. 14)     

 

 

A construção de culturas pessoais passa pelo domínio dos sentimentos, 

organizados pela via da criação e uso de signos, ou seja, o lado mental-reflexivo (ou 

“cognitivo”) é uma ferramenta semiótica emergente para organizar o relacionamento 

afetivo com o mundo. Chega-se, assim, à tese central que define a perspectiva da 

psicologia cultural do desenvolvimento defendida por Valsiner (2007): “A vida 

                                                                                                                                               
animal); índices (quando o signo não se assemelha ao objeto significado, mas indica-o casualmente - um 

furo de bala é o índice de um tiro); e símbolos (opera segundo uma contigüidade instituída, ou seja, 

depende da adoção de uma regra de uso - pode ser uma palavra, uma sentença, um livro, ou, por exemplo, 

as bandeiras que constituem um símbolo das nações).  (p.27 )  
5
 Um exemplo dessa importância da pessoa para o grupo é apresentado por Barros e Teixeira (2000), 

quando explicam que nos Terreiros de Candomblé as tarefas são divididas conforme a ordem na família 

de santo, sendo imprescindível a presença de todos: “A ausência nas atividades litúrgicas públicas ou 

restritas dos terreiros é vista como uma possível quebra dos laços, abalando a organização social, 

privando a comunidade não só de axé, mas de força de trabalho indispensável para o bom andamento e 

prestígio do grupo no âmbito do povo-do-santo mais amplo.” (p. 121) 
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psicológica humana, em sua forma mediada por signos, é afetiva em sua natureza.”(p. 

312).   

A partir dessa tese central, de que a mediação semiótica organiza a relação 

afetiva com o mundo, Valsiner em colaboração com outros estudiosos, tem 

desenvolvido modelos de aplicação e análise dos aspectos apontados pela teoria em 

estudos empíricos. Quatro contribuições, com os respectivos conceitos indicados pelos 

autores, foram utilizadas como referências no presente estudo para guiar a análise das 

entrevistas: estudos de Abbey e Valsiner (2004) sobre as situações de ambivalência; e o 

modelo de equifinalidade das trajetórias elaborado por Sato, Hidaka & Fukuda (2009); o 

modelo da bi-direcionalidade de transmissão cultural; a proposta de Valsiner sobre os 

níveis de generalização e organização da experiência vivida.  

 

3.1.1 A emergência de significados através da ambivalência  

 

A criação de significados pela pessoa acontece no enfrentamento das 

circunstâncias que a vida impõe, sejam elas positivas ou não. Para cada situação que a 

pessoa deve enfrentar emergem diferentes possibilidades de escolha, que exigem 

posicionamentos, promovem a tomada de decisão e ao mesmo tempo direcionam as 

perspectivas futuras. Essas opções aparecem como pólos opostos, cada um deles 

implicando em alternativas que se desdobram infinitamente, pois uma escolha gera 

novas possibilidades, e daí por diante.  Na figura 1, observa-se a representação destas 

questões, pois qualquer situação oferece duas opções: a A (um ponto de partida 

supostamente estável e que se aproxima mais da direção que a sociedade indica) e a 

opção Não-A (com fronteiras tracejadas, para indicar que sugere um campo aberto de 

várias opções que se colocam em oposição à opção A): 

 

 Figura 1: A e Não A (campos) . Fonte: Abbey e Valsiner (2004) 

 

Esse processo é bastante complexo, e para explicá-lo Abbey e Valsiner (2004) 

recorreram à noção de ambivalência, definida como “uma tensão produzida por um 
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sistema composto de um centro e no mínimo dois vetores não-isomórficos em tamanho e 

direção.” (p. 4). Os autores explicam que cada tipo de situação implica também em 

diferentes graus de atração ou repulsa, representados na figura 2: 

 

 Figura 2: Diferentes formas de ambivalência. Fonte: Abbey e Valsiner (2004) 

 

A alternativa A representa a opção mais comum utilizada para explicar o que são 

ambivalências, duas forças igualmente fortes puxando o indivíduo em direções opostas. 

Este tipo de opção sugere um grau máximo de ambivalência. As opções B e C também 

produzem a ambivalência, mas a oposição entre as alternativas possíveis não se mostra 

tão intensa. Na opção D, por sua vez, não se observa a oposição entre as alternativas, o 

que sugere uma correspondência entre o que a direção social indica e o que a pessoa 

entende ser a melhor escolha.  

Na situação de ambivalência a pessoa vai “pesando” as decisões, e vai 

posicionando-se de uma determinada maneira. A pessoa pesa o que é “bom” e “ruim”, o 

que gera situações de tensão entre opções de escolha que estão disponíveis. Estas 

seriam, então, oportunidades para identificar o que Abbey (2009) chama de “janelas 

microgenéticas”, evidenciando dados para o estudo de processos desenvolvimentais que 

podem indicar a emergência de novidade psicológica.  

Nestas situações, assinala Abbey (2009), o pesquisador pode observar como a 

necessidade de superar tensões gera desenvolvimento, pois a pessoa cria novas situações 

buscando uma estabilidade, o que por sua vez, gera novas tensões, explicando o fato de 

que a mudança acontece processualmente, levando à construção de significados.  

Daí a importância de olhar para o processo, e não para um resultado ou produto, 

pois os significados estão sempre se alterando. Sato et al. (2009) sinalizam então, para a 

importância de se considerar a análise das histórias de vida, averiguando quais são as 

situações de ambivalência que provocam bifurcações nas trajetórias da pessoa, 
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implicando em aspectos mais qualitativos ou não para seu desenvolvimento. A seguir 

apresenta-se o modelo sugerido por eles.  

 

3.1.2 Trajetórias de vida - irreversibilidade do tempo e bifurcações de trajetórias  

  

O modelo de Equifinalidade de trajetórias (ETM) baseia-se na visão sistêmica 

em psicologia, que considera o ser humano como um sistema aberto, e leva a sério a 

idéia da irreversibilidade do tempo. Este modelo mostra que os estudos sobre o 

desenvolvimento a partir das perspectivas que priorizam a ênfase nas fases do ciclo de 

vida ou no curso da vida, têm negligenciado a compreensão sobre a dinamicidade da 

vida, ignorando os fatores da cultura, esquecendo que a pessoa não é um amontoado de 

traços e que as trajetórias de vida não são lineares e estáveis. (Sato, & Valsiner, 2010)  

 Na proposta do ETM se aceita a premissa de que diferentes condições iniciais 

produzem diferentes trajetórias, sendo esta a realidade dos sistemas abertos. Esse 

modelo adota a noção de que os signos são organizadores do futuro, assume uma 

postura construtivista, e valoriza a idéia de que o processo do desenvolvimento é 

mediado pelas ferramentas culturais. Além disso, considera as trajetórias de vida 

priorizando o como elas estão sendo construídas, buscando descrever a coerência, 

dinamismo e variação de vida peculiar dentro do tempo irreversível. Esta perspectiva 

considera as duas maneiras através das quais a noção de tempo opera nas vidas 

humanas, e leva em conta que estas se transformam reciprocamente: o tempo como 

duração (pela inevitabilidade da irreversibilidade da experiência), e o tempo como 

abstração (devido à possibilidade de criar diferentes alternativas pelas expectativas de 

um futuro). 

 A metodologia proposta por Sato, & Valsiner (2010) busca oferecer opções para 

que os psicólogos possam trabalhar com a noção de “tempo vivido”, ou seja, como a 

vida humana acontece no tempo, através do foco nas transformações (mudanças de 

formas) qualitativas que ocorrem dentro do tempo, e que sugerem novas possibilidades: 

de construção da personalidade; de aceitação das possíveis demandas que a vida impõe; 

de superação das condições de sobrevivência que existem. São indicadas duas noções 

para explicar a metodologia:  
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- a noção de equifinalidade - utilizada para indicar a existência de uma 

semelhança nos cursos temporais das diferentes trajetórias (é diferente de 

igualdade - pois do ponto de vista histórico isto seria impossível);  

- Bifurcação de trajetórias - são pontos que marcam um evento ou experiência 

que as pessoas obrigatoriamente devem ultrapassar para atingir certa condição 

no seu desenvolvimento. 

Os autores recorreram ainda às noções de Multifinalidade e Zona de finalidade 

para indicar as alternativas que podem surgir após o momento em que a pessoa 

ultrapassa um ponto de bifurcação em sua trajetória; tanto pela intenção da pessoa em 

relação àquele ponto de bifurcação, quanto para explicar a infinidade de possibilidades 

que podem se descortinar a partir dali.  

 A noção de ponto de bifurcação está relacionada também à noção de 

ambivalência, pois as possibilidades que se apresentam como alternativas para a pessoa 

são valorizadas a partir dos indicadores coletivos e pessoais. Sato et al. (2009) sugerem, 

então, que para avaliar a importância da transposição de um ponto de bifurcação na 

trajetória do indivíduo, convém averiguar quais são as forças que se opõem naquele 

momento, distinguindo: aquelas que provêm de uma direção social (normas e 

indicadores sociais); e as que foram sugeridas através de orientações sociais (referências 

do convívio da pessoa, como familiares, amigos, grupos dos quais participa).  

Essa clareza na distinção de que orientações prevalecem torna-se importante 

para destacar as situações nas quais a pessoa consegue refletir e ponderar sobre as 

possibilidades que se apresentam, movendo-se a partir de uma orientação pessoal.  

Dentre os aspectos considerados por Valsiner e seus colaboradores destacam-se 

como relevantes para este estudo: ênfase na capacidade de distanciamento da pessoa (de 

refletir sobre o contexto); cultura como ferramenta primária para o viver humano; visão 

de que na transmissão cultural do conhecimento todos os participantes estão 

transformando ativamente as mensagens culturais (modelo bi-direcional); noção de 

hiper-generalização dos significados e atenção para os micro-contextos de construção 

do novo através da criação e uso dos signos.  

Mas ainda há um ponto que merece destaque, o tema da centralidade da 

experiência afetiva, que será discutido a seguir.  
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3.1.3 “O lugar da experiência” 

 

 

Uma idéia prevalece em relação ao uso do conceito de experiência
6
 neste estudo: 

a valorização da “experiência vivida”. Privilegia-se a “Experiência do {em seu 

experienciar o} mundo: sentir, pensar, memorizar, esquecer, planejar, etc.” (Valsiner, 

2007, p.10). Busca-se um olhar para a pessoa como um todo, numa abordagem 

holística, integrando tanto aspectos afetivos e volitivos, quanto cognitivos, e ainda 

privilegiando a sua capacidade de dar-se conta da realidade.  

 Na perspectiva de Valsiner (2007) o que interessa é compreender o 

desenvolvimento humano tomando a centralidade da experiência afetiva como marco 

para referenciar o processo de construção cultural, considerando-a como um todo que é 

criado no tempo, nunca acontecendo da maneira especifica como já ocorreu, mas, ainda 

assim, iluminando nossos encontros posteriores.  

 Valsiner (2007, p. 316-319) propõe, ao analisar os aspectos que evidenciam que 

a experiência afetiva é socialmente regulada mediante sugestões sociais, um modelo que 

permite considerar os diferentes níveis de generalização e nos três domínios 

(interligados) nos quais a experiência flui continuamente: 

  – o microgenético - A experiência vivida imediata do ser humano é, 

primariamente, microgenética, ocorrendo à medida que a pessoa enfrenta o 

próximo e inédito momento no tempo, dentro da seqüência infinita do tempo, 

que é irreversível;  

- o mesogenético - consiste em molduras ou cenários para atividades 

culturalmente estruturadas, pela canalização coletivo-cultural das experiências 

pessoais - rezar, ou ir à escola, ir ao bar, ou tomar uma ducha ou banhar-se, 

todos são molduras recorrentes para a ação humana, as quais canalizam a 

experiência subjetiva mediante o estabelecimento de uma gama de formas 

possíveis para essa experiência;  

- o ontogenético - existem muitos dispositivos semióticos, ou significados, que 

são retidos ao longo da ontogênese; alguns são conservados ao longo do curso da 

                                                 
6
 Autores que têm se debruçado no estudo sobre a experiência indicam que este termo abarca diferentes 

conotações (Amatuzzi, 2007; Larrosa, 2002; Massimi & Mahfoud, 2007), mas neste estudo optei por 

explorar os aspectos que Valsiner destaca na teoria da psicologia cultural. 
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história humana (esse nível não será discutido no trabalho, pois seria necessário 

um estudo longitudinal sobre a história de vida das pessoas acompanhadas).  

Essa distinção dos níveis de generalização foi considerada na análise dos dados 

deste estudo. Inclusive, observou-se a importância de apresentar também uma descrição 

do nível macrogenético - que caracteriza a dimensão sociológica, mais ampla, pois a 

história do lugar está interligada à história das famílias. Na análise de dados situados no 

nível mesogenético evidenciou-se como as mulheres se apropriam dos recursos culturais 

oferecidos pelo contexto (simbólicos e materiais).  

Por sugestão de Abbey (Comunicação pessoal, 2009), que considerou importante 

realizar a análise microgenética da experiência, priorizou-se a atenção para as situações 

de ambivalência vivenciadas pelas mães.  

Outro aspecto relevante para este trabalho e destacado por Valsiner: a cultura 

pessoal também é uma ferramenta utilizada para criar uma estabilidade subjetiva nas 

situações em que o cenário de fundo é atravessado pelas inevitáveis incertezas da 

experiência. O que Valsiner (2007) busca sublinhar é “que a construção semiótica é 

constante e superabundante: a criatividade da psique humana, ao gerar novos 

significados ao viver a própria vida, é hiper-produtiva”. (p. 314) 

A idéia de valorizar a experiência das mulheres, no presente estudo, surgiu 

exatamente desta constatação, de que em algumas situações, resta à mãe recorrer aos 

seus recursos pessoais, à sua capacidade de criar alternativas, inovando, buscando lidar 

com as adversidades através da iniciativa de ultrapassar as fronteiras limitadas e 

extremamente circunscritas do seu contexto. A riqueza dos relatos destas mulheres está 

em evidenciar que mesmo em condições extremas de precariedade, a “beleza” do valor 

da vida e “dignidade” da pessoa sobrepõe-se aos obstáculos impostos pelos limites da 

realidade, chegando até mesmo a transcendê-los.  

Entende-se, pois, que o modelo teórico da psicologia cultural proporciona um 

suporte adequado para o enfrentamento das questões propostas neste estudo, ao oferecer 

contribuições pertinentes, que viabilizam a análise da transição para a maternidade em 

relação ao contexto, ao momento histórico, e ainda ao significado que as mães atribuem 

às mudanças que estão vivenciando.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

MÉTODO 

 

 

 

A metodologia na psicologia cultural é vista como um ciclo epistêmico, uma 

hélice de construção do conhecimento sempre novo, é uma estratégia para entender a 

generalidade dentro do particular e vice-versa; é sistêmica, ideográfica e qualitativa 

(Valsiner, 2007).  

Considerou-se conveniente fazer alguns esclarecimentos a propósito dos 

aspectos epistemológicos que configuram a pesquisa qualitativa e o método etnográfico, 

para posteriormente descrever a organização da pesquisa.  

 

 

4.1 A VERTENTE FENOMENOLÓGICA E QUALITATIVA  

 

O movimento em prol da pesquisa qualitativa surgiu na década de 70, como 

oposição ao modelo positivista que predominava até então. Dentre os argumentos 

utilizados para reforçar ou delimitar as características da pesquisa qualitativa divulgava-

se mais o da oposição ao saber técnico embasado por investigações quantitativas, nas 

quais se busca assegurar a neutralidade do pesquisador, e cujos critérios de qualidade 

eram averiguados por medidas de validade, objetividade e confiabilidade (Lincoln & 

Guba, 2006). 

Porém, hoje se entende que a simples oposição entre qualitativo e quantitativo 

não basta para explicar diferenças entre os modelos de pesquisa utilizados (González 

Rey, 2005). 

Atualmente as preocupações dos pesquisadores centram-se em elementos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos, e são estes que corroboram para 

incrementar as discussões (Lincoln & Guba, 2006; Schwandt, 2006). 

Os elementos ontológicos aparecem através da valorização do que é próprio do 

ser humano, não apenas a realidade objetiva, mas aquela oriunda da construção de 

sentidos e significados subjetivos, criados pelos sujeitos através da interação com a 
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cultura em seu processo de desenvolvimento. Com o enfoque fenomenológico, que tem 

alimentado a elaboração teórico-metodológica no âmbito da Psicologia Cultural 

(Valsiner, 2007), surge a preocupação de identificar e apreender significações 

apresentadas pelos sujeitos, mas que poderão ser interpretadas e discutidas na interação 

com o pesquisador. 

Destaca-se então, esta relação entre pesquisado – pesquisador, reconhecendo-se 

que a produção de informação acontece no diálogo, na comunicação entre estes, de 

forma participativa, permitindo que o conhecimento seja construído no decorrer do 

processo de pesquisa. (Collis & Hussey, 2005, González Rey, 2005, Holanda, 2006). 

Segundo Espinheira (2008), a realidade se impõe, mas cabe ao pesquisador 

captá-la na sensibilidade das pessoas em suas relações com a vida cotidiana, definindo 

bem o seu recorte, delimitando o que quer conhecer: “O pesquisador não é livre, ele 

depende do que pesquisa, é guiado por seu objetivo de estudo que o leva segundo seus 

requerimentos, como um personagem de ficção leva o autor a seguir suas injunções no 

campo do desconhecido” (p. 41).  

A atividade de interpretação do sujeito não é controlável pelo pesquisador, e os 

significados que emergem do sujeito da situação de pesquisa não podem ser eliminados, 

pelo contrário, são valorizados. 

Tais mudanças geram implicações na epistemologia, pois noções de verdade, 

realidade e objetividade que prevaleciam como norteadoras da ciência, como provas da 

coerência e credibilidade das pesquisas foram relativizadas, não só pela filosofia, mas 

também por sistemas como psicanálise e marxismo, e pela evolução tecnológica que 

desmitificou várias crenças da humanidade. Na lógica pós-moderna não existe apenas 

uma verdade ou realidade, pois cada ponto de vista atém-se a determinadas condições, 

vivências e contextos de inserção dos sujeitos ou da pesquisa, e da interação entre 

pesquisador e pesquisando (Macedo, 2006; Pracontal, 2004). 

E finalmente, em termos metodológicos, constata-se a passagem de modelos de 

pesquisa experimentais e de manipulação para outros nos quais se prioriza o diálogo e a 

dialética, com participação dos sujeitos, aplicação de hipóteses e métodos baseados no 

contexto, atenção para a linguagem, incentivo à participação política e verificação de 

práticas existentes (Lincoln & Guba, 2006). 

A difusão do método etnográfico deve-se justamente pela correspondência com 

as novas vertentes da pesquisa qualitativa: visão do contexto, troca entre pesquisando e 
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pesquisador, possibilidade de intervenções práticas quando necessário, e valorização do 

diálogo. 

Convém, portanto, esclarecer as especificidades deste método e cuidados quanto 

à sua escolha. 

 

 

4.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS SOBRE O MÉTODO ETNOGRÁFICO 

 

Com a difusão da pesquisa etnográfica em várias disciplinas corre-se o risco de 

banalizar o uso do método negligenciando aspectos de suma importância e que 

sinalizam para mudanças epistemológicas. A utilização do método etnográfico em 

disciplinas como sociologia, psicologia e educação inclui-se no movimento de 

valorização das pesquisas sociais, que marca a passagem de um pólo positivista para o 

fenomenológico, com ênfase na investigação qualitativa. Polêmicas acerca desta virada 

epistemológica giram em torno das implicações teóricas e práticas que caracterizam este 

movimento e suas conseqüências para a ciência contemporânea. 

A abordagem etnográfica tem sua origem na antropologia cultural (Geertz, 1989; 

Laplantine, 2005). O aspecto central no trabalho etnográfico é a pesquisa de campo, o 

“estar ali”, quantas vezes se faça necessário, durante longo período de tempo que pode 

ser, por exemplo, de um a dois anos (Creswell, 2007; Geertz, 1989). 

Laplantine (2005) destaca a experiência de alteridade como decisiva no trabalho 

etnográfico, pois o espanto do pesquisador diante de uma cultura leva-o a refletir sobre 

sua realidade, percebendo o que antes não tinha percebido, modificando seu olhar em 

relação a si mesmo. A mudança produzida no campo é a constatação de que aos poucos 

se torna familiar o que antes causava espanto. 

O processo que transcorre na pesquisa etnográfica é de uma aculturação ao 

invés, em que o pesquisador se envolve com o campo, através do olhar, do corpo 

(implica todas as sensações percebidas) e da experiência ao vivo, num contínuo 

desenrolar-se no campo (Laplantine, 2005).  

Para este autor, o olhar é cuidadoso, busca captar tudo que está ao seu redor, 

gestos, comportamentos, além de significados que se insinuam por trás de reações e 

movimentos. Nesta perspectiva o uso de instrumentos enriquece tal olhar (gravador, 

câmera fotográfica, registros de campo, dentre outros): “O etnógrafo deve ser capaz de 
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viver no seu íntimo a tendência principal da cultura que está estudando. Se, por 

exemplo, a cultura tem preocupações religiosas, ele deve rezar com seus hóspedes” 

(Laplantine, 2005, p.22).  

A atividade etnográfica é rica pelas trocas, novidades e surpresas, mas como 

afirma Laplantine (2005), não necessariamente isenta de conflitos, pois no campo 

evidenciam-se o confronto, que em muitas situações provoca o pesquisador, confunde-

o, ou incita-o ao continuo questionamento, gerando dúvidas e angústias. A relação que 

se constrói é dialógica, de partilha entre pesquisador e pesquisando: “Não existe 

etnografia sem confiança mútua e sem intercâmbio, o que subentende um itinerário 

durante o qual os parceiros em ação conseguem se convencer reciprocamente a não 

deixar perder formas de pensar e atividades únicas” (Laplantine, 2005, p. 24). 

Cardoso de Oliveira (2000) sugere três aspectos que caracterizam a etnografia: 

olhar, ouvir e escrever. Para ele o olhar próprio da etnografia é domesticado pela 

disciplina que o sustenta, funcionando como “uma espécie de prisma por meio do qual a 

realidade observada sofre um processo de refração” (Cardoso de Oliveira, 2000, p. 19).  

Quanto ao ouvir, é na entrevista que o etnógrafo exercita sua capacidade de 

empatia com o interlocutor, de diálogo, de abrir-se um ao outro, transformando uma 

situação de confronto em “encontro etnográfico”. 

O escrever é importante em todas as suas fases, desde anotações de campo, até o 

trabalho de redação final. Segundo Geertz (1989) o que o texto etnográfico tem de mais 

singular é exatamente a articulação entre o trabalho de campo e a construção do texto. 

Geertz (1989) indica que a questão do autor é séria pelo risco de cair em um 

etnocentrismo. Pois, se a ênfase couber à autoria soberana de quem produz o texto, o 

risco é de tratar a gente como objetos; e se por outro lado, o texto é apresentado como 

uma novela cheia de cenas impressionistas, a gente é tratada como marionetes. 

Cardoso de Oliveira (2000) insiste que do ponto de vista epistêmico o texto 

etnográfico é rico pela sua característica de intersubjetividade, em que o autor dialoga 

com o campo, e ao mesmo tempo, com membros de sua comunidade profissional; e 

reconhece que aí se apresenta uma das mais fortes contribuições do paradigma 

hermenêutico para a disciplina antropológica.  

Em campo, o pesquisador pode recorrer a mais de um instrumento, conciliando-

os, o que enriquece o trabalho (Laplantine, 2005). Os recursos mais comuns 
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empregados na etnografia são a observação participante, diários de campo, cadernos de 

anotação, entrevistas, fotografia e vídeos, dentre outros. 

Cardoso de Oliveira (2000) assinala que a observação participante é uma idéia- 

valor na antropologia, já que todo o trabalho etnográfico viabiliza-se só quando o 

pesquisador consegue inserir-se no contexto, pois as vivências que passa a ter é que vão 

cumprir uma função estratégica no trabalho final. Portanto, para ele, se equivoca quem 

atribui à observação apenas a função de „geradora de hipóteses‟, pois ao “olhar” e 

“ouvir” o pesquisador busca interpretar e compreender o grupo que observa. 

Ao enfatizar a importância da observação participante Laplantine (2005) refere-

se à necessidade de que se estabeleça uma periodicidade das visitas, já que esta é a 

única forma de acesso ao conhecimento que se persegue com a etnografia. Este autor 

sugere ainda que o olhar do observador não deve ser como o de guarda vigilante, 

educado e controlado, mas sim um olhar “desatento” pronto para ver o inesperado e 

imprevisto. 

O registro em cadernetas e diário de campo de observações e reflexões também 

faz parte de todo o processo. A utilização destes recursos é destacada por vários autores 

(Cardoso de Oliveira, 2000; Geertz, 1989; Laplantine, 2005) como relevante para 

orientar o trabalho final de redação da pesquisa, pois a tarefa de organizar registros 

contribui para propiciar insights que nortearão discussões teóricas posteriores. 

 

Os dados contidos no diário e nas cadernetas de campo ganham em inteligibilidade 

sempre que rememorados pelo pesquisador; o que equivale a dizer que a memória 

constitui provavelmente o elemento mais rico na redação de um texto, contendo ela 

mesma uma massa de dados cuja significação é melhor alcançável quando o 

pesquisador a traz de volta do passado, tornando-a presente no ato de escrever. Seria 

uma espécie de presentificação do passado, com tudo que isso possa implicar do ponto 

de vista hermenêutico, ou, em outras palavras, com toda a influência que o “estando 

aqui” pode trazer para a compreensão – Vertehen – e interpretação dos dados então 

obtidos no campo. (Cardoso de Oliveira, 2000: p. 34) 

 

 

Loizos (2002) mostra que a opção por utilizar fotografias e vídeos implica em 

cuidados específicos, como autorização dos participantes; atenção e respeito à cultura 

local; e compatibilidade destes instrumentos com a intenção da pesquisa. Além disso, 

são necessários o domínio técnico e prática no uso dos equipamentos, com 

conhecimento sobre fotografia. 

Na apresentação do produto convém acrescentar textos explicativos que de 

alguma forma traduzam as imagens e esclareçam sua correspondência com o objetivo da 
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pesquisa. Estes são recursos importantes para complementar a observação, mas o uso 

inadequado pode comprometer a qualidade do trabalho, seja pelo produto final de baixa 

qualidade ou pelo acréscimo nos custos da pesquisa. 

Quanto às entrevistas, não existe um modelo específico da etnografia. A escolha 

da técnica mais adequada cabe ao pesquisador, conforme critérios de seu projeto e de 

referenciais teóricos que o embasam (Valles, 2002). 

No meu caso, trabalhei com entrevistas narrativas, no modelo de conversação. 

Valles (2002) esclarece que neste tipo de entrevistas a conversação é conduzida como 

uma conversa cotidiana entre amigos, de modo informal, porém orientada pela 

investigação. Mas o entrevistador tem um propósito, que exige deste a preparação, 

habilidade para conversar e capacidade analítica. 

Jovchelovitch e Bauer (2002) apontam que mesmo em entrevistas qualitativas o 

planejamento (elaboração de roteiro; preparação de equipamentos como gravadores e 

materiais para anotações; previsão de duração da entrevista; solicitação de 

consentimento; contato anterior e agendamento com entrevistados, etc.) e a segurança 

do entrevistador quanto ao que lhe interessa (domínio da teoria ou clareza quanto os 

objetivos da pesquisa), é que serão cruciais. 

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002) o método de Entrevistas Narrativas 

difundiu-se muito nas Ciências Sociais 

 

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em 

uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social. [...] Comunidades, grupos 

sociais e subculturas contam histórias com palavras e sentidos que são específicos à sua 

experiência e ao seu modo de vida. O léxico do grupo social constitui sua perspectiva de 

mundo, e assume-se que as narrativas preservam perspectivas particulares de uma forma 

mais autêntica. (p. 91) 

 

 

Estes autores sublinham ainda que existem dois aspectos centrais nas narrativas: 

o enredo, que dá coerência e sentido à narrativa; e a seleção de acontecimentos que são 

escolhidos pelo narrador: “Deste modo, compreender uma narrativa não é apenas seguir 

a sequência cronológica dos acontecimentos que são apresentados pelo contador de 

histórias: é também reconhecer sua dimensão não cronológica, expressa pelas funções e 

sentidos do enredo” (Jovchelovitch & Bauer, 2002, p. 93).  

Daí a importância da atenção do entrevistador no momento de conduzir a 

entrevista, pois é essencial respeitar o fluxo da narração, influenciando o mínimo 
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possível, adequando-se ao ritmo e à linguagem do entrevistado, favorecendo através de 

demonstrações de incentivo a continuidade da narrativa. (Jovchelovitch & Bauer, 2002; 

Valles, 2002). Mais adiante complementarei informações sobre a aplicação da técnica e 

de resultados alcançados neste estudo. 

Por enquanto quero sublinhar que a entrevista narrativa num estudo etnográfico 

integra-se a outros recursos utilizados, como observação e diários de campo.  

Holanda (2006) indica algumas estratégias para a condução da pesquisa 

etnográfica: cuidado quanto às anotações, ter atenção a palavras-chave; concentração na 

elaboração de relatórios; traçar diagrama físico do meio ambiente; e esboço de atos 

específicos (eventos, atividades e conversações). 

Denota-se então que o trabalho etnográfico requer planejamento, empenho e 

disponibilidade do pesquisador. Convém ressaltar ainda, que em todas as etapas, desde a 

elaboração do projeto até a análise dos dados, e à escrita do texto final, o pesquisador 

direciona-se a partir do embasamento teórico da disciplina à qual está vinculado.  

 

 

4.2.1 Conquistas a partir do uso do método etnográfico 

 

Ao integrar contribuições teóricas sobre a pesquisa qualitativa e o método 

etnográfico, constata-se que a virada epistemológica produziu avanços evidentes em 

termos de intercâmbio entre as disciplinas. 

Parece que uma das principais conquistas para a psicologia é justamente pela 

possibilidade de interação com outras disciplinas da área social. Primeiro, pela 

apropriação do método que tem sua origem na antropologia. Depois, porque incita os 

profissionais da psicologia a se deslocarem para contextos antes impensados, e a 

reconhecerem que o “saber psicológico” não basta para explicar toda a complexidade do 

ser humano. E finalmente, pelas conseqüências que daí advém, como a necessidade de 

comunicação e troca com profissionais e pesquisadores de outras áreas. 

Lincoln e Guba (2006) sugerem inclusive que é possível mesclar paradigmas, 

conciliar investigações qualitativas com quantitativas, e até observar a interação entre 

pesquisadores de abordagens diferentes. 

No entanto, cabe ressaltar que esta “abertura” da psicologia implica em cuidados 

com a prática, com questões teóricas e a escolha do método. O risco, e aqui se concorda 

com Caprara e Landim (2008), deriva de que suas aplicações efetuem-se sem coerência 
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com questões epistemológicas de onde se originaram ou sem o devido preparo dos 

pesquisadores. Mais do que discutir sobre que nome dar ao que se faz, é pensar no que 

está por trás de tais conceitos, e que caminhos indicam.  

Enganam-se os que pensam que ao voltar-se para o campo podem desvencilhar-

se ou desvincular-se das construções teóricas. Valles (2002) alerta para o fato de que 

todo o planejamento da pesquisa qualitativa passa também pelas orientações 

(perspectivas teóricas e paradigmas) da formação do pesquisador, e que estas é que vão 

fundamentar seu trabalho, e principalmente a escolha dos instrumentos, mesmo nos 

casos em que a intenção é de mesclar contribuições diferentes. 

É claro que a disponibilidade de conhecer a realidade como ela se apresenta 

pode contribuir inclusive para refutar concepções teóricas que antes eram concebidas 

como inalteradas, mas até tais descobertas fazem parte do processo. 

Schwandt (2006) cita outros equívocos em relação à escolha do tipo de 

investigação, o primeiro é achar que em pesquisas qualitativas não se pode usar 

números, pois não há nenhum impedimento neste sentido. O segundo, é que 

pesquisadores que não gostam de usar números, podem optar pela investigação 

qualitativa apenas devido à ilusão de esta é mais fácil. Segundo Schwandt (2006) “Essas 

tarefas investigativas simplesmente exigem diferentes tipos de consciência, de 

conhecimento e de habilidades” (p. 210), porém não sem esforço por parte do 

pesquisador.  

As pesquisas etnográficas marcam um avanço para a psicologia também por 

propiciar maior interação entre pesquisador e pesquisando. Mas contraditoriamente, 

provocam riscos pertinentes ao trabalho do psicólogo, com respeito à postura que se 

adota no campo. 

O consentimento informado e a atenção às questões éticas são imprescindíveis, 

justamente para impor limites na condução da pesquisa, principalmente pela 

necessidade de distinguir a posição de pesquisador daquela de psicoterapeuta.  

Por outro lado o profissional, mesmo na situação de pesquisador, jamais deve se 

esquecer de sua responsabilidade social, no sentido de não ficar alheio às problemáticas 

com as quais se defronta, porém com clareza de que não cabe a ele solucioná-las 

pessoalmente. 

O trabalho etnográfico tem sempre uma dimensão social e política, e seus 

resultados podem até resultar na promoção de intervenções. Algumas abordagens 
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conforme assinalam Lincoln e Guba (2006) já têm estes critérios implicados na proposta 

da pesquisa. 

Mas González Rey (2005) lembra que o objetivo principal da pesquisa é de 

promover conhecimento, da análise dos resultados do campo é que brotam as teorias. 

Ele insiste que os psicólogos não devem se inibir diante desta tarefa. 

Autores da etnografia como Geertz (1989) e Laplantine (2005) reforçam esta 

idéia ao afirmarem que o mais importante é o texto final e que a qualidade deste reflete 

o empenho do pesquisador durante a etnografia. 

Entende-se então, que o trabalho etnográfico contribui imensamente para „abrir 

os olhos e aguçar a escuta‟ dos psicólogos para questões que vão além das dimensões de 

uma disciplina, e que é daí que podem resultar novas contribuições teóricas. 

Ciente dos aspectos apresentados sobre o método etnográfico e da importância 

deste tipo de pesquisa para a psicologia, descreve-se no próximo ponto os passos 

adotados na organização do trabalho. 

 

 

4.3 ESTRATÉGIAS PARA O TRABALHO DE CAMPO E A CONDUÇÃO DA 

PESQUISA  

 

O primeiro passo no trabalho etnográfico foi a decisão de procurar diretamente 

as famílias e não recorrer às instituições. Tal escolha partiu de dois critérios: não limitar 

o estudo a uma instituição ou local específico das comunidades; e por questões éticas 

não entrevistar famílias que havia atendido no projeto do COF (para evitar a confusão 

entre meu papel como psicoterapeuta e como entrevistadora). Por isto, ir direto à casa de 

algumas famílias que eu já conhecia quando cheguei a Novos Alagados, por volta de 

1996, evidenciou-se como alternativa mais interessante. Esta decisão foi importante 

também no sentido de privilegiar as famílias mais antigas da área, com as quais poderia 

dialogar sobre o processo de construção das comunidades daquela região. Três senhoras 

(cujos nomes não serão citados porque também foram entrevistadas para a coleta) que 

residem em pontos diferentes tornaram-se minhas colaboradoras; e suas casas locais de 

apoio, para onde me dirigia quando chegava a Novos Alagados.  

Contei também com a ajuda do Prof. José Eduardo, doutor em Saúde Coletiva 

pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC), autor de livros e artigos sobre Novos Alagados, 

e morador de Plataforma. Na época em que iniciei o trabalho de campo ele estava 
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concluindo sua pesquisa etnográfica com jovens da área. Na companhia dele pude andar 

por áreas nas quais não seria seguro transitar sozinha, e por meio de seu contato cheguei 

a outras famílias. Os encontros com o Prof. José Eduardo foram ocasiões importantes 

para a troca de idéias e informações acerca da história do lugar. Aos poucos fui me 

familiarizando com os becos e ruas, e no final do estudo já andava livremente pelas 

comunidades, sendo bem recebida por onde passava.  

Outra estratégia à qual recorri foi definir a sede de alguns projetos da área como 

locais de apoio, principalmente por questões de segurança. Em cada região visitei um 

projeto (um Centro Educativo, Creches, um Projeto Profissionalizante, um Terreiro de 

Candomblé e a Paróquia do bairro). Dirigia-me antes à sede do projeto comunicando 

que estava visitando aquela área, e como já conhecia seus responsáveis não tive 

problemas para ser acolhida.  

Houve períodos em que os moradores me enviavam informações acerca de 

“surtos” de violência, justamente nestas épocas recorri mais aos projetos. Esta estratégia 

foi importante também no sentido de dar um tempo entre uma entrevista e outra, 

principalmente nos períodos em que passei o dia todo no campo. 

Já no final da etapa de coleta, pedi auxílio a duas instituições para realizar 

entrevistas com mães que participavam de atividades lá ou que ali trabalhavam (Creche 

Mães Heroínas do Lar e Kilombo Kioiô). Escolhi esta alternativa para entrevistar mães 

que residiam em locais cujo acesso era mais difícil, e nos períodos em que a violência 

aumentou. Cabe esclarecer que nestes casos utilizei o espaço das instituições por 

sugestão das próprias mães, e obviamente com autorização dos responsáveis. 

A opção por entrevistar famílias de diferentes áreas do bairro foi uma estratégia 

para não ficar limitada apenas a um grupo. Percebi logo no início da pesquisa que as 

senhoras citadas anteriormente tornaram-se co-participantes ativas do trabalho, 

chegando ao ponto de agendar algumas entrevistas sem me consultar, sempre com as 

melhores intenções de ajudar. A partir daí, evidenciou-se a necessidade do 

deslocamento para outros pontos. Sem ofendê-las houve o esclarecimento de que esta 

decisão fazia parte do trabalho. Mesmo assim, durante o período de permanência em 

campo foram feitas visitas freqüentes às suas casas, bem como às de outras famílias, 

pois quando não aparecia recebia seus recados.  

Enfim, não houve dificuldades para encontrar famílias que se dispusessem a 

participar do estudo, e sim pelo contrário, tive necessidade de impor limites para 

escolhê-las. Por outro lado, isto não implicou em ausência de empecilhos para a 
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realização do trabalho, pois muitos foram os obstáculos, como dificuldades para 

conciliar horários, chuvas, imprevistos com as famílias, violência, dentre outros; 

descritos posteriormente. Mas de fato decisões sobre como chegar às famílias foram 

cruciais para boa condução do estudo. 

O trabalho anterior na área e o interesse por aprofundar estudos voltados para 

famílias foram os fatores que motivaram a escolha do método etnográfico. Mas, com o 

intuito de enriquecer o estudo e pela intenção de manter o vínculo com os trabalhos 

feitos por colegas do grupo CONTRADES, fiz a opção por utilizar recursos diferentes, 

porém complementares, descritos a seguir. 

 

 

4.3.1 Visitas ao campo 

 

O primeiro contato para averiguar a possibilidade de realizar o estudo em Novos 

Alagados foi em setembro de 2007, quando agendei encontro com o Prof. José Eduardo 

juntamente com dois bolsistas (de PIBIC vinculados ao CONTRADES), que culminou 

com uma visita guiada por vários pontos do bairro. Nesta oportunidade realizei uma  

entrevista com ele sobre as famílias daquela região.  

Dois meses depois iniciei visitas a uma das senhoras da comunidade que já 

conhecia, contando-lhe sobre o meu projeto. Mas devido às festas de fim de ano só 

consegui agendar a primeira entrevista para janeiro de 2008, data que ficou como marco 

do início da coleta.  

Em função dos riscos devido a episódios de violência na área, priorizei a 

realização de entrevistas e visitas pela manhã. Além disso, muitas mães trabalhavam 

durante a semana, por isto houve necessidade de realizar entrevistas nos finais de 

semana, uma vez que não era seguro ir à noite. 

Ainda em função da violência precisei ausentar-me em alguns períodos por 

sugestão de moradores, principalmente em véspera de feriados e festas, nos quais não 

era conveniente transitar sozinha por lá, pois aumentavam os assaltos. A explicação das 

pessoas era que os ladrões precisavam de dinheiro para ir às festas.  

Enfim, no planejamento do estudo previa-se a realização de visitas semanais, 

mas devido aos incidentes não foi possível alcançar esta meta, o que prolongou a 

permanência no campo. Porém, de certa forma a demora na coleta permitiu maior 
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aproximação com as famílias, viabilizando o acompanhamento das situações de 

mudança vivenciadas por estas.  

Os antropólogos ressaltam a importância de participar de eventos das 

comunidades. As situações que vivenciei em campo e todo o processo de condução do 

trabalho coincidiram muito com os aspectos apresentados por Laplantine (2005), 

principalmente quando ele ressalta que a assiduidade nas visitas é um fator crucial para 

este tipo de pesquisa. 

Com o decorrer do trabalho passei a receber convites para todo tipo de 

acontecimento como festas, velórios, visitas a crianças que tinham nascido, visitas a 

pessoas doentes. No início do trabalho estava sempre disponível, mas à medida que 

aumentava o número de famílias entrevistadas duplicaram os convites para situações 

diversas, sendo assim, fez-se necessário ser mais seletiva. 

Obviamente, com o aumento da freqüência nas visitas, até três vezes por 

semana, houve apreensão de informações úteis para a elaboração teórica. Tal fato seria 

esperado para um tipo de trabalho assim. A aproximação com o campo contribuiu para 

despertar um olhar mais crítico, no sentido de ampliar a compreensão das situações 

presenciadas relacionando-as aos fatores históricos, sociais e políticos presentes nos 

relatos das mães, e contrapondo-os à teoria, o que repercutiu em mudanças no projeto.  

Além disso, não dava para estar ali alheia ao que se passava, pois a presença no 

campo me mobilizava. De um lado pela comparação com minha realidade pessoal, por 

outro pelo vínculo construído no relacionamento com as mães. Quanto mais lia e 

discutia questões referentes à comunidade, mais atenta ficava aos fatores macro e ao 

efeito destes na experiência pessoal das mães que acompanhava o que levou ao 

surgimento de novos insights.  

As visitas tornaram-se momentos de observar com mais atenção os pontos sobre 

os quais refletir, as anotações em diário de campo foram decisivas: registros das 

observações, informações oferecidas por moradores (como conteúdos de conversas no 

ponto de ônibus) e insights do dia a dia nas comunidades. De início eram dados 

dispersos, mas depois, com a familiarização com o campo, descobria-se a conexão entre 

estes. 

Com o intuito de respeitar a privacidade das famílias optei pela não utilização de 

fotos com as mulheres ou de suas casas. Para suprir a ausência de fotos das casas, foram 

feitos croquis das moradias, com sinalização de aspectos que chamaram atenção, quanto 

à organização do espaço das casas, decoração, ou descrição de objetos que indicassem a 
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presença de recursos simbólicos relativos à história das famílias (como exemplo, uma 

casa onde também funciona um terreiro de Candomblé).  

Vale ressaltar que uma foto aérea foi de extrema utilidade para guiar o trajeto 

pelas comunidades, servindo como mapa do lugar. Holanda (2006) refere-se à 

importância de fazer o registro físico do ambiente. No caso deste estudo, a foto aérea 

cumpriu tal função, permitindo identificar áreas de maior risco, ruas nas quais deveria 

transitar, e principalmente distinguir pontos de referência apontados por moradores. A 

comparação com fotos antigas (APÊNDICE, I) enriqueceu o trabalho, tornando visíveis 

mudanças quanto à ocupação ou melhorias da área.  

 

 

4.3.2 Encontros com Interlocutores da comunidade 

 

No trânsito pelas comunidades, privilegiei os encontros informais com 

moradores como oportunidades para dialogar sobre aquela realidade. Apenas duas 

entrevistas formais foram gravadas, com o prof. José Eduardo e com uma líder da 

comunidade. Porém, com as senhoras que participaram da pesquisa conversei muito 

sobre seu dia a dia, incentivando-as a falar de sua participação na construção da 

comunidade.  

Além disso, sempre que passava por algum projeto, ou quando estava no ponto 

de ônibus aproveitava para conversar com as pessoas. As viagens de ônibus também 

foram proveitosas, pois devido a engarrafamentos os percursos duravam até duas horas:  

Encontrei um senhor que participava de uma das cooperativas de trabalho na área de 

construção civil. Durante todo o percurso de ônibus, de aproximadamente 1:30h, ele 

me  contou dos projetos, das dificuldades, fez queixas acerca das instituições que 

fizeram intervenções na área, colocando seus pontos de vista e os projetos que tem pela 

frente. Mostrou casas de madeira que não receberam melhorias, frisando que a 

construtora responsável pelo projeto de reforma das casas não cumpriu as metas 

previstas. Contou-me neste dia que foi aprovado no vestibular para Sociologia na 

UFBA, mas que nem foi lá, pois jamais conseguiria conciliar trabalho com estudo. 

(Diário de campo) 

 

Assim como no caso deste senhor, em várias ocasiões as pessoas me procuravam 

para falar de problemas que estavam acontecendo na área: queixas sobre o posto de 

saúde com pedidos para entregar à coordenadora; reclamações sobre a coleta de lixo; 

recados para a prefeitura e Embasa na época das chuvas; solicitações quanto às 

contratações irregulares de funcionários nas escolas públicas da área. Enfim, algumas 
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pessoas entendiam que eu poderia ser interlocutora com todos os órgãos oficiais. Houve 

necessidade de deixar claro que não poderia atender a estas demandas, e principalmente 

que não tinha acesso direto a estes setores. 

Aos poucos, ficou evidente que estas longas conversas tinham também uma 

característica de desabafo, e que as pessoas sabiam que eu não teria poder de solução de 

tantos problemas. Mesmo assim, quando passava pela porta de alguém conhecido 

sempre me chamavam para contar algum fato recente. Como neste período os 

problemas se agravaram em decorrência de fortes chuvas assunto é que não faltava.  

O essencial é que estas ocasiões contribuíram para a coleta de informações sobre 

o cotidiano destas famílias sem que para isto precisasse formalizar as entrevistas. Os 

encontros espontâneos foram providenciais neste sentido.  

 

 

4.3.3 Entrevistas com as mães 

 

No projeto ora em andamento no grupo CONTRADES os pesquisadores 

utilizam como instrumentos comuns as Entrevistas de Conversação com mães de 

diferentes gerações e o preenchimento do Questionário Sócio-Demográfico (Anexo I), 

recursos que oferecem dados que poderão ser comparados com resultados dos outros 

pesquisadores. 

Com cada família segui as mesmas orientações dadas aos outros membros do 

grupo, de realizar duas entrevistas: a primeira, estruturada como conversação, com 

ambas as mães presentes (a avó representado a primeira geração e a mãe representando 

a segunda geração), focalizando memórias a curto / médio e longo prazo em torno do 

parto e da transição para a maternidade. Estas entrevistas foram gravadas em fitas de 

áudio, para preservar a captação das palavras e dos sentidos na perspectiva das 

entrevistadas, e posteriormente transcritas para análise.  

Jovchelovitch e Bauer (2002) sinalizam para a necessidade de escolher um 

tópico inicial que faça parte da experiência dos informantes. Neste estudo, observou-se 

que o tema do parto mobiliza imediatamente as mães, portanto, não houve problemas 

quanto à disponibilidade destas de tratarem das suas experiências.  

Para manter estratégias comuns aos outros estudos realizados pelo grupo 

CONTRADES, todos os pesquisadores portam um roteiro dirigido que serve de 
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referência. No entanto, recorri ao uso de três temas amplos propostos a todas as mães 

entrevistadas (Anexo II): 

 O parto como um evento crítico no curso de vida, comum à experiência de 

ambas as gerações e tomado como possível demarcador de transições familiares, 

notadamente a transição para a maternidade;  

 

 Pontos de transição experienciados na história de vida individual e familiar; 

 

 

 Situações cotidianas percebidas como relevantes no posicionamento da família 

em relação ao futuro. 

 

Este temário serviu como referência, mas durante as entrevistas valorizei as 

narrativas das mães, explorando através da conversação os elementos apresentados 

como mais marcantes por elas.  

Na condução da entrevista segui os passos recomendados por Jovchelovitch e 

Bauer (2002), introduzindo o tópico central, iniciando a gravação e respeitando a 

liberdade das mães na elaboração da narrativa, interrompendo-as o mínino possível. 

Logo nas primeiras entrevistas, percebi que, em alguns casos, as interrupções 

cortavam o fio de pensamento das mães, quando eu buscava direcionar para os pontos 

do roteiro, ou nos casos em que não atentava para a relevância de informações que as 

mães apresentavam. 

Exatamente nestas ocasiões pude reconhecer a força da narrativa, e a riqueza da 

situação de conversação, pois muitas vezes as mães retrucavam, voltando ao tema que 

para elas era significativo, continuando a seqüência imprescindível para a compreensão 

do que estava por vir. Apreende-se a partir daí que pequenos detalhes, aparentemente 

insignificantes, sinalizavam para aspectos cruciais. Realmente, Ricouer (1976) e Barthes 

(2008) ressaltam que cada dado da narrativa tem uma função, que a princípio pode 

parecer ininteligível para o ouvinte, mas no final tem sentido ao complementar o enredo 

ou significação do discurso.  

Evitei também fazer perguntas que tivessem apenas a conotação de suprir 

curiosidades acerca de algum tema ou de apontar contradições nas falas das mães, que 

não fossem relevantes como dado para a pesquisa, deixando que as informações 

aparecessem espontaneamente. Fiquei surpresa, portanto, com o fato de que ao retornar 

para visitar as mães, estas retomavam muitas questões que tinham ficado em aberto, na 

medida em que se sentiam mais à vontade, pela relação de confiança que se estabeleceu.  
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Após análise do material inicialmente obtido, realizei a segunda visita individual 

com as mães, para complementação e esclarecimento de alguns dados, oportunidade na 

qual priorizei o preenchimento do Questionário Sócio-Demográfico (ANEXO I). 

Outro aspecto relevante: a minha responsabilidade perante as famílias. Na fase 

mais adiantada do trabalho as mães foram avisadas de que me ausentaria para dedicar-

me às transcrições, mas que retornaria após conclusão desta etapa para dar notícias 

sobre o encerramento do estudo. As mães mostraram-se compreensivas, no entanto, 

comentaram que gostariam mesmo deste retorno, pois já tinham participado de outras 

pesquisas sem que recebessem notícias do trabalho final. 

Em síntese, o trabalho de campo teve a duração de um ano e meio, e foi 

finalizado em julho de 2009. Informações sobre aspectos observados no campo serão 

apresentadas nos próximos capítulos. Na seqüência, presto esclarecimentos sobre as 

participantes do estudo.  

 

 

4.3. 3.1 Participantes 

 

Na proposta do projeto do estudo estabeleceu-se o objetivo de entrevistar vinte 

pares de mães de diferentes gerações, meta alcançada, pois se encerrou a coleta com o 

total de quarenta e duas entrevistadas. A disponibilidade de avó e mãe para participarem 

das entrevistas juntas tornou-se o principal critério para escolha das famílias. No 

entanto, houve necessidade de excluir um dos pares da análise, devido ao fato de que 

estas mães não residem mais na comunidade.  

Não se estipulou limite de idade para as participantes, e este dado ganhou 

relevância, pois houve situações inusitadas que enriqueceram o trabalho: encontro de até 

três gerações em uma mesma família; entrevistas nas quais participaram uma avó com 

duas mães, ou duas irmãs com suas respectivas filhas; e ainda a avó com a filha, o filho 

e a nora. Entendo que esta diversidade foi crucial para ampliar a compreensão e 

enriquecer a análise quanto às situações vivenciadas pelas diferentes gerações. 

As principais estratégias adotadas para contatar mães foram: procurar famílias 

que residiam a mais tempo na área; buscar famílias indicadas pelas mães já 

entrevistadas; recorrer à indicação de lideranças da comunidade. 

Devido à necessidade de evitar a restrição a apenas um grupo de mães que 

tivessem convivência, utilizei ainda como critério a localização das moradias, por este 
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motivo foram selecionadas cinco das comunidades que fazem parte de Novos Alagados 

como ponto de referência: Plataforma, Nova Esperança, Boiadeiro, Parque São 

Bartolomeu e Cabrito.  

Antes de realizar as entrevistas fiz contato inicial com as famílias, visitando-as 

para explicar a intenção do estudo. Em alguns casos, devido a imprevistos, as 

entrevistas aconteceram após longo período de convivência com as participantes, e este 

contato mostrou-se útil para gerar um clima de aproximação favorecendo a condução da 

entrevista. Em todos os casos houve agendamento com antecedência acatando-se a 

disponibilidade de horário das mães. 

Imprevistos, como chuvas fortes com alagamento das áreas, adoecimento de 

pessoas das famílias, aumento da violência e dificuldade para conciliar horários com a 

disponibilidade das mães (principalmente nos finais de semana) contribuíram para o 

adiamento de entrevistas e até para a desistência de entrevistar certas famílias.  

É claro que nos períodos em que as visitas foram mais assíduas obteve-se 

número maior de entrevistas, pois uma família recomendava outra e para não 

desperdiçar as oportunidades estes contatos foram valorizados sempre que possível. 

Pretendia priorizar a realização de entrevistas nas residências, mas devido à 

situação de insegurança fiz a opção por encontrar algumas mães em locais sugeridos por 

elas. Sendo assim, onze pares de mães foram entrevistados em suas casas, seis pares em 

locais de trabalho da mãe ou avó (creche ou projeto situados na comunidade), e três 

pares no projeto no qual participam.  

Apresenta-se a seguir dados coletados no questionário sócio-demográfico, com a 

caracterização do perfil das participantes do estudo. Porém, convém deixar claro que os 

aspectos qualitativos serão recuperados nos próximos capítulos.  
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NÚMERO DE CASOS

De 18 a 20 anos 6

De 20 a 40 anos 13

De 40 a 60 anos 13

Acima de 60 anos 8

             Total           40

Primeira 19

Segunda 21

             Total           40

Casada 13

Viúva 5

Solteira com companheiro 12

Solteira 8

Separada 2

             Total           40

Analfabeto ou semi-analfabeto 4

Ensino fundamental incompleto 16

Ensino fundamental completo 5

Ensino médio incompleto 4

Ensino médio completo 9

Ensino superior completo 2

             Total           40

Dona de casa 14

Monitora em creche 6

Auxiliar de cozinha 2

Aux. serviços gerais 3

Agente de endemias 1

Operadora de Call Center 1

Diretora de creche 1

Estudante 1

Doméstica 2

Comerciária 1

Aux. de escritório 1

Costureira 1

Diarista 1

Desempregada 4

Voluntária em projeto social 1

             Total           40

Escolaridade

Profissão

 Tabela 1. Caracterização das entrevistadas segundo faixa etária, estado civil, escolaridade e 

profissão

VARIÁVEIS

Faixa Etária

Geração

Estado Civil

 

A tabela acima mostra que houve uma distribuição diferenciada das participantes 

no quesito idade, com maior concentração de mulheres adultas. Mas quanto à 

distribuição por gerações denota-se equivalência, obviamente porque as entrevistas 

aconteceram com mães e filhas juntas, o que merecerá destaque na discussão posterior 

sobre as mudanças percebidas entre as gerações.  

Quanto ao estado civil cabe ressaltar que vinte e quatro mulheres se 

identificaram como solteiras, mas a partir de dados da entrevista de conversação foi 
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possível distinguir duas que são viúvas, doze que vivem com seus companheiros e duas 

que estão separadas. O acréscimo da informação sobre a presença dos companheiros na 

tabela tornou-se relevante porque algumas mulheres moram com os companheiros há 

mais de trinta anos, sabe-se que do ponto de vista jurídico há o reconhecimento dos 

casais que vivem em união consensual. Portanto, a distinção na tabela de mulheres 

solteiras coube àquelas que não chegaram a conviver consensualmente com os pais de 

seus filhos.   

Em relação à escolaridade, observa-se prevalência do ensino fundamental 

incompleto e completo o que parece ter correlação com o fato de que as escolas da 

comunidade só oferecem formação até a 8ª série (9º ano) do ensino fundamental. 

Pessoas que querem dar continuidade aos estudos devem dirigir-se a escolas de bairros 

vizinhos. Mães mais jovens queixaram-se nas entrevistas da dificuldade de locomover-

se para a escola, e do fato de não terem com quem deixar os filhos para continuarem os 

estudos. As mulheres analfabetas ou semi- analfabetas encontram-se no grupo acima de 

60 anos, enquanto entre aquelas na faixa de 20 a 40 anos aparecem os níveis mais altos 

de escolaridade. Apenas duas mulheres possuem escolaridade de nível superior, uma em 

pedagogia e a outra em administração de empresas. 

Conforme salientado no capítulo anterior, existem muitas instituições fundadas 

por moradoras através das associações comunitárias da região, em alguns casos são 

famílias inteiras que atuam nestas. Como indicado na tabela 1 o número de mulheres 

que exercem atividades em projetos sociais, creches e escolas situadas no próprio bairro 

é proporcional ao de donas de casa, num total de quatorze respectivamente. A 

formalização do trabalho em instituições educativas através de contratos e carteira 

assinada é recente, a maioria das mulheres iniciou estas atividades como voluntárias e 

fundadoras das instituições, sem vínculo empregatício.  

As mulheres que são diaristas e domésticas trabalham em outros bairros. Entre 

as domésticas, duas residem nos locais de trabalho, sendo que uma delas volta para casa 

quinzenalmente e deixa os filhos aos cuidados da avó.  

Jovens mães que possuem ensino fundamental completo manifestaram interesse 

de continuar os estudos, é o caso da estudante que cursa pré-vestibular, da operadora de 

Call Center e da agente de endemias, estas não vêem impedimento entre conciliar 

trabalho, estudo e filhos.  

Uma participante tem formação em administração e atua como comerciária. 

Observa-se aí uma possível relação entre a escolaridade, a atuação profissional e a 
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melhoria social como um todo. No entanto, convém evidenciar que esta participante é a 

única que não mora em Novos Alagados (mas a mãe dela continua residindo lá), tendo 

alcançado mudança em seu status social após casar-se, pois o marido possui boa 

condição financeira, dado que se destaca na tabela 02 na qual se acrescenta a 

caracterização sócio-econômica das famílias.  

 

NÚMERO DE CASOS

Média 1

Baixa 39

             Total           40

Sem renda fixa 4

Até 1 salário mínimo 13

De 1 a 2 salários mínimos 20

De 2 a 3 salários mínimos 2

Acima de 3 salários mínimos 1

             Total           40

Nuclear 10

Extensa 28

Monoparental 2

             Total           40

Tipo de Família

Tabela 2. Caracterização das entrevistadas segundo classe social, renda per capita e tipo de 

família

VARIÁVEIS

Classe social

Renda per capita

 
 

 Na tabela acima se observa que mesmo com a melhoria de vida no subúrbio, as 

famílias ainda se enquadram na classe social baixa. Os critérios para esta classificação 

vão além da renda familiar, incluindo o tipo e a qualidade das moradias, os índices de 

violência da região, bem como serviços de saúde, saneamento e educação.  

No quesito renda per capita as quatro mulheres identificadas como sem renda 

fixa estão desempregadas, são muito jovens e moram com seus familiares.  Famílias que 

ganham até um salário mínino encontram-se no grupo que recebe o benefício do 

Programa Bolsa família, com valores que variam de 50,00 a 120,00 reais, conforme o 

número de crianças da casa. As demais famílias sobrevivem com valores entre um e três 

salários.  

Vê-se na tabela 2 que vinte e oito famílias são caracterizadas como extensas, 

sendo aquelas nas quais moram outras pessoas na casa, como enteados, comadres, noras 

e genros, netos e parentes, o que remete à história da constituição de toda a comunidade. 

Além disso, há casos de famílias nucleares que residem em construções verticais, com 

até três pavimentos, nas quais normalmente os pais moram no primeiro andar, e os 

filhos (ou filhas) nos andares de cima.  
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A tabela 2 mostra ainda dois casos de famílias monoparentais por coincidência 

de avós que residem com um neto mais velho. É comum naquela realidade que as avós 

cuidem dos netos quando crianças. Nestes dois casos o processo é inverso, são os netos 

que moram com as avós já idosas no sentido de protegê-las.  

 Outros dados significativos são aqueles referentes à origem das famílias que 

residem no subúrbio, destacados abaixo na tabela 3. Constata-se um equilíbrio no 

número de mães que se originam do interior num total de dezessete, e aquelas que 

nasceram em Salvador, sendo vinte e três mães.  

Quanto à etnia, a minoria das mulheres do estudo é branca, num total de quatro, 

enquanto vinte e uma são negras, e quinze pardas. Nas entrevistas três mulheres 

identificadas na tabela como pardas, se autodenominaram como mestiças.  

 

Tabela 3. Caracterização das entrevistadas segundo origem, etnia, e religião

NÚMERO DE CASOS

Grande cidade/Capital 23

Interior 17

             Total           40

Branco 4

Negro 21

Pardo 15

             Total           40

Católico 32

Protestante 1

Evangélico 4

Candomblé 1

Sem religião ou ateu 2

             Total           40

Origem

Etnia

Religião

VARIÁVEIS

 
 

Ainda analisando os dados da tabela 3, nota-se que a religião mais professada é o 

Catolicismo com um total de trinta e duas mulheres. No entanto, nas entrevistas e em 

conversas informais muitas mães declararam que freqüentam grupos Pentecostais e 

manifestaram o interesse por mudar de religião, apesar de só quatro confirmarem tal 

mudança no questionário sócio demográfico. Mães que também freqüentavam terreiros 

de Candomblé se identificaram como sendo católicas. A única que afirmou ser do 

Candomblé foi uma mãe que também é Yalorixá (Mãe de Santo). Duas jovens disseram 

não ter nenhuma religião, mas suas mães freqüentam grupos evangélicos. 

Através de levantamento do questionário sócio-demográfico e de informações 

das entrevistas, foi possível organizar também os dados quantitativos sobre as condições 

nas quais transcorreram a gestação e o parto (apenas do primeiro filho) para as mulheres 
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do estudo, inseridos nas próximas tabelas. Informações sobre as outras gestações serão 

exploradas posteriormente, em capítulo com ênfase nos aspectos qualitativos.  

Na tabela 4, constam os dados sobre a idade em que as mulheres tiveram seu 

primeiro filho. Verifica-se que no grupo acompanhado ocorreu uma alta incidência de 

gravidez na adolescência:  

NÚMERO DE CASOS

De 13 a 15 anos 4

De 16 a 20 anos 24

De 21 a 25 anos 9

De 25 a 30 anos 1

Acima de 31 anos 2

             Total           40

VARIÁVEIS

Idade com que se 

tornou mãe

Tabela  4. Caracterização das entrevistadas segundo a idade da gestação

 

Evidencia-se nesta tabela a informação de que vinte e oito mães tiveram seus 

filhos ainda adolescentes, porém convém sublinhar a existência de diferenças quanto à 

conotação que as mães dão a esta questão. Para as mais antigas a ênfase volta-se para a 

vergonha da gravidez antes da hora. Já para as mães mais novas os comentários de 

preocupação apareceram apenas em relação às situações nas quais elas tiveram seus 

filhos antes dos dezoito anos, como se esta idade fosse um marco para definir a 

„maioridade‟ das mulheres naquele contexto, ou nos casos em que os parceiros não 

reconheceram ou não quiseram assumir os filhos. 

Porém, para o presente estudo, são ainda importantes as informações sobre 

critérios apresentados pelas mães para justificar o aumento da idade na qual 

engravidaram: o aumento da escolaridade (houve correspondência para quatorze 

mulheres); e a influência de valores religiosos (11 mulheres católicas que vinculam a 

gravidez ao casamento, e a mãe de santo, cuja escolha do companheiro passou pela 

aprovação do seu grupo religioso).  

Outro dado que se destaca é a quantidade de mães que perderam o primeiro 

filho. Em quatro casos as perdas aconteceram devido a complicações durante o parto ou 

logo nas primeiras horas após o nascimento da criança. Duas mães perderam seus filhos 

devido a complicações cardíacas, quando eram ainda bem pequenos. No primeiro caso a 

mãe residia no interior e a criança não teve assistência adequada. No outro caso, a mãe 

não conseguiu atendimento a tempo, e a criança faleceu ao ser internada.  

Na tabela 5 indicam-se informações sobre a assistência pré-natal, identificando-

se como “primeira geração” as avós, e “segunda geração” as mães, conforme a posição 

na qual se colocaram durante a situação de entrevista.  
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Geração 1 Geração 2

Sim 9 16

Não 10 4

NSA - 1

Geração 1 Geração 2

Médico 4 7

Enfermeira 5 10

NSA/Outros 10 4

Geração 1 Geração 2

Sim 1 11

Não 18 10

Geração 1 Geração 2

Pública 9 18

Privada - 2

NSA/Outros - 1

MODALIDADE DA ASSISTÊNCIA

Tabela 5. Assistência pré-natal conforme a geração

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

PROVEDOR DA ASSISTÊNCIA

REALIZAÇÃO DE ULTRA-SOM

 

 

Os dados da tabela 5 revelam que 09 mães da primeira geração fizeram o pré-

natal, todas em instituições públicas. Nos postos de saúde a assistência foi realizada 

principalmente por enfermeiras ou agentes de saúde. Por outro lado, dez das mães de 

primeira geração nunca tiveram acesso a este tipo de serviço. Só uma mãe entre as mais 

velhas fez o exame de ultra-som. As outras comentaram sobre a existência do exame em 

sua época, porém restrito às instituições particulares. 

Percebe-se pela tabela 5 a diferença entre as gerações, pois dezesseis mães da 

segunda geração fizeram o pré-natal, e onze tiveram acesso ao exame de ultra-som. 

Porém, as seis mães acompanhadas em postos da comunidade não fizeram exames mais 

detalhados, devido à falta de recursos dos serviços públicos existentes na área quando 

estavam gestantes 

De maneira geral, constatou-se que as mulheres têm investido mais em buscar 

fontes através das quais possam conseguir orientações especializadas sobre a gestação e 

o parto, conforme mostra a tabela 6.  
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Geração 1 Geração 2

Não houve 5 1

Família em geral 14 20

Médico - 5

Mãe 14 17

Cursos, palestras, vídeos - 8

NSA/Outros 6 7

Geração 1 Geração 2

Normal 19 19

Cesáreo - 2

Não tem preferência - -

Geração 1 Geração 2

Normal 18 18

Cesáreo 1 3

Geração 1 Geração 2

Sem complicações 16 13

Ausência de contrações/ dilatação - 4

Uso de fórceps - 2

Outros 3 2

Geração 1 Geração 2

Em casa 8 1

Maternidade do interior

(Com acompanhante)

Maternidade da comunidade

(Sem acompanhante)

Hospital público

(Sem acompanhante)

Hospital particular 

(com acompanhante)

9 15

- 1

Tabela 6. Informações sobre parto nas duas gerações

2 1

- 3

FONTES DE INFORMAÇÃO

PREFERÊNCIA PELO TIPO DE PARTO

TIPO DE PARTO REALIZADO

COMPLICAÇÕES NO PÓS-PARTO

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PARTO

 

 

Nota-se pela tabela 6, que em todas as idades, a mãe da gestante e outras 

mulheres da família foram identificadas como a principal referência quanto se trata de 

questões relativas à gestação e ao parto.  

Mas oito mães da segunda geração citaram recursos como CDs, vídeos, cursos e 

palestras (em postos de saúde e clínicas particulares) utilizados para esclarecer dúvidas 

durante a gestação.  

Somente cinco mães contaram com orientações médicas durante o pré-natal, 

algumas disseram que o atendimento na rede pública inviabiliza a continuidade do 

acompanhamento com um mesmo profissional. A permanência com o mesmo 
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profissional deu-se nos dois casos de mães que tiveram acesso a serviços em clínicas 

particulares. Entre outras fontes apareceram colegas de escola e amigas da vizinhança.  

Houve consenso por parte das mulheres, tanto de uma geração quanto de outra, 

de que o parto normal é melhor, pela rapidez da recuperação e porque implica em 

menos risco. Mas duas mães mais novas, cujos partos foram complicados, defenderam 

que no parto cesáreo o sofrimento da mãe é menor.  

Dezoito mães, de ambas as gerações tiveram seus filhos por parto normal. Vale 

destacar que na rede pública o parto cesáreo só é feito em casos de risco à saúde da 

gestante ou do bebê, como aconteceu para uma mãe da primeira geração e três (que 

eram adolescentes) de segunda geração.  

Mães mais velhas deram pouco destaque às complicações ocorridas durante o 

parto. Dezesseis delas referiram-se com naturalidade aos problemas que enfrentaram. 

Quatro mães que tiveram seus filhos ainda adolescentes disseram que as complicações 

foram relativas à ausência de contrações e falta de dilatação. O uso de fórceps ocorreu 

em dois casos.  

Para três mães da primeira geração e duas da segunda os partos foram muito 

complicados, culminando com o falecimento dos bebês em quatro casos. 

Com relação ao local de realização do parto, constata-se na tabela 6 que oito 

mães da primeira geração e uma da segunda tiveram seus filhos em casa. Nove 

mulheres foram assistidas por parteiras, sendo que uma foi para o hospital depois, 

porque a parteira não conseguiu fazer o parto. Houve quatro casos em que a parteira 

chegou quando o bebê já tinha nascido. Todas as mães que tiveram seus filhos em casa 

foram assessoradas por suas mães, avós, vizinhas ou outros parentes.  

A única mãe da primeira geração a ter o filho em casa revelou que os familiares 

não conseguiram um transporte a tempo de levá-la para o hospital. 

Na tabela 7 buscou-se selecionar os dados que demonstram até onde é possível a 

participação das mulheres nas decisões acerca da gravidez e parto.  
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Geração 1 Geração 2

A própria pessoa 18 13

Cônjuge ou namorado 1 3

Avó do bebê - 3

Outros/NSA - 2

Geração 1 Geração 2

Sim 1 6

Não 18 15

Geração 1 Geração 2

A própria pessoa 11 4

Profissional de saúde 4 11

Cônjuge - 3

Avó do bebê 4 3

Geração 1 Geração 2

O médico 11 14

A própria gestante 6 1

A gestante com familiares - 2

Médico junto com a gestante - 2

Parteira 2 2

Geração 1 Geração 2

Médico 4 5

Família em geral 17 21

Cônjuge 15 12

Outros/NSA 4 7

Geração 1 Geração 2

Avaliou e mostrou-se satisfeita 4 8

Avaliou e mostrou-se insatisfeita 3 3

Não mencionou 2 4

Geração 1 Geração 2

Avaliou e mostrou-se satisfeita 6 15

Avaliou e mostrou-se insatisfeita 5 5

Não mencionou - 1

Tabela 7. Decisões sobre gravidez e parto nas duas gerações

QUEM DECIDE SOBRE GRAVIDEZ E PARTO EM GERAL

PLANEJAMENTO DA GRAVIDEZ

RESPONSÁVEIS POR DECISÕES NO PRÉ-NATAL

RESPONSÁVEIS POR DECISÕES DO PARTO: TIPO E LOCAL

REDE SOCIAL DE APOIO A DECISÕES

MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

MONITORAMENTO DO PARTO

 

O dado mostrado na tabela 7 de que dezoito mães da geração mais velha 

assumiram as decisões sobre a gestação merece esclarecimento. Na verdade, o que se 

subentende a partir deste dado é que a falta de planejamento contribuía para que a 

gestação fosse aceita com maior naturalidade. Além disso, a falta de serviços e da 

prática de fazer o pré-natal levava a um suposto protagonismo destas mulheres, 

circunscrito é claro às condições nas quais se deram a gestação, pois cabia a elas 



83 

 

resolverem que passos dar. Obviamente, em consonância com a tabela anterior, suas 

famílias e vizinhas ofereciam suporte nos momentos de maior dificuldade.  

Quatro mulheres tomaram a decisão de ter filhos a partir da “pressão” do 

cônjuge ou namorado. O argumento apresentado para a mãe de primeira geração foi de 

que ela teria sempre a companhia dos filhos em sua velhice. Mães mais novas referiram-

se ao fato de que queriam atender ao desejo dos companheiros.   

O planejamento da gravidez aconteceu apenas para quatro mulheres da segunda 

geração, exatamente aquelas que desejavam e não conseguiam engravidar. Para as 

mulheres mais velhas engravidar era algo esperado a partir do momento em que 

passavam a morar com o companheiro ou marido, sem muita preocupação.  

 Mães assistidas em serviços de saúde pública participaram pouco das decisões 

acerca do pré-natal e parto, acatando as indicações dos profissionais que lhes atenderam.  

 Por este motivo, o médico apareceu como principal responsável pela escolha do 

tipo de parto a ser feito nas duas gerações. Houve mães, no entanto, que reclamaram da 

falta de escuta de suas opiniões ou impressões por parte dos profissionais.  

 O entrosamento entre o médico e a mãe, com a possibilidade de diálogo sobre as 

decisões a serem tomadas, foi relatado pelas duas mães atendidas em serviços 

particulares.  

Apenas quatro mães da segunda geração se posicionaram defendendo seus 

interesses, por exemplo, sobre o tipo de parto que queriam.  

Nota-se pela tabela 7 que as parteiras desempenham uma função de autoridade, 

sendo respeitadas por sua experiência e valorizadas nos casos de 08 mães cujos filhos 

nasceram em casa. Para duas destas mães, a parteira foi quem decidiu tudo o que 

deveria ser feito. 

Outra figura significativa para as mães foi a avó do bebê, pois estas tomaram 

decisões acerca do pré-natal ou do parto para quatro mães da primeira geração e duas da 

segunda geração. Também nestes casos as avós foram responsáveis pela descoberta da 

gravidez das filhas. Duas mães, por sua vez, queixaram-se da atitude “possessiva” das 

avós, que acabaram assumindo as crianças como seus próprios filhos. 

Na descrição da rede de apoio para tomada de decisões durante a gestação, as 

mulheres destacaram o suporte oferecido pela família, e o cônjuge ou namorado. Em 

segundo lugar, apareceram outras mulheres que fazem parte da rede social de 

convivência, como amigas, vizinhas, colegas de escola ou patroas. Os médicos e 

profissionais de saúde apareceram em terceiro lugar.  
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A dificuldade de conseguir vagas nas maternidades públicas e a falta de 

condições financeiras para arcar com um atendimento particular impediu que quarenta 

mulheres tivessem o direito à escolha pelo local de realização do parto.  

Outra questão séria: todas as mulheres assistidas em instituições públicas 

ficaram internadas sem acompanhante. Esta situação contradiz a legislação do Sistema 

Único de Saúde, onde consta o direito à presença de uma pessoa escolhida pela gestante. 

Por este motivo, o apoio dos profissionais na hora do parto foi decisivo. Cinco mães de 

cada geração avaliaram negativamente o tipo de assistência que receberam, informando 

nas entrevistas, que sofreram maus tratos ou foram discriminadas.  

Por outro lado, todas as mulheres que tiveram seus filhos em casa mostraram-se 

satisfeitas, mesmo quando houve complicações. 

Geração 1 Geração 2

Ao saber da gravidez 1 2

Durante a gestação 4 -

No momento do parto 4 7

Ao pegar o bebê pela 1ª vez 1 5

Quando amamentou a 1ª vez 1 1

Ao longo dos primeiros meses com o 

bebê
8 6

Tabela 8. Marcadores do sentir-se mãe nas duas gerações.

 

Diferentes situações foram apresentadas pelas mulheres para evidenciar o 

momento no qual se sentiram mães pela primeira vez. Para a maioria foi após o parto, 

enquanto iam assumindo as tarefas de cuidado com a criança. Entre as explicações 

oferecidas pelas mães destacaram-se as seguintes: a tensão dos primeiros dias; o estresse 

para aceitar sua nova condição; a pressão de outras pessoas com cobranças sobre o que 

deveriam fazer; ou o excesso de pessoas que as cercavam, impedindo que tivessem um 

momento a sós para curtir o filho.   

Mães mais jovens descreveram o momento do parto e a hora em que puderam 

pegar o bebê pela primeira vez como mais marcante, principalmente quando tiveram a 

experiência de olhar de frente para a criança.  

Cinco mães mais velhas informaram que na gestação, quando a criança mexeu 

na barriga, sentiram a emoção de ser mães, o que aconteceu para duas jovens da 

segunda geração. O número baixo de mães que atentaram para isso pode estar 

relacionado com dados anteriores sobre a gravidez na adolescência, pois para muitas 

mulheres o período da gestação foi bastante conturbado e estressante.  
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O momento da amamentação só apareceu como o mais significativo para uma 

mãe de cada geração. Talvez, uma explicação possível em relação a este dado seja o 

fato de que nem todas as mulheres tiveram facilidade para amamentar. Muitas, ao 

contrário, descreveram o drama vivenciado por serem tão cobradas nesta tarefa, 

tornando-a mais angustiante do que prazerosa.  

Foram sintetizadas nas tabelas anteriores as informações quantitativas acerca das 

mães que participaram do estudo. Fica claro, pela evidência dos dados numéricos, que 

existem aspectos (por exemplo, a renda das famílias que só possibilita o acesso à rede 

pública de saúde) que circunscrevem a experiência destas mulheres às condições sócio-

econômicas e culturais do contexto. 

Com o intuito de ampliar a compreensão destes fatores, optou-se pela elaboração 

de um capítulo específico com a caracterização das comunidades de Novos Alagados 

(Capítulo V), e de outro no qual se complementam os resultados privilegiando a atenção 

para como estas mulheres se relacionam com o contexto (Capítulo VI). Antes, porém, 

convém explicar o método através do qual se realizou a análise dos dados.  

 

 

4.4 PLANO GERAL DA ANÁLISE  

 

A diversidade e quantidade de material coletado, tanto pelas observações de 

campo quanto pelas entrevistas demandou empenho na organização dos dados. Na 

primeira parte do trabalho foram priorizados os seguintes passos: 

 Transcrição cuidadosa das entrevistas de conversação; 

 Organização dos dados do questionário sócio-demográfico através da utilização 

do Programa de SPSS, com a elaboração de tabelas caracterizando a situação das 

mães; 

 Elaboração de sínteses com os dados do trabalho de campo, inclusive com a 

transcrição de entrevistas com interlocutores da área. 

 Elaboração de sinopses das entrevistas. 

 

Após esse processo inicial, de organização do material, dei continuidade ao 

trabalho de análise dos dados. Para isto segui o modelo proposto por Lieblich et al 
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(1998), que sugere um olhar abrangente e holístico. Nesta etapa foi importante realizar 

várias leituras das entrevistas, buscando a categorização dos conteúdos.  

Por se tratar de estudo etnográfico, no qual se torna relevante priorizar as 

contribuições de todos os participantes do estudo e contextualizá-las, com o intuito de 

enriquecer a elaboração teórica final, realizei um levantamento geral de todo o material 

coletado, sintetizando elementos que se destacaram para caracterizar as comunidades de 

Novos Alagados. 

Através da observação de campo, via entrevistas com interlocutores da área e 

nos relatos das mães foi possível identificar temas recorrentes que fazem parte do 

cotidiano daquelas famílias, os quais remetem também aos aspectos sócio-históricos e 

culturais das comunidades em que vivem. A compilação dessas informações resultou na 

preparação do capítulo 5, com os seguintes conteúdos: breve relato sobre a história da 

constituição das comunidades de Novos Alagados; implicações das mudanças na vida 

das famílias; a presença dos grupos religiosos; preocupações com saúde e 

epidemiologia; o problema da violência; pobreza, resiliência e enfrentamento.  

Durante o procedimento de análise e interpretação das narrativas, a referência 

aos modelos propostos pelos teóricos da psicologia cultural do desenvolvimento Bruner, 

Valsiner, Abbey e Sato (apresentados no capítulo III) foi crucial para direcionar e guiar 

a condução do trabalho, dividido nas seguintes etapas:  

1 - Organização dos dados priorizando os aspectos que permitiram relacionar as 

informações relativas à história das comunidades (seleção feita através de dados do 

trabalho de campo e entrevistas) - o material selecionado nesta etapa foi utilizado para 

elaborar o capítulo sobre a macrogênese, no qual são sintetizadas as informações que 

situam o contexto do ponto de vista sócio-histórico (capítulo V); 

2 - Leitura minuciosa das narrativas - com o intuito de identificar os núcleos temáticos 

para a elaboração de categorias do estudo - tomados como ponto de partida para discutir 

a relação entre as trajetórias pessoais e a história das comunidades. Este material serviu 

de marcador para a construção do capítulo sobre a mesogênese (capítulo VI). No quadro 

I, a seguir, estes dados foram sintetizados apenas para distinguir que tipo de 

informações as mães apontaram como mais significativas durante a gestação, o parto e o 

pós-parto.  

 

Quadro I - Categorização dos núcleos temáticos sobre a gestação, o parto e o pós-parto 
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Categorias  Subcategorias 

Gestação A gravidez 

O Momento da descoberta 

A gravidez na adolescência 

Planejamento da gravidez 

Tentativas de aborto 

Rede de apoio durante a gestação 

Assistência pré-natal 

Cuidados durante a gestação  

Fontes de informação sobre gestação e 

parto 

Parto Crenças e fantasias acerca do parto 

Acesso a instituições 

Local do parto 

Rede de apoio na hora do parto 

Acompanhantes durante o parto 

Relação com profissionais 

Quem fez o parto 

Tipo de parto 

Condições nas quais se deram o parto 

Experiência de dor 

Pós-parto Amamentação 

Cuidados com a mãe 

Cuidados com a criança 

Rede de apoio 

Participação do pai 

Utilização de métodos contraceptivos 

Obs.: As subcategorias identificadas no Quadro I serão discutidas no capítulo VI.  

 

3 - Seleção de casos - como o objetivo desta etapa era de realizar uma análise 

microgenética houve necessidade de definir alguns casos através dos quais fosse 

possível aprofundar os objetivos propostos no estudo. Gostaria de ressaltar que a 

escolha dos casos foi determinada por três motivos: singularidade das narrativas; a 

riqueza das narrativas no sentido de propiciarem um aprofundamento dos conceitos de 
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ambivalência e distanciamento psicológico, com a captação da emergência de novidade; 

e o fato de que nessas entrevistas constatou-se que houve maior interação entre mãe e 

filha.  

  

4.4.1 Análise e interpretação dos conteúdos 

Na análise dos conteúdos percebi que os eixos temáticos apontaram para 

elementos da cultura que sugeriam núcleos através dos quais as mães selecionavam 

significados que correspondiam às situações que tinham vivenciado na transição para a 

maternidade. Como exemplo, cito questões voltadas para políticas de saúde, religião e 

educação. 

Além disso, observei que a riqueza da entrevista narrativa decorre exatamente 

por ser um momento que incita as participantes à reflexão acerca das questões 

apresentadas.  

Bastos (2006) ressalta que a situação de conversação favorece a possibilidade de 

tomar como referência as dimensões interativas, privilegiadas no contexto 

comunicativo. De fato, no presente estudo observei que a conversação contribuiu para 

propiciar oportunidades de diálogo entre as mães ou comigo, e até mesmo provocaram 

situações de conflito que apontaram para tensões que surgiram em decorrência da 

transição para a maternidade. 

Destacam-se aqui quatro tipos de tensões que puderam ser exploradas na análise: 

situações em que a mãe reflete a partir de sua experiência pessoal; interações entre avós 

e mães; das mães com o contexto social; das mães com a família. As situações de tensão 

servem como indicadores das vozes internas e externas que interagem no processo de 

construção de significados. 

Porém, mais do que o olhar para os conteúdos foi importante atentar para a 

forma como as narrativas se estruturavam, quanto à organização, temporalidade, enredo 

e significados, o que pude explorar ao realizar a análise dos casos (no capítulo VII).  

O percurso da análise foi definido, então, ora pela seqüência das narrativas, e ora 

pelo foco teórico. Ainda assim, busquei percorrer um caminho, iniciando pela entrada 

na comunidade, me aproximando aos poucos das famílias, para finalmente, chegar na 

intimidade das histórias pessoais.  

 

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
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O projeto foi submetido ao comitê de ética da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal da Bahia. Comunicou-se às participantes da 

pesquisa, mediante a leitura e assinatura de consentimento informado (APÊNDICE II), 

os objetivos do estudo deixando o livre acesso aos dados e mesmo suspensão da 

participação se assim fosse da sua vontade. Além disso, para preservar a identidade das 

mães recorreu-se ao uso de pseudônimos. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

CENÁRIOS DA MATERNIDADE EM NOVOS ALAGADOS 

 

 

 

 

5.1 AS COMUNIDADES DE NOVOS ALAGADOS 

 

O evento que marca o crescimento da região do Subúrbio é a inauguração da 

Avenida Suburbana em 1970, época em que muitas famílias oriundas do Recôncavo 

vieram residir na capital para buscar trabalho em fábricas de tecido e chocolate, ou no 

Pólo Petroquímico, instalando-se às margens da avenida. Entre os anos setenta e 

meados de oitenta as famílias dali mantinham ainda uma característica mais provinciana 

e coletiva, pois eram constituídas principalmente por colonos que trabalhavam nas 

fazendas da região e por famílias de operários. 

O professor José Eduardo (comunicação pessoal, 2007) comenta: “É difícil falar 

sobre a estrutura das famílias dali, uma vez que estas têm uma característica muito 

particular, mais comunitária, com uma idéia de família „grande‟”. 

Um dos motivos que contribui para explicar estes aspectos decorre do fato de 

que as primeiras comunidades formaram-se por pessoas que eram conterrâneas, vindas 

de um mesmo lugar, ou por parentes convidados a residir próximos uns dos outros: 

Aqui a cada tempo... Eu digo lá no trabalho que a cada dois anos, morava uma pessoa. 

Aí sempre tinha alguém diferente na casa, que não era da família, mas que era parente, 

ou que era amigo, e que por algum motivo tava aqui. E aí, sempre acolhia, sempre 

recebia. Então a casa nunca tava vazia. (Elza, 25 anos) 

 

Já tava o pessoal tudo aqui. Os meus parentes, tanto a parte dele como a dela, a minha 

como o dele, queria, o sonho era vir embora pra aqui [...] Já estavam aqui, já, já 

estavam. Uns lá no Uruguai, outros lá na Terezinha, no Alto da Terezinha [...] Já, tinha 

que mora ali na França Teixeira, aqui pertinho. Que era o irmão de meu marido, com a 

família dele toda. Aí juntou a dela com a minha e aí a gente... (Abadia, 60 anos) 

 

Minha casa é uma irmã Dulce, tenho muitas pessoas que já moraram comigo. Ajudo 

muita gente. (Sônia, 55 anos) 

 

Vim do interior, morei no Uruguai, aí do Uruguai passei pr‟aqui. (Marta, 61 anos) 

  

Antes dos anos setenta, estudos indicam que outro fator de agrupamento das 

famílias era a questão religiosa, tanto para famílias católicas quanto para os 
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descendentes de negros que se aproximaram por etnias, e pela participação em terreiros 

de Candomblé (Lima, 2003; Mattoso, 1988; Santos, J.T., 2007). 

Finalmente, nos anos 90, vêm famílias que foram despojadas dos “Alagados”, 

área de casas de palafitas que ficava na região do bairro do Uruguai (Ferreira-Santos, 

2005). O nome “Novos Alagados” tem sua origem daí, pois as mesmas famílias só 

fizeram transferir suas palafitas para nova área. No entanto, as famílias que invadiram 

aquela região ocuparam de maneira desordenada exatamente os espaços utilizados por 

moradores nativos para o lazer e as práticas religiosas.  

 A ocupação irregular da área tornou-se, portanto, um dos principais problemas 

do Subúrbio. Forte mobilização das associações de moradores, em parceria com 

lideranças religiosas e organizações não governamentais culminou com a implantação 

de intervenções do governo, realizadas através do Programa Ribeira Azul, desenvolvido 

em parceria com organismos internacionais na década de noventa.  

Entretanto, percebe-se que há mudanças constantes, com invasão de outros 

grupos, organizados por movimentos em prol de moradia
7
. A foto a seguir exemplifica 

bem o problema, onde antes existiam palafitas, já se verifica a existência de novas 

construções logo após o Boiadeiro, agora em terra, porém ainda precárias:  

                                                 
7
 No caso da foto, o grupo é organizado pelo MSTS (Movimento Sem Teto de Salvador).  
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Foto: Visita à comunidade em companhia de José Eduardo Ferreira Santos (autor da foto), 

Diário de Campo, 2008. 

 

Para as famílias, que participaram de todo o processo de mobilização pela 

melhoria das condições de moradia, a casa tem valor simbólico retratado numa 

dimensão afetiva e temporal. A história da construção da casa é narrada 

concomitantemente à explicação do percurso histórico de fixação naquela área. Há 

íntima relação entre as lutas pessoais e os movimentos pelo bem comum. Muitas mães 

construíram suas casas com muita dificuldade, e identificam suas moradas como 

principal patrimônio familiar. “A casa” representa um signo hipergeneralizado 

(complexo e com forte carga afetiva), pois traz simbolizações diversas conforme a 

história de cada família:  

Sempre foi aqui. Quando a gente comprou, comprou ainda era de madeira, era 

madeirite. (...) É, sempre na terra. E aí o fundo tudo, essas casas tudo era de água. 

Agora é tudo na terra. (Abadia, 60 anos) 

 

Eu sempre morei aqui. Eu morava em casa de aluguel, depois surgiu essa invasão aqui. 

E aí a gente veio pra aqui. Aí eu entulhei tudo e fiz nossa casinha aqui. (...) Eu 

trabalhava muito. Trabalhava em firma, também, lá na CEASA, entendeu? Aí, quando 

eu chegava de lá da, do trabalho... Eu vinha, tirava a farda, tirava a roupa e entulhava. 

Eu entulhava isso aqui com carro de mão. (...) Aí, ficou uma ilha. Só a minha. Aí os 

outros dizia, só me chamava de maluca. Eu achava uma pedra na rua, trazia na cabeça 
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e a bolsa do lado. Eu ajuntei três caçamba de pedra! (...) E ainda deu pros vizinho!  

(Ada, 62 anos)  

 

Já falei com meus filhos, se um dia eles saírem daqui, se melhorarem de vida e 

quiserem sair daqui, podem até ir, mas vender a casa não. Se eles forem embora que 

dêem a casa para outra família, num quero que venda não. (Sônia, 55 anos) 

 

É prática comum estender a casa, ampliando-a conforme o crescimento da 

família, horizontalmente ou verticalmente. Nas falas acima, é como se a casa fosse uma 

extensão do coração das mães, disponível para acolher quem se agrega à família, 

comportando quantos membros existirem. Daí, a prática de reformar as casas é 

freqüente, com criação de anexos ou divisão dos cômodos que já existiam.  

 Percebe-se a tendência das famílias que alcançaram maior estabilidade 

financeira de aumentar suas casas comprando as dos vizinhos e reformando-as. O 

interessante é que, nos padrões de reforma, adéquam suas casas ao modelo de famílias 

de classe média, instalando quartos individuais para os filhos, ou suítes para casais. Mas 

um detalhe se destaca, são raros os cômodos que têm portas, é comum a utilização de 

panos (tipo cortinas) em substituição às mesmas.  

Esta mudança engloba também a modernização das casas, principalmente pela 

compra de aparelhos eletrodomésticos como sons, TVs e DVDs de última geração.  

No entanto, nem sempre o tamanho da casa se reflete em melhorias sanitárias, ou 

de circulação. Há casas enormes, porém sem janelas, tornando-se ambientes 

extremamente abafados e insalubres, o que talvez justifique a alta incidência de doenças 

respiratórias entre as crianças e idosos, pois são os que passam mais tempo presos em 

casa.  

Além disso, ainda existem casas sem banheiros ou com banheiros na área do 

fundo, separados e compartilhados por mais de uma família: 

Ao dar palestra para monitoras de creche citei o exemplo de uma mãe 

acompanhada em projeto social no qual atuava (cujo filho estava com 

desnutrição grave) e que não tinha banheiro em sua residência. A referência era 

exatamente à iniciativa da assistente social do projeto de contatar o pessoal de 

engenharia para construírem um banheiro naquela casa. Na mesma hora, uma 

das monitoras manifestou-se dizendo que na casa dela também tinham 

construído o banheiro há pouco tempo, mas que nem por isso sua casa era suja. 

(Diário de campo) 

 

Ou seja, monitoras dos projetos moram na área, e vivem nas mesmas condições 

das famílias com as quais trabalham, porém possuem informações adequadas sobre 
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higiene e cuidados relativos à prevenção de doenças e tentam dentro do possível superar 

dificuldades quanto à insalubridade dos ambientes no qual estão inseridas.  

Em visita às comunidades, realizada em novembro de 2008, com grupo de 

pesquisadores italianos
8
, verifiquei que existem mudanças concretas na vida dos 

moradores, constatadas também do ponto de vista social, humano, mas 

principalmente da conscientização das pessoas. Entre aspectos observados 

estava a atenção para melhorias quanto ao saneamento básico, pois englobam 

os índices de qualidade de vida. (Diário de campo)  

 

Por coincidência, no dia da visita dos pesquisadores, mesmo tendo chovido, o 

mar estava limpo, sem muito lixo. Em outros tempos, quando chovia, apareciam sacolas 

(“balões” como dizem os moradores) utilizadas para jogar excrementos ao mar, já que 

nas casas não existiam banheiros. 

Cuidados ambientais, com o mangue e as plantas da via litorânea, e preocupação 

com limpeza das ruas mostram o valor que os moradores dão à revitalização daquela 

área, que cinco anos antes era inacessível para carros. 

Desde o início os moradores se mobilizaram para promover a pavimentação das 

ruas e instalação de redes de esgoto. A construção das ruas, em alguns casos feita pelas 

próprias famílias, contribuiu para ampliar áreas de trânsito, facilitando a movimentação 

das pessoas, e colaborando para o crescimento do comércio local, tornando-se outro 

relevante sinal de índice de desenvolvimento humano: 

Aí eu sei que nós começamos a lutar. A rua toda, quem morava mais na frente aterrou 

as casas. Uns foi aterrando, outros foi aterrando... E fez a rua. O pessoal que morava 

mais pro fundo, ficava dentro da maré, era dentro da maré. Em cima de umas pontes, 

umas taubas estreita, pedaço de pau velho. É, pessoas caía, quando chovia mesmo, que 

a ponte pesava... (Teresa, 62 anos) 

 

A relação entre o que algumas mães comentavam sobre cuidar da rua, não jogar 

lixo, sugere mudanças no seu processo de conscientização. De fato antes a coleta de lixo 

não era feita porque os caminhões da limpeza urbana não conseguiam chegar. Em várias 

ocasiões as mães enfatizaram orgulhosas que agora a coleta passava na porta das casas, 

pela via beira mar, conforme foto a seguir: 

                                                 
8
 Fui convidada, por uma professora italiana, para acompanhar um grupo de alunos italianos, 

mestres e doutores de áreas como economia, biologia, direito, engenharia e turismo - pesquisadores cuja 

linha foca o desenvolvimento humano. Tinham como interesse principal observar se as intervenções 

realizadas por organismos internacionais e do governo contribuíram para mudanças concretas na vida 

das comunidades. O grupo era coordenado pelo Prof. Enzo Rossi, da Universidade “Tor Vergata” de 

Roma.  
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Foto: Visita à comunidade em companhia de José Eduardo Ferreira Santos (autor da 

foto), Diário de Campo, 2008. 

 

Enfim, a ênfase nas transformações sócio-ambientais, tanto pela construção de 

novas moradias como pela melhoria na condição de vida das famílias é tema recorrente 

nas entrevistas. Principalmente para mulheres das primeiras gerações, em sua maioria 

fundadoras das associações locais.  

Obviamente, as mudanças no espaço físico trouxeram ganhos para o 

desenvolvimento daquela região, mas também geraram modificações na vida das 

famílias. Evidenciadas, sobretudo, nas questões relacionadas à educação, saúde e 

violência, descritas a seguir. 

 

 

5.2 IMPLICAÇÕES DAS MUDANÇAS NA VIDA DAS FAMÍLIAS 

 

Em levantamento de teses, estudos, livros, artigos de revistas e jornais, 

constatou-se que existem muitas pesquisas sobre as comunidades do Subúrbio na área 

de arquitetura, engenharia, história, sociologia, antropologia e educação. Diante da 

diversidade de informações fez-se necessário selecionar assuntos que correspondiam às 

observações de campo e aos relatos das mães. Portanto, com o intuito de caracterizar as 

famílias deste estudo, priorizaram-se aspectos relacionados às mudanças que mais 

afetaram a vida das mulheres entrevistadas, conforme seus relatos. 
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5.3 DA CRIAÇÃO COMPARTILHADA À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

Segundo José Eduardo (Comunicação pessoal, 2007), o tipo de formação inicial 

das comunidades, caracterizadas por um padrão mais coletivista, contribuiu para que a 

educação das crianças fosse compartilhada:  

As crianças tinham muito espaço na casa dos outros... E tinha muito velho, e esses 

velhos cuidavam muito das crianças, dando coisas pra fazer... Os afilhados, batizados 

ou não, a maioria batizado na igreja católica, mas não todos... Isso era uma forma de 

criar os filhos, porque  se sabia que criar os filhos não era uma tarefa privada.   

 

Os moradores antigos da área colaboravam com o cuidado das crianças, 

indicando pequenas tarefas que estas podiam desempenhar, para ocupar o tempo, ou 

mesmo para aprender ofícios. Nesta época (nas décadas de 70 e 80) os homens 

ensinavam aquilo que sabiam (pesca, marcenaria, capoeira, etc.), e estas presenças 

masculinas, ao lado das mães e avós, faziam como que um todo: 

 

Esses velhos pegavam a gente e davam pra gente o que eles tinham de melhor... Aí eu 

acho que isto foi criando a idéia de uma comunidade... o bairro é a estrutura 

geográfica, o lugar, mas a comunidade ela se formou por causa destas pessoas, que 

foram  repassando... Esta vontade de estar junto, por exemplo, era muito forte... Desde 

para mobilizar pra conseguir água, luz, esgoto, tudo aqui foi conseguido assim. E 

depois momentos de festas... folias de reis, samba, jogar bola... O que foi dando uma 

coesão para o lugar... (José Eduardo, comunicação pessoal, 2007) 

 

É, temos esse respeito. Agora, eu tava aqui em casa e recebia um recado: “Rapaz, L. ta 

lhe chamando”. Não podia ficar um tempo sem ir lá, uma semana, que já era motivo 

pra reclamação. Então, é... ajudou nesse aspecto de criar família, de você ter base, né? 

Da forma como podemos dar o amor ao filho da gente. Aqui não tinha nada a oferecer, 

né? Hoje, também, quando eu chego do trabalho, venho logo pra casa, não durmo na 

rua. Então, tem que buscar essas referências pra poder criar nossos filhos. Mostrar a 

ele que tem pessoas boas. Então, que... pra fugir das coisas, tem que ser aquele laço da 

família mesmo, laço de amor. (Tarcísio, filho de dona Ada ) 

 

Mas as mulheres sempre tiveram um papel importante na comunidade: “É assim, 

sua mãe controla você em casa, e as mães da rua controlam você na rua”. José 

Eduardo (comunicação pessoal, 2007) enfatiza que em estudo feito em Novos 

Alagados, também pôde perceber tendência das mulheres de se tornarem chefes de 

família, sustentando a casa: 

...a mulher que era sustento de tudo, sustento da casa, sustento do bairro, sustento dos 

homens, sustento das crianças, quer dizer... tem uma mão que,... tem um amor feminino 
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que cuida do lugar. Tanto é que elas que são as professoras, elas que são as pessoas... 

por trás de uma escola comunitária destas, a maioria são professoras; porque foram 

meninas que também foram cuidadas...são mulheres que também foram meninas e que 

foram cuidadas quando foram meninas, e aprenderam...  

 

 Tal declaração é confirmada pelos relatos das mulheres, quando citam que foram 

elas que criaram as associações comunitárias, posteriormente transformadas em projetos 

sociais: 

Que ela trabalhava aqui desde a época que era de madeirite. Quando ela começou aqui 

ninguém recebia nada, não ganhava... (Marta, 61 anos) 

 

 Outra situação recorrente em muitas famílias era a prática de deixar filhos 

menores com os irmãos mais velhos (mesmo em casos nos quais estes tinham entre oito 

e dez anos). Dona Jacinta (51 anos), por exemplo, conta que quando ficou viúva teve 

que trabalhar para manter a família, e deixava as filhas cuidando da caçula, na época um 

bebê de um ano. Como as crianças se distraiam na praia, esqueciam de alimentar o bebê, 

que acabou ficando com desnutrição grave:  

Que às vezes eu saía de manhã, deixava a comida, os negócios, as meninas ganhava a 

rua. Que aqui era tudo maré. Aí, ia tudo pro fim da ponte pescar, e largava a menina 

dentro de casa só, e não dava comida.  (Jacinta, 51 anos) 

 

O tipo de emprego das mães também definia sua disponibilidade para cuidar da 

casa e dos filhos. Um dos trabalhos mais comum, identificado pelas mulheres, é o de 

doméstica ou babá. Mas enquanto saiam para cuidar dos filhos dos outros, estas 

deixavam os seus à mercê dos cuidados da vizinhança e de outros filhos. Marta contava 

com a ajuda da filha mais velha:  

 

E: E quem ajudava a senhora nessa época, com eles, com os filhos, assim enquanto a 

senhora estava trabalhando? 

Avó: Ah, ela... Ficava com ela. Às vezes, em casa de família mesmo, se eu fosse 

trabalhar, às vezes não podia nem vim pra casa, ela que tinha que tomar conta.  

(Marta, 61 anos) 
 

Sendo assim, com o surgimento das associações comunitárias a configuração da 

comunidade começa a se alterar. Grupos de mães fundam as primeiras creches e 

projetos educativos, com o respaldo de instituições religiosas. Através de parcerias 

apoiadas pelo Programa de intervenção governamental, ONGs locais e estrangeiras 

amparam centros educativos e cursos profissionalizantes. Se antes as crianças ficavam 

soltas pelas ruas, brincando livremente, a partir dos anos noventa são colocadas nos 

projetos. Parece que essa década marca também uma mudança por parte das famílias, 
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que devido à preocupação com a alfabetização e com a segurança passam a colocar seus 

filhos nestas instituições. 

Dona Teresa diz que já perdeu a conta de quantas crianças acolheu no projeto 

que coordena. Segundo ela, às vezes acontece de alguém cumprimentá-la na rua e ela 

não reconhecer, pois crianças que cuidou quando bebês hoje estão adultas: 

“Dona Teresa, a senhora não tá me conhecendo, não?” Ó, eu digo: “Não, quem é 

você?” “Eu sou B.” [...]  Aí eu olhei assim prá ele, e ele disse assim: “Dona Teresa, a 

senhora não tá me conhecendo, não?” Eu disse: “Eu não.” Ele disse: “Eu já fui de sua 

creche.” Eu disse: “Ó, um homem já!” (Teresa, 62 anos) 

 

Dento da comunidade do Boiadeiro, por exemplo, existem duas escolas públicas 

e dois projetos sociais vinculados a instituições religiosas. Na Avenida Suburbana, um 

pouco mais distante, existem escolas que oferecem o ensino fundamental médio.  

Também no restante do bairro muitas instituições educativas foram criadas por 

lideranças de grupos religiosos. Destacam-se cinco creches, sete projetos educativos ou 

profissionalizantes, e duas escolinhas particulares.  

Prevalece nas creches e projetos a mão de obra feminina, pois há famílias que 

fundaram as instituições e passam os cargos de mãe para filha: 

E também aqui é assim, por exemplo, quem trabalha aqui, sempre é assim parente 

daquela pessoa que foi, que fundou o Clube de Mães. É, tem outras pessoas, mas eu 

dou a preferência sempre assim, quem já faleceu, que foi daqui do clube de mães, é 

neta, é filha. É neta, é filha, até hoje trabalham aqui. (Teresa, 62 anos) 

 

Além disso, quando as mulheres chegam à função de monitoras e educadoras 

elas alcançam um status dentro da comunidade, pois há uma valorização destas funções, 

inclusive com a remuneração melhor. O emprego nas instituições educativas também 

contribui para a melhoria da qualidade de vida de suas próprias famílias, pois têm 

salário fixo e, hoje em dia, contrato de trabalho. 

É comum encontrar nas creches famílias inteiras que trabalham juntas, e cujos 

filhos ali estudam. Por exemplo: Creche João Paulo II, Creche de Dona Nilda 

(Uruguai), Creche Luiza Mahin (oito irmãs, todas da mesma família, trabalham na 

creche), Creche São José Operário, Creche das “Heroínas do Lar”. Esta parece ser a 

realidade da maioria das creches daquela região. 

O aspecto principal observado a partir da quantidade de instituições educativas 

que existem ali é a mudança quanto ao entendimento, por parte das famílias, de quem é 

que deve educar as crianças, com a institucionalização deste processo. As mães mais 

novas, principalmente as que estudam ou trabalham, tendem a colocar as crianças bem 
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pequenas na creche, como se vê pelo exemplo de Elza (25 anos): “Com o que? Com 

nove meses ela foi pra creche. Eu precisava trabalhar, tinha o curso, tinha a 

cooperativa. E eu consegui aquela vaga na creche, ela ficou na creche até os cinco 

anos”. 

Rabinovich (2007) sugere que há um rompimento com princípios educacionais 

até então prevalentes, pois se perde a noção de ensino como exemplo, imitação e 

experienciar, como era antigamente. De fato, parece haver uma mudança quanto ao que 

é educar, com direcionamento cada vez maior para o espaço da escola como instituição 

responsável por esta tarefa.   

José Eduardo (comunicação pessoal, 2007) também reforça que os ofícios que 

antes se aprendiam com os pais, ou pessoas mais velhas da comunidade, agora só se 

ensinam nos projetos, por isto, quem não está inscrito em alguma instituição perde a 

oportunidade de trocas neste sentido.  

Nos relatos de mães mais velhas observa-se realmente que as atividades que 

faziam com as crianças eram partilhadas. Muitas se referem ao fato de que cuidavam 

dos meninos da rua como se fossem seus filhos, ensinando, chamando a atenção quando 

necessário, e até levando-os para atividades de lazer: 

Pra tomar um filho dos outros, eu acho que tem que criar como se fosse filho nosso, pra 

criar diferente, é melhor nem tomar. Eu acho assim. É tanto que eu crio ele, como se 

fosse meu filho também. Eu penso assim, o que eu dei a esse, eu dou a ele. O mesmo 

que compro pra essa, que vou comprar pra eles, compro pra ele. Que eu acho que tem 

que criar assim (Conceição, 45 anos).  

 
Oxe! Era uma festa! Em Plataforma ali, depois da ponte [...] Lindo! A gente ia e se 

acabava quando dizia: “Hoje de tarde a gente vai pra praia!” Quando a maré tava 

cheia a gente ia e brincava a tarde inteira lá. Todo mundo se divertia! (Celina, 38 

anos) 

 

As mães que trabalhavam deixavam suas crianças com outras “mães da rua” ou 

na companhia de avós. Sendo assim, as mães tinham certa autoridade para educar todas 

as crianças, indiferente de serem seus filhos ou não. 

Em relação às gerações mais novas é perceptível a mudança, pois as crianças 

passam o dia nas creches, ou meio turno em escolas. A prática de criação compartilhada 

permanece, mas se restringe agora aos familiares, pois são as avós ou tias que assumem 

cuidados com as crianças, como no exemplo de Diná: 

Eu deixei com a minha mãe. Inclusive, eu tô procurando alguém que possa ajudar ela, 

entendeu? Porque eu ganho pouco, mas, eu preciso que alguém ajude ela, porque eu sei 

que é difícil, a minha mãe ficar com meus filhos. Eu fico preocupada quando tô lá no 
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trabalho. Se eu tivesse uma condição melhor, eu dava tudo pra minha mãe (...). Eu sei 

que não é a mesma coisa, é... De Vó pra neto. Eu sei disso. Que eu já vivi com minha 

avó e não era a mesma coisa. (Diná, 30 anos)  

 

Ela sabe que a de lá é bisa, que a daqui é vó. Ela sabe quem é todo mundo na família. E 

tem uma tia que ela chama de “minha mãe Nilza”, que é tia também, mas ela faz 

questão de chamar de mãe. (Tarcísio, filho de Ada) 

 

Tem D. que vai fazer um ano e um mês, né, ainda bebê. Aí tomo conta. Tem M., que eu 

tomo conta desde quando nasceu. E S. que tem oito anos, eu crio desde bebê também... 

Eu tenho que correr pra pegar na escola os meninos de manhã, onze e meia. Levar pra 

casa pra dar banho, dar almoço pra trazer de novo pra escola. E é assim, sabe? Tá 

difícil. Mas é assim mesmo, mas tem que ajudar, né? (Ada, 62 anos) 

 

Um fator que também contribui para o cerceamento das famílias é o aumento da 

violência. Os riscos, mesmo que imaginários (remete-se aqui a histórias de seqüestro de 

crianças para roubo de órgãos a serem vendidos para transplante), servem de motivação 

para que as crianças sejam tiradas da rua. Áreas de lazer, antes freqüentadas por todos, 

como o Parque São Bartolomeu, foram tomadas pelos traficantes, o que limita a 

convivência das famílias, diminuindo a possibilidade de compartilhar a criação das 

crianças. Antes as mães podiam levar seus filhos, e inclusive outras crianças, para 

passar o dia no parque, ou ir à praia, mas na atualidade isto ficou inviável: 

 

É pior. Antigamente, tinha o parque aqui, era cheio de mato, cheio de pé... Não tinha 

ladrão, não tinha nada. Levava as crianças pra li, passava o dia, brincava. Hoje em dia 

a gente não pode mais fazer isto. Uma, porque não tem segurança. Outra, porque faz 

medo de sair e receber um tiro, uma bala perdida, matar um filho dos outros, como é 

que a gente vai dar conta? [...] Então, a gente nem sai mais. Porque antigamente fazia 

passeata aqui com eles, quando começou a creche, pra levar pro parque. Pra eles 

brincar. Nunca mais nós fomos! (Teresa, 62 anos) 

 

José Eduardo (comunicação pessoal, 2007) aponta o crescimento populacional 

da área como um dos aspectos que contribuiu para estas mudanças: “O crescimento 

trouxe uma impessoalidade nas relações; pessoas estranhas que começaram a habitar; 

um individualismo mais forte; a perda dos locais de convivência”.  Para ele, todos estes 

aspectos criam novas questões, como a dificuldade dos pais de dar conta, cada vez mais 

sozinhos, da criação dos filhos e das demandas que estes trazem.  

Além disso, os mais jovens estão perdendo as referências que guiaram as 

gerações anteriores: respeito aos mais velhos; cuidado com pessoas da comunidade; 

valorização das crenças locais; reconhecimento dos aspectos históricos e religiosos que 
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nortearam o surgimento daquela comunidade. Sem estas referências ficam mais sujeitos 

e vulneráveis à influência dos novos modelos, principalmente do tráfico: 

Aqui não mudou nada, porque eu tenho um menino de dezesseis anos, quando dá nove e 

pouco eu fico doida atrás dele, gritando pra botar pra dentro de casa (Vanda, 42 anos).  

   

Mas é esses três! Parece que mudaram depois que o pai morreu. Assim, tudo mudou! 

Assim tipo o comportamento deles, não é assim caso de... Mas que um quer ser melhor 

que o outro, um quer ter mais coisa que o outro. Aí não quer praticamente obedecer. 

Porque uma tem dezesseis anos, essa. Um tem treze anos, e outro tem onze anos. Aí já 

se acham grande demais para poder ta fazendo o que eles estão fazendo. Aí eu digo: 

“Vou entregar vocês tudo no Juizado de Menor!” (Angélica, 43anos)  

   

Eu tive um filho que mataram aqui. Foi, que se misturou com quem não prestava, com 

esse pessoal que não presta. Sabe como é? Aí mataram ele. (Maria de Nazaré, 69 anos)   

 

Mas nem tudo é como a gente quer, né? Ele procurou o caminho errado, e acabou 

num... Era jovem ainda, só tinha dezessete anos. (Maria das Dores, 46 anos) 

 

A gente cria, né? Com os vizinhos... Tudo bem que às vezes a gente tem um vizinho 

ruim, mas os vizinhos, pensa da gente a mesma coisa: “Ah, eles também não presta” 

Na comunidade, se a gente tira uma ou outra pessoa que são boas, ou as outras que 

não prestam... E nós vamos vivendo. (Tarcísio - filho de dona Ada) 

 

Mães mais velhas, inclusive algumas que já perderam filhos, dão conselhos, 

preocupadas com o futuro de filhos e netos: 

Que você saiba o caminho dos seus filhos... Quando crescerem, vê com quem anda. 

Quem são os amigos dos seus filhos. É importante! (Ada, 62 anos) 

   
Cuidar direitinho, na hora certa. Se tiver errado tem que reclamar! Tem que dar, 

quando tá pequeno tem que dar carinho. Brincar com ele, e tudo, não deixar ficar no 

desprezo. E aí vai, até ta mãe de família, pai de família. Né? ... porque filho sem 

carinho, ele não se acha bem. Mas eu sempre reclamo, sempre falo que é aquilo. 

Porque quando ta errada, a pessoa tem que tomar um conselho, não é? (Maria de 

Nazaré, 69 anos)  

 

José Eduardo (comunicação pessoal, 2007) sugere que as redes de apoio ainda 

têm sido o meio que melhor capacita as pessoas a lidarem com estas adversidades. E 

que mesmo diante de tantas dificuldades existem pessoas que conseguem ir além da 

influência negativa do meio em que estão inseridas, optando por escolhas mais 

construtivas. 

Nas entrevistas as mães trazem à tona sua participação em grupos da 

comunidade ou projetos ligados às denominações religiosas situando-os como fonte de 

apoio nos momentos de dificuldade. Por este motivo, retoma-se aqui a questão das 

instituições religiosas.  
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5.4 DOS GRUPOS RELIGIOSOS 

 

5.4.1 Um percurso histórico 

 

De acordo com o cadastro de Paróquias da Arquidiocese, as primeiras 

construções de igrejas naquela área datam de 1608 (Paróquia de São Bartolomeu que 

fica em Pirajá e Paróquia de Nossa Senhora do Ó, que fica em Paripe). Atualmente a 

área de Novos Alagados pertence à Paróquia da Igreja de Jesus Cristo Ressuscitado, 

inaugurada em setembro de 2008, e que abarca várias capelas distribuídas conforme as 

comunidades. Antes a área pertencia à Paróquia de São Brás construída em 1965.  

Nos anos 70, ainda residiam nesta região missionários católicos, cuja presença 

foi significativa para favorecer a mobilização da comunidade através da luta por 

moradia, saúde e educação, bem como pela organização de associações de moradores 

(Lazzarotto, 1988), culminando com a construção de creches, escolas e projetos sociais 

em vários pontos do bairro.   

Já os primeiros adeptos do Candomblé que ali se instalaram migraram 

principalmente das cidades de Santo Amaro e Cachoeira, fundaram um terreiro bem em 

frente à entrada do Parque de São Bartolomeu, que possui todos os elementos naturais 

importantes para práticas desta religião. Segundo levantamento do CEAO (Centro de 

Estudos Afro-Orientais) o primeiro Terreiro foi inaugurado em 1931 (Santos, J. T., 

2007).  

Mas Ferreira-Santos (2005) argumenta que a proibição dos Terreiros nas áreas 

centrais da cidade, devido às perseguições nos anos 60, também contribuiu para 

intensificar a mudança para aquela área. Outras famílias de Candomblé se instalaram ali 

após a construção da Avenida Suburbana, nos anos 70, com a liberação das práticas 

religiosas.  

Conforme levantamento do CEAO identifica-se 57 Terreiros de Candomblé só 

em Plataforma e, na distribuição por Região administrativa de Salvador, 232 ou 20% do 

total localizados nos bairros que compõem o subúrbio ferroviário (Santos, J. T., 2007).  

Segundo Ferreira-Santos (2005), a convivência de moradores adeptos do 

catolicismo e do candomblé era tranqüila, as festas coletivas integravam todos os 

membros das comunidades. Realmente, na inauguração da igreja católica em setembro 
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de 2008, as pessoas estavam animadas, falavam do evento com entusiasmo, e algumas 

se referiram a esta obra como reconhecimento da dignidade da comunidade, pois a 

construção é belíssima. No dia, compareceram ao evento cerca de 1.800 pessoas. 

Inclusive participaram da festa representantes da comunidade que são filiados ao 

Candomblé. Nesta ocasião, a pesquisadora recebeu o convite de membros de um 

Terreiro de Candomblé para participar de festa organizada por estes. O evento teve, 

portanto, conotação de festa para todos.  

A partir dos anos noventa, observou-se um aumento também das Igrejas 

Pentecostais. Como as denominações destas são muito variadas, fica difícil definir sua 

relação com um grupo ou outro.  

Apenas na Avenida Suburbana levantei a existência de 17 Igrejas, destacando-se que 

há mais de uma sede das Igrejas Universal do Reino de Deus e Assembléia de Deus. 

Poucos meses após a inauguração da igreja católica, inauguraram uma igreja 

evangélica ao lado. As três maiores sedes de igrejas da área ficam uma ao lado da 

outra: Católica, Universal do Reino de Deus e Assembléia de Deus. (Diário de campo) 

 

 

5.4.2 O impacto das instituições religiosas na vida cotidiana das famílias em Novos 

Alagados 

 

É inquestionável a força das instituições religiosas neste contexto, pela 

quantidade de igrejas e seitas que existem na região, mas também pelo fato de que a 

referência religiosa faz parte do cotidiano das famílias. Nas casas observa-se a 

decoração, com presença constante de objetos (por exemplo, imagens de santos e 

quadros com mensagens de salmos) que sinalizam para o sagrado.  

Nos relatos, as mães expressam suas crenças, identificando-as como fonte de 

força, ou citando membros dos grupos religiosos entre suas principais figuras de 

referência, no sentido de ser autoridade com as quais se aconselham ou pela amizade e 

consideração. É interessante destacar que algumas entidades religiosas aparecem nas 

narrativas como se fossem pessoas que participam da vida das mães (O Caboclo, Deus, 

Nossa Senhora), principalmente para as mais velhas. Existe uma relação tanto entre a 

ocupação da área e os grupos religiosos, quanto na ligação das histórias dos grupos 

religiosos com histórias pessoais dos moradores, principalmente os mais antigos.  

Esta aproximação entre a casa e as instituições religiosas suscita questões sobre 

o processo de socialização nas famílias, até porque, conforme salientado anteriormente, 



104 

 

as primeiras creches e instituições educativas daquela área surgiram via grupos 

religiosos. 

Rabelo (2008) observou que nas trajetórias de identificação e ingresso no 

candomblé de soteropolitanos pobres e, em sua maioria, negros, as instituições 

religiosas têm uma função de socialização secundária, que se desenrola articulada à 

socialização primária feita nas famílias: 

Pode haver uma forte concordância entre as duas socializações como nos casos em que 

conteúdos religiosos integram a educação da criança na família, em que as gerações 

mais velhas constituem agentes importantes na formação religiosa das gerações mais 

novas, em que o percurso de socialização na instituição religiosa mostra-se como um 

desdobramento gradativo da realidade apreendida na socialização primária, servindo-se 

de sensibilidades e disposições adquiridas nesse primeiro aprendizado e ampliando-as 

na direção da formação da identidade religiosa. (Rabelo, 2008: p.117) 

 

Entre as mudanças quanto às religiões, destaca-se o trânsito religioso, misturado 

ao sincretismo. Observou-se neste estudo transferências de famílias que antes eram 

protestantes ou católicas para grupos Pentecostais. Em uma creche, por exemplo, todas 

as funcionárias mudaram de religião influenciadas por colega de trabalho que havia se 

convertido a uma igreja Pentecostal:  

 

E: E a senhora é católica? 

Avó: É, por enquanto sou. Mas já chegou, tô com uma sede de ir pra igreja, de ser 

cristã. Com meu vizinho que eu vou, com ela, que ela é cristã. (Marta, 61 anos) 

 

Suponho que, em certos casos, a opção de mudar deve-se mais à necessidade de 

manutenção da rede de apoio do que propriamente a um processo de conversão 

motivado pela fé.  

 Há situações nas quais são os filhos que levaram as mães para outra religião, 

sendo que estas crianças descobriram esta opção no contexto escolar:  

E: Sim. E você conheceu como, a igreja cristã?  

Mãe: Que minha filha se batizou logo pequena. Ela freqüentava a igreja que a irmã S. 

levava. Aí ela foi crescendo na igreja mesmo, aí pediu pra se batizar. Com seis anos ela 

pediu pra se batizar. Aí eu não queria que ela se batizasse, porque eu achava ela muito 

pequena. Mas, me deram conselho pra eu deixar, eu deixei e ela ta aí na igreja até hoje. 

Ela que me levava: “Bora maínha, bora maínha.” (Vanda, 42 anos)  

  

Em pontos de ônibus da comunidade existem alto-falantes de rádios evangélicas, 

nos quais se transmite música gospel durante todo o dia, num volume altíssimo. Um 

destes fica exatamente no muro de uma creche, o que faz com que as crianças escutem 

estas músicas durante todo o dia.  
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Sarti (2003), ao discutir sobre a moral de famílias pobres, aponta que Deus 

aparece como uma entidade moral que comanda o mundo através dos padres católicos, 

dos pastores pentecostais, dos guias espíritas ou da umbanda ou dos orixás nos terreiros 

de candomblé. Realmente, nas entrevistas as mães também afirmam que mudanças em 

suas vidas decorrem da influência de referências religiosas: 

É, antes era católica, mas agora eu... Aí eu fui fazer uma visita lá, aí o pessoal me 

perguntou se eu não queria entrar na igreja. Aí eu falei, eu já tô nessa idade, não ando 

em festa, não ando em bebedeira. Então, vou pra minha igreja, que é muito melhor! 

Porque não vai tirar pedaço, não vai desmoralizar a pessoa. Aí pronto, entrei na igreja, 

me batizei, até hoje eu tô dentro. Todo domingo eu vou.. (...) Ah, mudei muito! Aquela 

pessoa que tem fé em Deus mesmo, pedindo mesmo: “Ó meu Jesus. Quero que Jesus me 

ajude que eu faça isso e isso”. A pessoa tando ali, contrito com Deus, pedindo, a 

pessoa vê mesmo a melhora. Graças a Deus! Todo domingo dou meu dízimo, todo mês, 

quando eu tenho meu dinheiro, dou meu dízimo na igreja. É assim, a gente vai 

mudando a situação da gente é assim. (Maria de Nazaré, 69 anos) 

 

Rabelo (2008), por exemplo, mostra em estudo com famílias do Subúrbio de 

Salvador dados importantes sobre a filiação ao Candomblé. A autora identificou casos 

em que a permanência das mulheres no Candomblé deve-se a uma questão de herança 

familiar:  

Esta aparece, em algumas das narrativas, na formulação de que a afinidade com o 

candomblé e com os orixás não é simplesmente uma característica da pessoa singular, 

mas um traço de sua família, que a distingue e singulariza enquanto portadora de uma 

obrigação herdada. Em outros relatos, ganha maior especificidade no entendimento de 

que a entidade que aflige a pessoa e da qual ela deve cuidar é uma entidade herdada, que 

fez parte da história de outros, parentes seus. Vem de berço. Cuidar dela é, 

freqüentemente, saldar uma dívida contraída no passado da família, evitar o destino de 

sofrimento daqueles que a ignoraram. (Rabelo, 2008, p.192) 

 

Dona Olga, moradora antiga da comunidade e que é Mãe de Santo realmente 

expressa que recebeu a herança de sua mãe:  

É, eu... Numa certa idade assim, mais jovem, bem menina, né? Já havia os comentários 

da minha mãe e do meu pai dizê que eu já nasci com esse dom. Entendeu? Mas não era 

a hora ainda, pra mim. Então, a hora exata, aí antes de minha mãe falecer, ela me 

chamou. Menina ainda! E me disse que eu um dia ia ser uma zeladora. Só que eu 

entendia que era uma zeladora de igreja, que antigamente não tinha? Só que eu entendi 

assim... Aí fui atrás e perguntei se era zeladora de igreja. Ela disse: „Não, não é de 

igreja. Quando você crescer você vai saber e vai entender. E vai saber o que, qual é a 

zeladora que você vai ser.‟ (Olga, 59 anos)  

 

Um levantamento do CEAO destaca que em muitos Terreiros o espaço 

residencial encontra-se próximo ao espaço sagrado, pois pai/mãe de santo ali residem 

com suas famílias consangüíneas (Santos, J. T., 2007). Ocorre ainda a prevalência das 

devoções em entidades femininas, entre as quais sobressaem Oxum e Iansã, que 
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respondem por quase 30% dos terreiros soteropolitanos, o que corresponde, 

respectivamente, a 201 e 140 terreiros. Santos, J. T. (2007) reforça que o universo afro-

religioso, além de ser majoritariamente liderado por mulheres negras, tem nas entidades 

femininas a sua maior representação. 

No catolicismo destacam-se as devoções Marianas (Caminha, 2008; Soares & 

Lopes, 2008), em Novos Alagados sobressaem predileções por Nossa Senhora da 

Conceição, das Candeias, de Monte Serrat, de Escada e de Nazaré, inclusive marcando 

o calendário de festividades na área. 

A preferência pelas devoções femininas parece ter correspondência com a maior 

incidência na área de famílias identificadas como matrifocais, nas quais as mães são 

mantenedoras e figura de autoridade, cada vez mais em destaque nas pesquisas sociais.  

Supõe-se então, que a força da matriz cultural-religiosa presente na realidade das 

famílias de Novos Alagados deriva da junção dos vários elementos citados: históricos, 

demográficos e religiosos.  

Rabelo (2008) salienta ainda que, nos contextos contemporâneos, marcados pelo 

pluralismo religioso, as experiências de diferentes gerações podem ser discrepantes, 

contribuindo para uma ruptura inter-geracional.      

Esta questão sinaliza para possíveis mudanças, principalmente pelo crescimento 

recente das denominações Pentecostais, que divergem do Catolicismo e Candomblé, 

com discurso oposto àquele de devoção à força das divindades femininas (Bandini, 

2008). 

Ramos (2008) realizou pesquisas com mães que migraram de países africanos 

para a Europa, e observou que nas situações de dificuldade, ao invés das pessoas 

deixarem a religião, elas intensificam suas práticas, buscando proteção. Estas 

observações correspondem ao que Sarti e Rabelo identificaram nas famílias brasileiras.  

Sem dúvida, os valores religiosos são importantes para as famílias de Novos 

Alagados, sendo utilizados pelas mães inclusive para significar experiências em relação 

à maternidade.  

 

 

 

 

 

5.5 SITUAÇÃO QUANTO À SAÚDE 
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A falta de serviços públicos e saneamento básico são sérios problemas naquela 

região, onde ainda existem palafitas. Agrava-se mais pela ausência dos serviços de 

saúde, principalmente quanto a questões epidemiológicas (como os quadros de sarampo 

e tuberculose).  

Em Novos Alagados existem dois postos de saúde, um recentemente inaugurado. 

Nas entrevistas, as mães se referiram muitas vezes à necessidade de ir ao Centro de 

Saúde no fim de linha de Plataforma, que fica quase em Itacaranha. Para gestantes a 

distância é longa, penso que uns dois quilômetros, percorridos a pé. A justificativa 

destas relacionava-se à falta de profissionais e recursos nos postos da própria 

comunidade: 

A dificuldade daqui é muita. Tem posto médico, tem? Agora do ano passado prá cá tem 

dois posto médico, mas às vezes vai no posto não tem medicamento... Mas quase todos 

os posto ta assim, né? Mas ta melhorando, para o que era, ta melhorando. Médico às 

vezes aparece um assim pra trabalhar um mês, quando a gente vai querer marcar uma 

consulta esse médico já foi embora, não ta mais. Só fica mesmo mais as enfermeiras e o 

pessoal que trabalha na comunidade, de agente de saúde.(Teresa, 62 anos) 

 

Mães mais novas fizeram referências freqüentes aos agentes de saúde do PSF 

(Programa de Saúde da Família), evidenciando que são acompanhadas assiduamente. 

No entanto, as mais velhas frisaram que em sua época não existiam médicos na área. 

Em duas ocasiões ouvi relatos sobre crianças que faleceram porque não tinha o aparelho 

de nebulização no posto; elas estavam com sintomas de pneumonia, o que não foi 

identificado a tempo. Doenças respiratórias ocorrem principalmente devido à condição 

das moradias, casas sem ventilação, abafadas, com mofo. Muitas não têm janelas e as 

portas ficam fechadas por causa da violência. 

Durante visitas às mães, em conversas informais, observei que doenças 

normalmente consideradas extintas ou controladas do ponto de vista da Secretaria de 

Saúde ainda se proliferam nestas comunidades, como por exemplo, o sarampo.   

Por outro lado, ao fazer comentário sobre esta questão com uma agente da 

epidemiologia esta logo me perguntou: “São famílias pobres?” E depois comentou que 

mães residentes nas invasões não cuidam dos filhos, porque em geral estão alcoolizadas 

ou drogadas. Mais uma vez o preconceito ou um dado real? 

De fato, a família cuja criança estava com sarampo possivelmente se enquadrava 

no grupo de maior risco, pela localização de sua casa, numa das invasões da área. Mas 

nos outros casos não. A leptospirose e hepatite, por exemplo, são muito comuns. 
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Ouvem-se relatos de morte devido a estas doenças de famílias que moram em vias já 

reformadas. Nestes casos, inundações pelas chuvas e má qualidade das redes de esgoto, 

que transbordam frequentemente é que contribuem para sua difusão. É comum a 

presença de ratos nas casas, o que indica os riscos aos quais estas pessoas estão sujeitas.  

A falta de parecer dos médicos também preocupa as famílias. Há descrições dos 

sintomas, no entanto, são poucos os casos que passam por autopsia. Como o que 

ocorreu com o neto de dona Abadia, que faleceu aos nove anos em junho de 2008:   

 

Tem pouco tempo. E até hoje a gente ainda não sabe a causa.... Na hora que o médico 

deu o laudo, ele não tinha um laudo definido....Então, eles disseram o que? Que 

poderia ser meningite, poderia ser hepatite fulminante. O diagnóstico acho não era 

compatível com o sintoma dele de doença, entendeu? Ele só tinha febre. E assim, 

poderia ser essas coisas.... A mãe, Renata, fez tudo que ela podia! De tudo! Nem dizer 

que era do SUS, tinha convênio, tinha tudo. Que meu irmão é funcionário público, tem 

convênio do Planserv. Levava em um hospital, levava em outro, os médicos diziam a 

mesma coisa, só que chegou... (Fica emocionada). Assim, a gente não quer, claro, não 

quer condenar, mas tudo indica que foi erro. Assim, foi tudo muito rápido. Então, a 

gente não acredita que foi o que eles disseram. Aí, até agora não saiu ainda o laudo, ia 

sair com quarenta dias, só que não saiu ainda, já fez sessenta dias já. (Elza, 25 anos) 

 

 

Preocupa o fato de que neste contexto questões como estas ficam banalizadas, e 

encobrem a gravidade das condições nas quais vivem muitas famílias. 

Mães mais jovens relataram que fizeram o pré-natal em hospitais distantes da 

comunidade, às vezes indicadas pelos agentes de saúde. Estas o fizeram na esperança de 

garantir vaga para o parto, mas isto não aconteceu. Na hora de ter seus filhos foram 

obrigadas a transitar por várias maternidades, de ônibus, sem garantia de conseguir 

vaga. 

Há histórias de mães que perderam seus filhos devido à dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, principalmente na primeira gestação; e de outras que tiveram os 

filhos no meio do caminho. O posto policial da suburbana, atualmente desativado, era 

ponto de parada comum das gestantes, na esperança de que os policiais as 

transportassem para a maternidade: 

Ninguém tem carro pra tá, não é todo mundo que tem carro pra tá pra lá, e prá cá, né? 

É isso que acontece, às vezes, as mulher parir no ponto, como já teve várias que foi pro 

Caribé e voltou, porque não tinha vaga, e terminou no ponto do ônibus, parindo. Já 

teve uma que pariu aqui no módulo policial, que mandaram da Tsylla Balbino pra o 

Caribé, quando a criatura chegou aqui, a dor apertou, mandaram parar o ônibus, a 

criatura teve o menino aqui no módulo policial. Dentro de um banheiro sujo. (Teresa, 

62 anos)  
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 Enfim, no campo da saúde percebem-se mudanças evidentes, como a 

implantação de postos de atendimento e a presença de agentes de saúde e 

epidemiológicos. No entanto, a ausência dos médicos e de recursos adequados continua 

sendo o fator que coloca aquelas famílias, mesmo as que possuem convênios 

particulares, em desvantagem quanto ao acesso adequado aos serviços, inclusive pela 

distância dos hospitais.  

 Outro agravante das condições de vida das famílias é o aumento da violência na 

área, tema recorrente nas entrevistas, apresentado a seguir.  

 

 

5.6 VIOLÊNCIA 

 

Hoje a gente não pode ficar nem dentro de casa. Aqui nesse 

lugar, nem dentro de casa não pode ficar sossegado. (Dona 

Marta, 61 anos) 

 

A violência faz parte do cotidiano daquelas famílias. Sabe-se que entre motivos 

para a proliferação da violência identificam-se o crescimento rápido e desorganizado da 

área, bem como a atuação de grupos envolvidos com o tráfico de drogas e “delitos” 

(muitos se escondem no Parque de São Bartolomeu).   

Durante a pesquisa, as pessoas sinalizavam sugerindo que eu me ausentasse por 

alguns períodos, devido ao perigo iminente em função do aumento da violência, em 

decorrência de brigas entre gangues do tráfico. Além disso, em certas épocas, pela 

proximidade das festas populares (por exemplo, o carnaval ou a festa de Conceição da 

Praia) ocorreram assaltos tendo como vítimas os próprios moradores e profissionais que 

atuam nos projetos da área.  Segundo a versão dos moradores, os assaltos são mais 

freqüentes em épocas que antecedem feriados, porque o “pessoal” precisa de dinheiro 

para participar das festas.  

Algumas vezes, houve a impressão de que certos moradores faziam questão de 

intensificar estes recados, amedrontando as pessoas vindas de fora. No entanto, 

episódios freqüentes de violência nas principais ruas da comunidade confirmaram a 

gravidade da situação.  

Tempos depois, ao entrevistar uma senhora, esta comentou estes episódios 

relacionando-os às gangues que disputavam território perto de sua casa. Disse ainda que 

integrantes do grupo estavam presos e ao serem soltos decidiram retomar o domínio 
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daquela região. Outras mães também demonstraram preocupação com este grupo e 

citaram que o seu líder era “um psicopata, bastante perverso”. O mesmo comentário 

apareceu sobre outros rapazes, por isto ficou difícil identificar se tratavam da mesma 

pessoa, ou se a representação do sujeito como “psicopata” servia para exagerar seu 

poder de ação e manter sua imagem de perigoso.  

Em outra ocasião, num encontro marcado no feriado de 1º de Maio, pois a mãe a 

ser entrevistada trabalhava fora e só podia naquele dia, percebi que havia tensão entre os 

moradores da rua. Quando cheguei à casa observei que as pessoas estavam assustadas e 

demonstrando apreensão, sendo informada de que na noite anterior dois jovens 

vizinhos, criados desde criança como amigos, haviam se esfaqueado e um deles corria 

risco de morte. Percebia-se no olhar daquela senhora um sentimento de tristeza, como se 

os feridos fossem seus filhos.   

Obviamente a entrevista foi cancelada naquele dia, mas este episódio confirmou 

que os riscos eram reais, motivo pelo qual alterei a programação de idas à comunidade, 

evitando dias festivos e feriados. Além disso, a evidência de que o sofrimento das mães, 

que relatavam comovidas os episódios de violência entre jovens, em muitos casos 

decorria do fato de que envolviam “meninos” de quem elas cuidaram na infância. 

Ferreira-Santos (2008), em sua tese de doutorado
9
 que tratou do homicídio entre 

jovens amigos, sugere que a violência aumentou, adquiriu diferente textura e está saindo 

do controle das autoridades.  

Certo dia, ao atravessar a avenida suburbana, um grupo de quatro rapazes parou 

para conversar comigo, em bate papo informal de aproximadamente dez minutos contei 

o que fazia ali. Um deles era ex-aluno do projeto vizinho ao COF, e também já tinha 

trabalhado em uma ONG que atua na área. Um mês depois eu soube que aquele jovem 

estava jurado de morte
10

. Só então compreendi quem era aquele grupo. 

Durante todo o período de minha permanência na comunidade nunca sofri 

nenhum tipo de agressão. Pelo contrário, sempre fui muito bem tratada por 

todas as pessoas. Acredito que o fato de conhecer muitas pessoas, inclusive 

jovens que estavam envolvidos com o tráfico (alguns filhos ou parentes das 

mães que eu estava entrevistando), acabou contribuindo para que fosse 

protegida pela comunidade.  (Diário de campo) 

 

                                                 
9
 Ferreira-Santos, J.E. (2008) MIND THE GAP ! Cuidado com o Vão! Tese (Doutorado em Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva) - ISC/UFBA.  
10

 Convém assinalar que educadores e familiares deste jovem o levaram para outra cidade, conseguindo 

que se engajasse profissionalmente buscando sua recuperação (Diário de campo).  
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Cabe reforçar, que conversas voltadas para o tema da violência surgiram 

freqüentemente e de maneira espontânea, sem que fosse necessário provocar o assunto, 

pois faziam parte do cotidiano das mães. Gestos de fechar a porta e trancar o cadeado 

após a minha entrada nas casas, ou o cuidado em me acompanhar até a saída da rua já 

comunicavam certa preocupação.  

Enfim, ao citar os episódios que vivenciei no trabalho de campo tenho a intenção 

de esclarecer que a violência compromete a vida das pessoas, limitando-as cada vez 

mais ao isolamento e confinamento dentro de casa, alterando a configuração original 

das comunidades caracterizadas anteriormente pela convivência mútua: 

Hoje em dia ninguém pode... A gente tem de olhar pras coisas, ver errado, e deixar, 

porque se a gente for falar é arriscado morrer. Então, a gente veve assim, entregue a 

Deus. Né, sabe? É como eu digo, as mães botam os meninos aqui de manhã, vem 

buscar às cinco horas, eu acho que ali ela ta se sentindo que eles tão guardado. Porque 

dentro da casa delas, às vezes sai, o menino sai vai pra rua, é pior. (Teresa, 62 anos) 

 

Em áreas conhecidas como sendo de risco, por exemplo, no Boiadeiro, há placas 

de vende-se que podem indicar o que Ferreira-Santos (2008) aponta como sinal do 

desterro, pois muitas famílias vítimas da violência acabam por abandonar suas casas, 

que devido à fama do lugar de violento, ficam fechadas. Ainda assim, pelo relato das 

mães, e de jovens entrevistados em pesquisa anterior, a situação melhorou muito depois 

das obras de urbanização da orla. No entanto, percebe-se que existe preconceito de 

moradores da própria comunidade, uns apontando os outros, que moram do outro lado 

da avenida, como mais “perigosos”: 

Olha... Essas violência tá uns cinco anos prá cá que piorou. De cinco anos prá cá 

piorou muito! Muito mesmo! Porque faz medo até da gente sair de dentro de casa. 

Porque quem mora lá no Boiadeiro tem medo de vir prá cá. E quem mora cá, tem medo 

de ir prá lá.  (Teresa, 62 anos) 

 

 

5.7 POBREZA, RESILIÊNCIA E ENFRENTAMENTO  

 

Estudos sobre famílias brasileiras têm indicado que mudanças na configuração 

destas, como surgimento de novos arranjos (Berquó, 1998); aumento da chefia feminina 

(Bilac, 2002); práticas de criação compartilhada, mesmo em famílias de classe média 

(Fonseca, 2002) já vêm sendo observados há mais tempo, deixando de ser novidade.  

A preocupação com a situação das famílias pobres também tem sido foco de 

estudiosos interessados em compreender os processos que justificam o funcionamento 
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destas, mantendo-as na condição na qual estão, ou colaborando para que alcancem 

ascensão sócio-econômica (Fonseca, 2000; Petrini, et. Al., 2007; Pochmann, 2004; 

Sarti, 2004). 

Na experiência de atendimento às famílias da área
11

, que se encontravam em 

situação de risco, observou-se que a dinâmica de levar a vida apenas buscando ganhar o 

„pão de cada dia‟ tem efeitos nocivos, como tendência à vitimização, excessiva 

dependência ao assistencialismo, ou maior vulnerabilidade à marginalidade. Estes 

aspectos contribuem para baixa auto-estima, marasmo, apatia e indiferença pela própria 

vida ou dos seus familiares, quando as pessoas não conseguem visualizar perspectivas 

de um futuro melhor. 

No entanto, no trabalho de campo percebi que este modo de pensar e se 

comportar não é predominante. De alguma forma, lideranças e educadores tornaram-se 

referência na formação de algumas famílias, o exemplo destes e de moradores mais 

antigos, que através de dinâmicas mais saudáveis, pautadas na convivência em comum, 

na construção de bens coletivos, deixaram um legado de valores (patrióticos, culturais e 

religiosos) que norteia a vida de seus filhos ou alunos. Estas referências colaboraram 

para a construção de iniciativas que têm viabilizado o crescimento individual e coletivo 

de vários grupos destas comunidades.  

Assim, há relatos sobre pais trabalhadores (operários do pólo petroquímico, da 

construção civil, marinheiros, pescadores e vendedores da feira de São Joaquim), que 

apesar de distantes pelas condições adversas de seus empregos, estão presentes como 

fonte de inspiração, pois lutaram para manter seus filhos, e lhes transmitiram valores 

como o sentido do trabalho e da responsabilidade para com suas famílias. Ou de mães 

guerreiras, fortes, heroínas e sofredoras, que ergueram suas casas sozinhas, educando 

seus filhos com zelo (Reis & Rabinovich, 2008). 

Estes relatos mostram que a „pobreza‟ tem muitas “caras”, entre elas a da 

dignidade. A rotulação das famílias daquela área como „famílias pobres‟ e o 

desconhecimento e a tendência reducionista presentes nesse rótulo têm contribuído para 

o preconceito em relação àquela população. Diferenças quanto à concepção do que é a 

pobreza, e sobre o movimento das pessoas para sair desta condição precisam ser mais 

pontuadas, para viabilizar a distinção dos recursos que melhor atendem aos diferentes 

                                                 
11

 No período em que a pesquisadora trabalhava como psicóloga no COF.  



113 

 

grupos, no intuito de reconhecer iniciativas protagonizadas pelas pessoas e que são 

importantes em seu processo de desenvolvimento. 

 Informações oferecidas por José Eduardo (comunicação pessoal, 2007) sugerem 

que as famílias de Novos Alagados têm sofrido, sim, com as transformações pelas quais 

têm passado, mas o processo de desenvolvimento destas não fica limitado às condições 

adversas do seu meio, existindo movimentos em contrário, evidenciados pelo aumento e 

efetividade das redes de apoio presentes nas comunidades.  

Resultados de pesquisas realizadas anteriormente,
12

 com jovens inseridos em 

curso profissionalizante e mulheres da área, indicaram que o estudo e o trabalho 

aparecem como metas prioritárias no projeto de vida dos jovens e de suas famílias, 

compreendidos como meios para alcançar melhores condições de vida no futuro (Reis, 

2005; Petrini et al, 2007). Parece que, o investimento das comunidades em projetos 

educativos e culturais, de alguma forma surte efeito, ainda que para um número limitado 

de pessoas. Estas alternativas aparecem como mais saudáveis, implicando em uma 

escolha destes jovens frente às opções da área.  

A atenção à realidade das mulheres também tem sinalizado para a importância 

das redes de apoio, e para o potencial de resiliência desenvolvido por estas, como a 

capacidade de enfrentamento dos problemas (Bastos et al, 2007).  

Muitas vezes, o olhar sobre as comunidades carentes é impregnado de visões 

preconceituosas: banalização das experiências vivenciadas por estas; tendência a 

generalizar considerando que todos os „pobres‟ são iguais; desrespeito às crenças das 

pessoas; e enquadramento destas em critérios que tendem a tornar patológicas suas 

estruturas organizacionais, negligenciando dinâmicas próprias de suas realidades (Sarti, 

2003). 

A realidade das famílias de Novos Alagados é sempre marcada por uma 

multiplicidade de elementos a serem averiguados, e que interagem entre si, constituindo 

elos entre aspectos sócio-históricos-culturais, econômicos, religiosos e psicológicos. 

Assim, conhecer as famílias daquela área sugere o diálogo com a diversidade, 

impõe vencer preconceitos, e estar disponível para abrir-se a horizontes cada vez mais 

                                                 
12

 Participei como bolsista de Apoio Técnico I de 2006 a 2007 pela FAPESB, no “Projeto de Combate à 

Pobreza e às Desigualdades Sociais – Rotas de Inclusão”, no qual pude realizar estudos sobre famílias em 

condição de pobreza. O projeto foi coordenado pelo Prof. Dr. Giancarlo Petrini, responsável pelo grupo 

“Família em Mudança”, da UCSAL. Atualmente continuo vinculada ao grupo no Projeto: Trocas 

Simbólicas, Socialização e Relações Intergeracionais na Família, apoiado pela FAPESB (2008/2009).  
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amplos de possibilidades para compreender os processos que caracterizam o 

desenvolvimento humano. 

No próximo capítulo, prioriza-se o interesse por desvelar como as mudanças no 

contexto afetaram a vida das famílias que residem no Subúrbio, porém retomando o 

marcador deste estudo: a realidade das mulheres, com foco em suas experiências sobre o 

parto e a maternidade.  
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CAPÍTULO VI 
 

 

 

AS MÚLTIPLAS FACETAS DO SER MÃE EM NOVOS ALAGADOS: 

ENSAIANDO UMA LEITURA SEMIÓTICO-CONSTRUTIVISTA  

 

 

 

Os aspectos descritos no capítulo anterior contribuem para caracterizar o 

cotidiano das famílias de Novos Alagados, a referência ao macro contexto situa as 

condições de vida das mães entrevistadas. O contexto aparece como um circunscritor, 

que limita e direciona as possibilidades de desenvolvimento das pessoas que ali vivem. 

E, por outro lado, é a partir do contexto em que participam, tomando-o como um 

parâmetro e confrontando-o com outras realidades, ou refletindo diante das alternativas 

existentes, que as mães criam posicionamentos, por meio dos quais se percebe 

emergência da novidade na transição para a maternidade numa dinâmica de significados 

e práticas em contínuo movimento.  

Parece interessante sublinhar, em consonância com contribuições de Berger 

(1976) sobre mobilidade geográfica e mobilidade social, os trânsitos percorridos pelas 

mulheres deste estudo, e que marcaram decisivamente suas posições em relação ao 

parto e ao tornar-se mãe: a migração do interior para a capital; as mudanças de um 

bairro para outro; o crescimento da comunidade em que residem; o trânsito entre 

diferentes filiações religiosas; o destaque para a medicalização do parto e da 

maternidade; e, finalmente, as mudanças na conotação do que é educar. 

Seria redundante retomar cada um destes pontos neste capítulo, mas tal ênfase se 

deve à necessidade de considerar que, por trás de cada fala apresentada, evidenciam-se 

critérios, informações, ou recursos que são acessados pelas mulheres como elementos 

para a construção e reconfiguração de significados atribuídos à maternidade e, 

principalmente, à afirmação da identidade, do si mesmo, do ser pessoa de cada uma 

destas mulheres. 

Se não fosse assim, certos dados correriam sério risco de serem banalizados. 

Como por exemplo, o tipo de transporte utilizado para chegar à maternidade: um ou 

dois quilômetros a pé, de ônibus, de táxi, de canoa? Dados, estes, cruciais para montar o 

quebra-cabeça, pois cada peça tem seu lugar quando se trata de compor a biografia das 

mulheres.  
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Para Vigotski (2007), todo o processo de desenvolvimento humano está 

enraizado nas ligações entre a história individual e a história social. Entende-se, então, a 

relevância de se conectar a experiência histórica das gerações que fundaram as 

comunidades de Novos Alagados e das famílias que vivem ali atualmente (descrita no 

capítulo anterior), com a experiência pessoal das mulheres participantes deste estudo. 

Portanto, neste capítulo, segue-se um percurso definido pelas narrativas das 

mulheres, elegendo-se os elementos evidenciados pelas mães como mais marcantes no 

seu processo de tornar-se mãe no contexto de Novos Alagados.  

A pergunta inicial proposta como mote nas entrevistas foi: “Quais são as 

lembranças mais marcantes, o que ficou de mais forte pra vocês como lembrança da 

experiência do primeiro parto?”  

Em função do mote proposto, descrições pormenorizadas de como ocorreu o 

primeiro parto apareceram inicialmente em boa parte dos relatos (por exemplo: a 

descoberta da gravidez, idade da mãe, o tipo de parto, local, rede apoio, dentre outros). 

Enriquecidas, é claro, por aspectos mais subjetivos (como sentimentos, crenças, 

expectativas, reflexões pessoais, tensões, etc.), que serviram para situar os elementos 

mais significativos emergentes nas narrativas.  

Houve casos, também incluídos na presente análise, nos quais a ênfase coube à 

descrição do último parto, ou daquele no qual a mãe vivenciou alguma experiência 

diferente. De qualquer forma, confirma-se através destes relatos o valor da narrativa em 

função dos significados atribuídos aos fatos e conteúdos priorizados pelas mães.  

  

 

6.1 A GRAVIDEZ 

 

A falta de experiência, o não saber como as coisas deveriam acontecer, os medos 

e inquietações transformam o período da gestação em uma etapa de muita indecisão, 

angústia e expectativas. Mesmo mães que desejavam ter o filho manifestaram tais 

apreensões. As situações de incerteza e insegurança já aparecem nesta etapa, como por 

exemplo, nas decisões de contar ou não contar aos pais, ter ou não ter o filho, aceitar ou 

não aceitar, seguir ou não as sugestões que lhes são propostas?  

Para cada uma dessas possibilidades emergem sentimentos, valores pessoais, 

valores e normas coletivas, que dão o peso e a medida de cada opção, ou seja, situações 

de muita ambivalência, carregadas de tensão.  
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Mas então, o que diferencia a experiência de uma mulher de outra? A forma 

como acessa os recursos que o contexto lhe oferece? A capacidade de criar alternativas, 

de ser resiliente, enfrentando situações aparentemente sem solução? A submissão ou a 

oposição às normas sociais?  

A questão principal, ao olhar para as trajetórias das mulheres deste estudo, é que 

não existe uma resposta pronta, imediata, que sintetize o processo para todas ao mesmo 

tempo. 

A riqueza dos exemplos, apresentados a seguir, evidencia que em seu 

desenvolvimento psicológico, o crescimento e amadurecimento das mães passa pela 

unicidade de cada uma, na forma como lidam com as situações que a vida lhes oferece, 

aprendendo, internalizando os valores e normas sociais, elaborando suas próprias 

experiências, co-participando na construção de novos significados acerca do que é ser 

mãe.  

Na fase da gestação o interessante é que todas as vivências estão relacionadas a 

algo que está por vir, de algo que elas não “sabem nada”, “sabem pouco” ou 

“pressupõem como será”. Para “construir” significados acerca da maternidade, cada 

uma utiliza-se dos recursos que lhe são acessíveis: individuais ou coletivos, do senso 

comum ou científicos, materiais ou simbólicos, sozinhas ou a quatro mãos.  

Na gestação as mães começam a construir os alicerces, que podem ser mais 

firmes, ainda instáveis, com parcos recursos, ou melhor elaborados, conforme suas 

possibilidades apresentadas a seguir.  

 

 

6.1.1 O Momento da descoberta 

 

Quando é que uma mulher se dá conta da gravidez? É possível engravidar e não 

saber? Aparentemente sim. A ausência da menstruação é identificada como o principal 

sinal de gravidez pela maioria das mães, indício supostamente óbvio, mas não 

necessariamente. Em muitos casos, as mães eram muito jovens e devido à irregularidade 

do fluxo menstrual não se deram conta que estavam grávidas:  

Porque assim, minha menstruação faltou. Aí, também eu num tava muito ligando, 

mesmo porque eu não era regular, não vinha todo mês na data certa. (Daniela, 20 

anos)   
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Eu não via, eu não percebia a diferença (...). Tinha, mas a menstruação, a questão da 

minha menstruação não ser regular, não ser normal, aí não dá pra diferenciar. (Dirce, 

18 anos)  

 

 

Edite, por exemplo, relata que foi ao médico cuidar de uma dor no estômago, 

saindo de lá com o diagnóstico de gravidez. Ela ficou preocupada com a reação do 

namorado, mas ao receber seu apoio, tranqüilizou-se. Informa ainda que já tinha feito 

um teste anterior, fingindo que estava grávida, para verificar qual seria a reação dele, e 

chegou a partir daí à conclusão de que ele seria um bom pai.  

Mães do interior referiram-se muito à ausência de alguém com quem conversar. 

Os tabus ou o pudor acerca da sexualidade, a falta de diálogo entre mãe e filha, a 

distância da vizinhança, contribuíam para que se mantivessem mal informadas:  

Eu sem saber, sem experiência, porque fiquei a minha infância, passei minha infância 

toda assim sem saber de nada, porque minha mãe não tinha distinção de conversar 

certas coisas com os filhos. E também, não culpo ela, coitada, ela também não teve essa 

pessoa que ensinasse ela. (Irene,63anos) 

 

Eu não, não conversava com ninguém. Tinha vizinho, sim, mas não pegava papo com 

ninguém não. É, não tinha intimidade assim com as pessoas, não. (Nazaré, 69 anos)  

  

No caso de Jacinta (51 anos), quem descobriu a gravidez foi a mãe dela, que 

ficou “indignada” com a filha. Mas para os valores da sua família a solução para o 

“problema” cabia aos homens. Ao pai de Jacinta, “o homem da casa”, coube a tarefa de 

convocar o namorado para uma conversa, pois deveria manter a honra da família. 

Conforme sugere Sarti (2004), a honra e a moral são extremamente importantes entre 

famílias pobres. O namorado, também para mostrar que era um homem de palavra, 

assumiu sua responsabilidade. Dentro das convenções sociais do lugar a solução era 

simples, definia-se pelo casamento.  

 

Minha mãe me levou no médico pra saber o que eu tinha. Chegou lá descobriu que eu 

estava grávida. Aí foi aquele tererê dentro de casa, né? Você sabe, antigamente não era 

como hoje. Minha mãe não queria me olhar mais nunca, queria me botar pra 

fora de casa, mas meu pai não deixou. Aí chamou o meu marido, conversou com ele, 

aí nós casamos.... Eu descobri ia fazer quatro meses. Tava com quinze anos, quer dizer, 

ia completar. (Jacinta, 51 anos) 

  

Note-se que no caso de Jacinta os valores religiosos e as convenções sociais 

sobrepõem-se, ela não faz nenhuma referência aos seus desejos e preocupações 

pessoais, a solução do problema é decidida por outros, e aceita por ela sem reservas. O 
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casamento, enquanto um signo hipergeneralizado, normatiza e resolve todo o dilema 

pessoal, pois a partir daí os pais passam a apoiá-la.  

Valsiner (2004) ressalta que a noção de família e casamento é carregada de valor 

e sobre-determina as mentes humanas: 

 

....o valor dessas estruturas para a vida social é, universalmente (embora através de 

diferentes formas), socialmente promovido e pessoalmente internalizado. O poder de 

tais estruturas sociais e seus significados hiper-generalizados, na orientação da conduta 

humana e das necessidades afetivas, é um poderoso testemunho da centralidade da 

cultura dentro das mentes humanas (p. 61).  

 

O poder destas estruturas sociais, ao qual Valsiner se refere, pesou também para 

mulheres que estavam numa condição que se distanciava do esperado por seu grupo. 

Quatro mães relataram que não conseguiram aceitar a gravidez quando esta aconteceu 

num momento delicado em suas vidas. A não aceitação relacionava-se diretamente ao 

momento em que engravidaram, ainda na adolescência, e às condições do vínculo com 

seus parceiros. O drama vivenciado por estas mães foi tão grande que chegou ao ponto 

de não admitirem sequer as mudanças físicas pelas quais estavam passando. A pressão 

social, nestes casos, apareceu pelo medo de lidar com esta nova situação, e, 

principalmente, pelo temor de que suas famílias não as apoiassem.  

Também nestes casos quem constatou a gravidez foi a mãe da jovem, atenta às 

mudanças físicas no corpo da filha, entre elas o aumento do abdômen: “Ela que viu. E aí 

ela pediu que eu fizesse o exame, e eu peguei fiz o exame. E foi um choque pra mim, 

porque eu não esperava.” (Dirce, 18 anos) 

Aí se insere uma nova etapa também para a mãe da gestante, que se vê diante de 

um impasse, apoiar ou não a filha, pois esta muitas vezes é responsabilizada pelo que se 

sucedeu. Pode-se então, imaginar o sofrimento de Penha (36 anos) quando se dá conta 

que tem em casa duas filhas grávidas ao mesmo tempo (Daniela, que na época tinha 

vinte anos, e Sílvia, que estava com dezesseis), exatamente na época em que o marido 

estava desempregado. Sem saber o que fazer, partilha com sua irmã e amigas suas 

preocupações. Estas lhe sugerem que leve as filhas ao médico. Ela adia a decisão, pois 

acha inadmissível tal possibilidade. Até o dia em que tem um “sonho sinalizador”:  

Aí eu tive um sonho com uma melancia, e dentro da melancia tinha dois bebês se 

mexendo. Aí eu disse: “Pôxa! Interessante!” Aí contei à colega, aí a colega disse: “Ói, 

isso é de quem tá grávida.” Eu disse: “Mais quem, eu não sou?!” 
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O argumento da verdade sugerida pelo sonho (a afirmação de uma intuição 

materna?) é tomado como ponto de partida para que ela se posicione diante das filhas, 

pois se não era ela a estar grávida, outra pessoa da família estava: 

 

Aí quando foi um dia eu vim do trabalho e me sentei de junto da mais nova. Eu disse: 

“Vem cá, seu pé da sua barriga tá alto, tu tá assim, é neném!” Aí eu disse: “Deixa eu 

pegar.” Aí eu peguei. Quando eu peguei assim tava dura. Aí ela começou a chorar. Eu 

disse: “Você tá grávida? Olhe, deixa ver um dia que tiver vazio aí, que é pelo plano, 

que eu vou levar todas duas pro ginecologista”.   

 

 

Na situação desta família a solução não foi tão simples, pois o namorado da filha 

mais velha recusou-se a assumir a criança, e o outro, muito jovem ainda, por mais que 

tivesse a intenção de ajudar, vivia nas mesmas condições que a namorada. A alternativa 

encontrada foi a união de toda a família para enfrentarem juntos o problema. Também 

neste caso, os valores religiosos e as normas sociais são tomados como fonte de apoio, 

implicando numa atitude de solidariedade, apoio e aceitação. Para Penha, que é 

evangélica, a hipótese do aborto é negada veementemente: 

 

Aí achei aqueles conselhos.  “Tem remédio pra abortar.” Mas eu disse: “Mas eu não 

posso fazer isso? Se elas morrerem, como vai ficar a minha vida? Que isso que eu vou 

fazer é um crime, eu não vou fazer isso.” (Penha, 36 anos) 

 

O drama vivenciado pela família de Penha (é claro, intensificado pela 

coincidência de serem duas filhas grávidas ao mesmo tempo, o que não pode ser 

minimizado), não acontece para outras famílias, nas quais a gravidez na adolescência é 

vista com relativa naturalidade.  

 

 

6.1.2 - A gravidez na adolescência em Novos Alagados: naturalização e impacto 

  

Há casos em que a gravidez a partir dos quinze anos não gera muita surpresa por 

parte da família; é como se já estivesse mesmo na hora de acontecer. Observou-se este 

tipo de reação principalmente em famílias cujas mães vieram do interior, e que também 

tiveram seus filhos muito jovens. A presença e apoio do parceiro (mesmo nos casos em 

que o casamento não ocorreu) é outro marcador social de extrema significação, que 

legitima a nova condição da mulher enquanto mãe quando esta é ainda muito jovem.  
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Jacira (23 anos) tomou a decisão de engravidar em comum acordo com o 

namorado, com total aprovação por parte das famílias, e com destaque para o fato de 

que a mãe dela teve o primeiro filho aos quatorze anos e a irmã aos dezesseis:  

 

Ah, eu engravidei com quinze anos. Na época, o pai tinha dezessete. Não pensava quase 

nada da vida, mas dizia ele que queria, né? Tudo bem. Foi bom, foi uma gestação... D. 

foi bem esperado, né? Paparicado do lado de cá, do lado de lá, da mãe dele, da minha 

mãe 

.  

Note-se pelo exemplo de Jacira, que o “desejo pessoal”, identificado por ela 

como justificativa para que engravidasse, conecta-se a toda uma expectativa das pessoas 

de seu círculo de convivência.  

Mas, tomando como referência as contribuições de Valsiner, Vigotski, Berger, 

dentre outros, vale retomar um outro sentido desta questão, ou seja, até que ponto esse 

desejo de ser mãe não representa a internalização de valores coletivos, apreendidos na 

convivência com as mulheres da família, da comunidade ou de seus grupos de pares? E 

ainda, pela pressão da necessidade de corresponder ao desejo do próprio companheiro, 

intensificada pela pressão social de que toda mulher deve dar um filho ao marido (e pior 

ainda quando tem que ser um filho homem!). Seria impossível aqui esgotar todas as 

possibilidades, mas uma coisa fica evidente no exemplo de Jacira, o signo “desejo 

pessoal” traz em si mesmo uma complexidade de significantes que não pode ser 

banalizada.  

Outro fator que serve como marcador para sinalizar mudanças nas trajetórias 

desenvolvimentais das jovens em relação à gestação, é a questão da escolaridade. 

Jovens que tinham a pretensão de continuar os estudos negociaram com suas famílias 

para conciliar o papel de mãe e de estudante. Além disso, contaram com o apoio de 

professores, colegas e vizinhas:   

Eu pensei em largar a escola. Mainha disse “Não, você esse ano, você vai continuar, 

é... a gente ajuda e tal, só falta um ano que você tem”. Aí eu me matriculei, passei, tive 

muito apoio de meus professores (...). Tinha alunas também que ajudava. Então, aí eu 

fui levando.  (Inês, 33 anos)  

 

Mudou um pouco, mas não atrapalhou em nada do que eu queria, entendeu? Tipo 

assim, eu tava no último ano do colegial, eu terminei. Achei muito apoio dos vizinhos, 

da minha família. (Elsa, 25 anos)  

 

Elsa (25 anos), pressionada por sua família e pela do namorado, ambas vindas do 

interior e defendendo que ela deveria abandonar os estudos por causa da gestação, 
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precisou encontrar argumentos que se contrapusessem à posição dos parentes. Para 

afirmar sua decisão, ela primeiro argumenta que tinha disposição para isto, ou seja, fez 

valer uma avaliação pessoal:  

Aí assim, todo mundo “Ah, que tem que ter cuidado, não sei o que”, mas comigo, pra 

mim não tinha isso, eu fazia as atividades normal como os outros fazia, também. Eu 

não me colocava como um... Que eu tinha que ter cuidados. Até porque eu achava 

assim, se eu tô me sentindo bem, tô com disposição, não vai me impedir em nada. 

 

Mas, em sua batalha, Elsa encontrou um aliado influente, cujo empoderamento 

sustentava-se por conhecimentos científicos, superior em relação aos seus parentes. A 

palavra final, sobre sua decisão foi confirmada, então, por seu médico, que a 

“autorizou” a levar adiante seus projetos: “Ouvia, eu perguntava ao médico: “Não, não tem 

nenhuma... tenha a sua vida normal”. Aí eu tive continuidade, depois terminei o curso, terminei 

a escola...” (Elsa, 25 anos) 

O apoio externo ao contexto da família foi crucial no caso de Elsa. Mesmo certa 

de sua escolha, inclusive por ter condições pessoais para avaliar se daria conta de 

conciliar a gestação com o estudo, ela necessitou da confirmação de um outro (uma 

autoridade), cujo poder era reconhecido socialmente. Percebe-se no seu caso, uma 

mudança nos paradigmas pessoais, que a leva a confrontar os valores do grupo familiar, 

fortalecida pelos valores do contexto urbano, no qual vive atualmente, ao ponto de 

convencê-los a apoiá-la.  

Para Dirce (18 anos) o apoio da família aconteceu porque os pais tinham os 

mesmo valores que ela em relação à questão do estudo. Sua mãe, que na época era 

estudante universitária, preocupou-se inicialmente se a filha daria conta de conciliar o 

estudo com a gestação, mas reconheceu o seu empenho, apoiando-a dentro do possível: 

Porque a gente, assim, ela tava terminando o terceiro ano, fazendo neném... Então, 

tudo isso a gente, eu de vez em quando ainda falava com ela: “É Dirce, é um ano 

empacado, é um ano perdido.” Mas de repente a gente vê, né? Que não está sendo 

assim, que ela tá sabendo dar a volta. (Fátima, 43 anos)  

 

Na perspectiva da família de Dirce, pela consideração do estudo como algo 

importante, são afirmados outros valores. Neste caso, não houve pressão dos pais para 

que ela se casasse imediatamente (mesmo sendo católicos), mas sim para que 

terminasse primeiro os estudos, o que os levou a acolhê-la em sua condição de gestante: 

“Assim, não é que eu achei que foi o certo...  Mas a partir do momento que ela já tava 

grávida, a gente tinha que acolher”(Fátima, 43 anos).  
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O apoio da família leva Dirce a reconfigurar, a partir do momento em que 

assume a gestação, o sentido de estudar. O ser mãe provoca esta jovem a assumir o que 

faz não por si mesma, mas pelo bem de um outro, o seu filho:  

   
E hoje assim, eu tô sentindo essa necessidade, essa importância de tá estudando, 

porque assim, pela questão... Mais por ele, pra tá, amanhã ou depois, pra dar uma boa 

educação a ele. Pra que eu possa assim oferecer o melhor para ele.  

 

A importância do estudo apareceu nos casos de Elsa e Dirce (bem como em 

outros não citados aqui), como um valor acoplado às perspectivas de futuro para estas 

jovens mães, indicando a viabilidade de assumirem e manterem seus filhos. Porém, 

observou-se que a aceitação desta alternativa alia-se à apropriação de suas famílias de 

valores sociais subentendidos como mais elevados, numa lógica que parece indicar 

maior flexibilidade e abertura para adequar-se aos padrões atuais, sugerindo escolhas 

que possuem conotações qualitativamente superiores às outras possibilidades existentes 

no seu contexto. 

O “estudo”, portanto, torna-se um signo hipergeneralizado ao incluir e abarcar 

diferentes conotações para as mães, como por exemplo: status social diferenciado; 

patrimônio pessoal na luta por um emprego; profissionalização para um mercado cada 

vez mais competitivo; ponto de partida para viabilizar a independência financeira e 

conseqüentemente autonomia para criar seus filhos; incremento cognitivo através da 

aquisição de conhecimentos, capacitando-as para a nova função de mãe enquanto 

educadoras.  

Em contraposição, nem sempre o signo “estudo” é valorizado pelas famílias 

cujas filhas engravidaram na adolescência, o que faz pensar novamente no impacto que 

isto pode ter para a vida futura das jovens. A opção “abandono do estudo” foi 

priorizada, principalmente, por mães de famílias mais pobres, cujas mães também não 

estudaram, ou quando não obtiveram apoio dos companheiros (tanto nas situações em 

que estes não assumiram os filhos quanto nos casos em que eles não davam valor ao 

estudo).  

A ênfase de que o abandono do estudo vinculou-se à necessidade de trabalhar 

para manter o filho ou pela necessidade de “cuidar” da gestação, fixa-se como 

argumento suficiente para explicar tal decisão de várias mulheres: 

Eu estudei até a sexta série. E quando eu... Foi no tempo que eu engravidei dela 

que eu parei de estudar (...). E eu num voltei a estudar ainda porque às vezes sempre 

eu trabalho. E eu não posso largar ainda porque eu tenho que escolher ou o trabalho 

ou o estudo, né? (Adriana, 18 anos) 
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No entanto, os significados que estão por trás de tal decisão nem sempre são 

óbvios. É claro, aí se percebe a liberdade da pessoa de escolher entre uma alternativa e 

outra, mas torna-se mister neste momento sublinhar, mais uma vez, que a internalização 

de que estudo e maternidade são coisas totalmente contrárias, encontra seu correlato na 

junção dos vários elementos, explicáveis pelas condições do momento no qual se deu a 

gravidez. 

Obviamente, tais dados contribuem para ampliar a discussão sobre os fatores que 

caracterizam a gravidez na adolescência. Em síntese, entre os aspectos relacionados à 

situação das mães de Novos Alagados destacam-se: o “desejo pessoal”; a escolaridade - 

escolas da área só oferecem o ensino fundamental até o nono ano, sendo este um limite 

para a „conclusão dos estudos‟; a aprovação da família, pois mães que tiveram filhos aos 

13 anos não se surpreendem quando suas filhas engravidam aos 17 ou 18 anos, 

enfrentando com naturalidade esta situação; o envolvimento afetivo com namorados; e a 

falta do uso de métodos contraceptivos. 

 

 

6.1.3 - Planejamento da gravidez 

 

A idéia de planejar a gravidez, no sentido de evitar uma gravidez indesejada, foi 

citada apenas por mães que já tinham tido o primeiro filho, no sentido de evitar uma 

nova gestação.  

As mães mais velhas comentaram que, em sua época, nem se cogitava a idéia de 

planejamento: 

Não, não. Eu acho que antigamente ninguém planejava ter filho não, né? (...) Não me 

lembro disso, não. E a gente tinha nossos filhos como Deus queria, né? (Ada, 62 anos) 

 

Não tinha planejamento, nem nada. Acontecia e pronto. Também nessa época a gente 

não usava remédio pra evitar. (Irene, 63 anos)   

 

Das quarenta mães acompanhadas no estudo, vinte e oito engravidaram na 

adolescência, e nenhuma utilizava métodos contraceptivos. O anticoncepcional, um 

recurso “moderno”, inscreve para as mulheres a possibilidade da opção quanto a ter 

filhos ou não. Mas há casos, nos quais a proibição do uso de anticoncepcional fazia-se 

devido às normas do grupo familiar e religioso, pela compreensão de que a mulher não 
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deveria utilizar esse tipo de recurso, ou por causa da falta de informação adequada. 

Como acentua dona Irene (63 anos): 

 

Eu tinha uma prima que morava em São Paulo. E quando ela veio falou assim: “Ah, 

Irene se você quiser eu mando remédio pra você, pra evitar, não sei o quê”. Então, eu 

comentei com minha mãe. Ela falava assim: “Não, minha filha, não pode! Mulher não 

pode tomar, que senão esse remédio adoece, e não sei o quê”. Então, me fez aquele 

medo.  

   

O mais comum entre as mães foi o entendimento de que planejamento da 

gravidez é sempre referente à noção de evitar e prevenir novas gestações. Sobre isso, há 

outro aspecto a se considerar, Valsiner (2009) analisa que processos são desencadeados 

quando estruturas de controle social adentram em uma comunidade que tinha outras 

regras de comportamento. Entre as famílias de Novos Alagados encontram-se muitas 

mulheres vindas do interior, e dentre aquelas de Salvador, várias são pertencentes a 

grupos religiosos nos quais prevalecem valores muito arraigados acerca do papel da 

mulher enquanto mãe. A proposta de um planejamento familiar para estes grupos 

provoca, de certa forma, uma revolução nos valores simbólicos que sustentavam suas 

posições até então.  

É interessante observar a maneira como mães de diferentes gerações negociam e 

se apropriam da possibilidade de realizar um planejamento conforme seus interesses 

imediatos. Dois exemplos caracterizam estas mudanças, o de dona Iraci (55 anos) e o de 

Elena (30 anos), descritos a seguir. 

Dona Iraci, uma migrante do sertão baiano, mãe de sete filhos, que ao se deparar 

em casa com quatro filhas e os respectivos netos, constata a necessidade de mudar seus 

paradigmas. Durante a entrevista, Jacira expõe seu desejo de ter mais filhos, mas sua 

mãe logo retruca: 

 

Elas me perguntam assim: “Mãe, por que a senhora, a senhora fala que a gente só 

pode ter um filho?” Eu digo: “Porque no meu tempo não tinha como não parir muito.” 

E hoje em dia, não! Elas parem se quiser! Tem injeção, tem comprimido (...), tem DIU, 

tem camisinha... Na minha época não existia, não, minha filha! Não existia mesmo! 

(Iraci, 55 anos) 
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Já no caso de Elena, a pressão para engravidar era tanta que ela teve de se 

submeter a um tratamento. Sua situação não causaria estranhamento, não fosse pelo fato 

de que tinha apenas 17 anos:  

 

Pra ter meu primeiro filho, eu tive que fazer tratamento. Porque meu útero era infantil. 

Aí eu tomei, aí fazia tratamento no IPERBA. Eu tava com dezessete anos. Eu tinha 

cinco anos com ele. Quando eu fui morar com ele eu tava com quatorze anos. [...] Aí eu 

via, minhas colegas todas já tinham filho, só eu que não tinha. Aí eu ficava doida: “Aí 

meu Deus, só eu que não engravido, eu tô com problema!” Aí comecei a fazer 

tratamento. 

Na situação de Elena destacam-se três aspectos: o grupo de pares ao qual deveria 

adaptar-se; a cobrança geral devido ao tempo de convivência com o companheiro e a 

impossibilidade de gerar. A solução para o seu caso vem de um recurso tecnológico, o 

tratamento para engravidar é o “instrumento” que o meio lhe oferece para adequar-se às 

demandas do seu grupo.  

Esse tipo de tratamento aos dezessete anos é algo inusitado em uma sociedade 

que prega com tanta veemência a prevenção da gravidez na adolescência, bem como, o 

controle da natalidade. No caso de Elena vê-se, então, o emprego do produto 

“planejamento familiar” adequado a uma meta totalmente oposta.  

Do ponto de vista da questão desenvolvimental torna-se importante ressaltar o 

grande passo dado por ela ao agir na direção de enfrentar a tensão entre o ser mãe e o 

não poder ser mãe (lembrando da existência de uma limitação biológica que a impedia 

de realizar tal meta), pois tal dilema envolvia significações complexas, pessoais e 

coletivas. Numa ilustração de como atua o mecanismo da distância psicológica 

(Valsiner, 2007) Elena foi capaz de se distanciar das condições restritivas de sua 

existência cotidiana, acessando um “bem cultural” tecnológico moderno, para superar as 

incertezas sobre a possibilidade de ser mãe.  

Além disso, os casos de Iraci e Elena parecem corresponder ao que de Certeau 

(2007) sugere sobre estratégias e táticas. O sistema de saúde propõe o planejamento 

familiar como principal estratégia do controle de natalidade, as filhas de Iraci referiram-

se ao fato de serem acompanhadas assiduamente pelos agentes, os quais lhes fornecem 

orientações nesta direção, como relata Jacira (23 anos):  

Aqui, hoje em dia, existe agente comunitário. Tá sempre orientando (...). E no tempo 

dela não tinha, né? Pra tá batendo de porta em porta, pra perguntar alguma coisa, se 

você tinha curiosidade. Aí de vez em quando, acho que tem duas vezes no mês, que eles 
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passam por aqui. E pergunta se a gente tá precisando de remédio, se a gente tá com 

alguma dúvida.  (Jacira, 23 anos) 

Então, a ordem estabelecida é a de que mulheres podem ter menos filhos e mães 

adolescentes não devem engravidar. No entanto, Elena recorre ao planejamento 

invertendo a ordem estabelecida para mulheres de seu contexto, beneficiando-se da 

mesma opção, aproveitando-a como ferramenta cultural para alcançar seu objetivo.  

Enfim, os exemplos anteriores demonstram evidentemente a diversidade de 

elementos que compõem o entendimento das prioridades ou possibilidades através das 

quais mulheres utilizam-se dos recursos do planejamento familiar. No próximo ponto, 

discute-se uma alternativa citada pelas mulheres quando se trata de lidar com a opção de 

ter ou não o filho: o aborto.   

 

 

6.1.4 - Significados e práticas quanto ao aborto no contexto de alguns casos 

 

A alusão ao aborto como uma possibilidade de que se cogita aparece em vários 

relatos, evidenciando que nem sempre a gravidez acontecia como algo desejado pela 

mulher. No entanto, apenas duas mulheres confirmaram que fizeram tentativas de 

aborto.  

Malu (20 anos) admite que chegou a fazer mais de uma tentativa, tinha dezoito 

anos na época, não queria ter filhos ainda e, além disso, não estava segura quanto ao 

namoro, mas desistiu de abortar por questões religiosas:  

 

Quando eu fiquei sabendo, que eu tava... Eu queria tirar... Eu cheguei a tomar um  que 

era pra tomar um remédio. Aí quando eu cheguei lá o Caboclo disse que não era para 

eu tomar, não. Que poderia acontecer alguma coisa, que eu já tava com três meses já, e 

não tinha mais jeito não. Aí eu não tomei não, aí eu deixei.  

 

Valsiner (2004), afirma que os signos culturais têm uma função hierárquica, 

promotora (quando criam possibilidades de pensar sobre o futuro), e reguladora (quando 

aparecem como circunscritores impondo limites para a pessoa). Estes têm sua origem 

nos símbolos presentes na cultura, aos quais a pessoa recorre quando se encontra em 

situações de muita tensão:  
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O momento da decisão quanto a agir de um modo ou de outro – é um processo 

psicológico cheio de ambivalência. Pode haver a tensão da própria tentação de 

transgredir, que é temperada pela ferramenta cultural regulatória do self (significado), 

que bloqueia o desejo de transgredir. As regras sociais são mantidas – e fortificadas – 

por esse ato de regulação do self.  [...] Esses signos promotores são profundamente 

internalizados e operam como orientações pessoais baseadas em/para valores. (p. 40) 

 

No caso de Malu, que vivenciava a dúvida entre levar ou não a gravidez adiante, 

recorrer e aceitar a interferência do Caboclo fez-se necessário para ajudá-la a decidir-se, 

de certa forma justificando e fortalecendo-a em sua posição final. O Caboclo - que 

dentro do contexto de sua família é uma divindade hierarquicamente superior (uma 

autoridade), porque remete aos valores religiosos do seu grupo - aparece como um signo 

promotor. Portanto, Malu através da referência à divindade, recupera valores que ela 

provavelmente já tinha internalizado por meio do processo de socialização familiar, para 

reforçar a alternativa mais aceita socialmente.  

Numa outra família, católica, a avó chega a afirmar que a filha nunca falou da 

opção de abortar, mas não descarta a possibilidade de que ela pensou nesta hipótese:  

 

Então assim eu falo, em nenhum momento ela pensou assim em não ter o filho dela, né? 

Em nenhum momento, apesar do medo da gente, do pai, do que poderia acontecer. 

Depois que ela aceitou mesmo que tava grávida, ela nunca falou nessa possibilidade. 

Se pensou, pensou com ela, mas assim, nunca chegou a colocar. (Fátima, 43 anos) 

 

 

Nos exemplos anteriores, observa-se que a internalização de valores religiosos 

promoveu e fortaleceu atitudes de aceitação e enfrentamento da situação por parte das 

mães, mesmo em condições de adversidade.     

No entanto, para Conceição (45 anos) os valores religiosos (trata-se de uma mãe 

católica) não foram tomados como referência para assumir a gestação. O argumento que 

pesou mais para justificar sua escolha de fazer um aborto foi financeiro, a situação 

difícil fez com que ela se decidisse por não ter os filhos: “Na verdade eu perdi uma 

barriga de dois. Era um casal. Tá, perdi. Perdi não, eu tava com uma coisa ai tomei 

remédio, aí perdi. A barriga era de dois”.  

O importante a assinalar em relação à questão do aborto é que esta alternativa 

evidencia a primeira situação de ambivalência experimentada por estas mulheres 

durante a gestação. A escolha entre uma ou outra possibilidade as provoca, levando-as a 

repensar valores e avaliar todos os aspectos envolvidos na decisão (morais, financeiros, 

relacionais, dentre outros).  
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A posição de levar a gestação adiante não encerra o dilema entre ser mãe ou não 

ser mãe, ou melhor, não basta para caracterizar o tornar-se mãe, pois novas situações de 

tensão no decorrer das trajetórias das mulheres poderão induzí-las a repensar suas 

posições, motivando-as a buscar outras saídas, principalmente quando seus filhos 

nascem, como encaminhá-los para a adoção, deixar que alguém os crie, ou até mesmo 

abandoná-los à própria sorte. A discussão sobre as implicações destas alternativas serão 

aprofundadas no capítulo sete. 

Em continuidade aos temas mais proeminentes relacionados à gestação emerge a 

preocupação com os cuidados que a mulher deve tomar para que tudo transcorra com 

tranqüilidade, abordados em seguida.  

 

 

6.1.5 Cuidados durante a gestação: re-elaboração entre cultura coletiva e cultura 

pessoal 

 

Os impasses apresentados anteriormente parecem decisivos para explicar a 

tendência de adiar os cuidados durante a gestação, principalmente para mães que 

engravidaram na adolescência, pois antes de se preocuparem consigo mesmas e com os 

bebês que carregavam em seus úteros, elas tinham que enfrentar vários outros 

problemas, inclusive de ordem moral e sócio-econômica.  

Além disso, de uma geração para outra aconteceram muitas mudanças relativas à 

concepção dos tipos de cuidados que cada mulher deve adotar durante a gestação: como 

a prática de fazer o pré-natal, sugestões ou restrições de alimentos a serem consumidos, 

dentre outros aspectos.  

Por exemplo, para as mães mais velhas, e em especial as que moravam no 

interior, o hábito de fazer pré-natal simplesmente nem existia:  

Foi... eu nunca fiz pré-natal... Nada. Quando dava de ter menino andava direto na 

maternidade. Mas muitos nasceram em casa. (Benta, 75 anos) 

 

Não existia. Eu nunca fiz pré-natal, de nenhum. Não, minha filha, lá não tinha negócio 

de cuidado, não. Era... chegou o dia, ninguém sabia se era homem, se era mulher. 

(Abadia, 60 anos) 

Ah! Que! Não tinha pré-natal do primeiro! Não tive pré-natal do segundo, que ta vivo! 

Não tive pré-natal da terceira, que ta viva, também! (Iraci, 55 anos) 
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Mães residentes em Salvador alegaram que devido ao trabalho ou a distância dos 

serviços também não faziam o pré-natal, como era o caso de Ada (62 anos):  

Não tinha cuidado nenhum, não. Que eu trabalhava muito, né? Assim, pra hospital, pra 

médico, esse negócios, não tinha.  

 

Aquelas que foram mães adolescentes reforçaram a dificuldade para dar a notícia 

aos parceiros ou familiares, acrescentando que a falta de recursos até mesmo para 

condução repercutiu no adiamento do pré-natal. Observou-se que a média do início do 

pré-natal aconteceu por volta do quinto mês de gestação: 

 

Então, assim... Quanto a isso minha gravidez foi um pouco complicada, foi uma 

gravidez difícil... Porque, assim, não foi uma coisa planejada... Assim... Foi tanto que 

meu pré-natal, eu comecei já era tarde... (Elsa, 25 anos)  

 

Foi, depois do 5º mês que a gente começou a fazer o pré-natal. (Daniela, 20 anos) 

 

Eu também iniciei meu pré-natal muito tarde, já tava com cinco meses, já. Procurava 

um lugar, não tinha vaga, foi na época do carnaval... Essas coisas... (Elisa, 20 anos) 

 

Pelo exemplo de Elisa observou-se que não bastou seu esforço pessoal de buscar 

ajuda, pois dependia da disponibilidade do serviço na rede pública. Constatou-se, 

também, que o fato de fazer o pré-natal dentro dos padrões recomendados, e em dois 

lugares, não lhe garantiu uma vaga nos hospitais na hora do parto. 

 

Cheguei a procurar e tudo. Vários lugares que fazia e nada. Aí foi que o enfermeiro 

daqui do posto iniciou, passou os primeiros exames, eu comecei a fazer. Depois, eu 

iniciei lá no Irmã Dulce, pra não ficar só com um lugar. Se sentisse alguma coisa, o 

médico não tivesse aí, eu poderia ter segunda opção.  

A assiduidade no acompanhamento não correspondeu, necessariamente, à 

melhor qualidade do pré-natal, pois o acesso a exames específicos ou a informações 

mais completas vinculou-se ao tipo (particular ou privado) e ao local em que a 

assistência foi feita, conforme atestam outras mães:  

Existia, mas eu nunca fiz. Pra saber era depois mesmo... Não fazia ultra-som, não. 

(Lúcia, 66 anos) 

A questão do pré-natal mesmo, eu procurei, fiz os exames, me orientando. E assim, o 

serviço não era muito bom. Foi só explicação mesmo com a enfermeira, o essencial. 

(Dirce, 18anos) 

 

Esse PSF que tem, tanto o daqui, quanto o do posto do Boiadeiro (...) é de 

acompanhamento familiar. Tem os agentes de saúde que visitam as casas (...). Deveria 

ter um médico sim. Por quê? Eles têm que acompanhar as gestantes, os hipertensos, 
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pra ta atendendo essas pessoas numa necessidade de um exame que tem que fazer, né? 

Só que o médico não tem. (Carla, 44 anos) 

 

As mães referem-se ainda à questão de que os postos da região têm critérios 

muito rígidos sobre o público de sua abrangência, dividido entre grupos de agentes do 

Programa de Saúde da Família que atuam na região, e definidos pela área onde as 

famílias moram. Com isto, uma mãe que mora em frente ao posto não pode ser atendida 

ali, pois o outro lado da avenida está sob a responsabilidade de outro grupo de 

profissionais, mesmo nos casos em que no serviço de sua área não tinha a medicação 

necessária: 

É, eles não atendem. Mesmo se você for com uma receita. Eles falam assim: “Você é de 

onde?” Se você for de cá, lá não te atende. É um absurdo! Eu tive que comprar, porque 

lá eles disseram que não tinha. (Elisa, 20 anos) 

 

Por outro lado, mães assistidas na rede particular intensificaram o uso de 

recursos no campo da saúde: consultas de pré-natal, realização de exames mais 

específicos, o controle das vacinas:  

Aí, logo no terceiro mês eu comecei a fazer... Aí tive acompanhamento médico. Todo 

mês era ultra-som. (Celina, 38 anos) 

O primeiro eu fiz no Hospital Salvador. Eu fui acompanhada ali. Agora as vacinas eu 

tomava no posto daqui mesmo. É, a ultra-som também eu fazia lá. (Solange, 36 anos)  

 

Então, eu tive acompanhamento médico e tudo, fiz pré-natal, tomei todas as vacinas. 

(Carla, 44 anos) 

 

Houve alteração, do mesmo modo, quanto aos cuidados com a saúde da gestante, 

como prevenção às doenças, ou mesmo a preocupação consigo mesmas. Enquanto as 

mais velhas nem se cuidavam, as mais jovens seguiram orientações de profissionais 

quanto à alimentação e atividades físicas:  

Não, também não tive, não tive isso não. Tudo natural! Mas super natural mesmo! 

(Irene, 63 anos)  

   

Tinha não. Nada. É... Agora que tem essas coisas todas, né? Antigamente não tinha. 

(Lúcia, 66 anos) 

 

Tinha, de comer fígado, que contém ferro, para não pegar anemia... (Malu, 20 anos) 

 

Eu era uma pessoa bem esforçada, eu andava bastante, no período em que eles 

mandavam bastante andar. (Dalva, 24 anos)  

  

 Celina (38 anos), que tem melhor condição financeira, pôde recorrer à 
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assistência de vários profissionais, inclusive de uma nutricionista: “Fui prá 

nutricionista, né? Para ela me dizer o que era que eu tinha que comer pra não 

engordar muito. Aí, ela passou toda uma dieta de mil e oitocentas calorias por dia”. 

Estas indicações, aparentemente simples, reforçam o papel e poder delegados 

aos profissionais de saúde. Inclusive, ressalta-se aqui o aumento da oferta de serviços 

particulares no suporte para gestantes nas áreas de psicologia, enfermagem, nutrição, 

fisioterapia e até educação física. Constroem-se novos signos (Ex.: toda mulher tem que 

fazer pré-natal) e instrumentos (Ex.: ultra-som, exames laboratoriais, vídeos, CDs, 

cursos, programas televisivos), os quais repercutem diretamente na normatização de um 

vocabulário cada vez mais rebuscado e medicalizado, com discursos explicativos, 

sustentados pelo reconhecimento científico:  

 

Aí tive acompanhamento médico. Todo mês era ultra-som... pra ver... Cada etapa era 

uma coisa... era transnucal, pra ver se tava... Se tava com boa formação óssea. Cada 

mês era uma novidade. (Celina, 38 anos)  

   

Aí, chegou lá, ele fez a minha ultra-sonografia morfológica. (Elisa, 20 anos) 

 

Além disso, uma mudança de certa forma radical revela-se na referência à 

preocupação com cuidados estéticos, destacada por apenas uma das mães mais velhas, 

mas lembrada por várias mães da segunda geração:   

Não tinha não. A única coisa que tinha assim, que hoje em dia as meninas nem usa mais, 

né? Era o óleo de amêndoa, a gente comprava, esquentava e passava na barriga, pra não 

ficar com estria. Esses negócio assim. É, era só esse, é. (Jacinta, 51 anos) 

   

Ah, eu tinha sim. Assim meus cremes prá estria na barriga, no quadril, passava nos seios 

pra não ter nada. Graças à Deus eu não fiquei nem com estria no seio, nem na barriga. Mas 

eu me preocupava com isso. Na próxima gravidez eu quero continuar a fazer musculação. 

Eu não quero parar. (Celina, 38 anos) 

Eu gastava muito! Em dois meses, em um mês, eu gastava dois ou três potes de óleo de 

amêndoa, porque eu ficava morrendo de medo de ficar com estria Agora, aquele do 

verdadeiro, que aquele falso tem um cheiro enjoativo. (Júlia, 24 anos) 

 

   

A transformação das práticas de cuidado com a saúde em práticas de consumo 

dos produtos de um mercado cada vez mais diversificado e especializado (em alguns 

casos de origem duvidosa como assinalou Júlia no exemplo anterior) cria novas 

necessidades para as mulheres e suscita preocupação.  
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Primeiro, evidencia-se a lógica de quem lança os produtos, conforme destaca 

Certeau (2007): “Contabiliza-se aquilo que é usado, não as maneiras de utilizá-lo. 

Paradoxalmente, estas se tornam invisíveis no universo da codificação e da 

transparência generalizadas” (p.98).  

Nesta lógica, mais vale a quantidade do que a compreensão acerca dos sentidos, 

significados e até riscos das intervenções e indicações meramente estéticas às quais 

muitas mulheres se submetem.   

Em segundo, na lógica das mulheres, acrescenta-se ainda a exacerbação de uma 

preocupação com a aceitação de si e do próprio corpo. Convém esclarecer, o incômodo 

surge não simplesmente por uma questão de estima pessoal, mas pela implicação de um 

olhar externo, ou seja, pela aceitação dos outros. Dirce, por exemplo, relatou ter medo 

de perder o namorado:   

É, de tá me cuidando. Assim, até a questão do pai dele mesmo, pra não perder, né? Me 

preocupava. E hoje ainda me preocupo. Porque assim, diante das diferenças do corpo. 

Muda totalmente. Mudou totalmente. Assim, quando eu me deparei com estas mudanças 

eu fiquei triste. Claro, né? Aí eu, meu Deus, será que ele vai me aceitar! Com estas 

mudanças? (Dirce, 18 anos) 

 

Este outro, um agente externo que regula o corpo feminino, foi mencionado 

também em relação à vergonha da gravidez para mães solteiras, levando a mulher à 

tentativa de esconder a barriga. O medo do preconceito, as dificuldades para assumir a 

gestação, e um sentimento de vergonha levaram Dalva (24 anos) a uma atitude extrema:  

Era, eu apertava muito a minha barriga. Não tinha muito cuidado não, não era uma 

pessoa que andava, não era gestante não. Também, a única coisa ruim que teve só foi 

isso, que eu usava bermuda jeans. Como eu apertei meu filho saiu com a cabecinha 

torta, só foi isso mesmo.  

 

Essa mãe que “não era gestante” aos olhos externos, negando a gravidez de um 

ponto de vista social, foi exatamente uma das poucas a se expressar sobre o 

reconhecimento do bebê: “Mas eu conversava bastante com meu filho” (Dalva, 24 

anos). Na intimidade, longe de olhares atentos e preconceituosos, Dalva se dava ao 

direito de curtir sua gravidez, assumindo-a sozinha, sem o apoio do companheiro.  

A indicação de que a mãe deve se comunicar com o bebê durante a gestação é 

comentada como importante por mães de várias idades. No entanto, uma mãe mais 

velha confirma que na sua época não havia esta preocupação: “É..., não fazia muito 

sentido conversar” (Lúcia, 66 anos).  
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O sentido do conversar com o bebê é outro exemplo de como o uso de certos 

instrumentos interfere nas concepções acerca da gestação, via internalização de 

informações obtidas pelas tecnologias cada vez mais eficientes, acessíveis agora às 

novas gerações.  

Enfim, essa internalização das mudanças nas noções dos cuidados que “toda” 

mulher deve ter durante a gestação, constitui-se por diferentes modalidades: através das 

práticas do grupo de convivência, por meio da compreensão de informações, via 

experiência pessoal, por assimilação de regras e normas sociais, pelo acolhimento das 

sugestões dos especialistas, através do acesso a bens de consumo, dentre outras.  

Valsiner (2009) destaca uma questão muito séria: as gerações mais velhas não 

tinham porque se preocupar, pois não existiam muitas opções de escolha; mães da 

segunda geração encontram muitas opções, porém, o risco está no fato de que elas 

detêm poucas oportunidades de escolha, uma vez que o poder de decisão fica delegado 

aos especialistas. E é exatamente esta mudança, do domínio das decisões de um âmbito 

pessoal para o âmbito do aparato dos especialistas, que evidencia uma grande diferença 

quanto à qualidade transformacional da noção de agency - que no contexto do 

CONTRADES vem sendo definida pelo grau e modo através dos quais as tensões entre 

cultura coletiva e cultura pessoal são elaboradas.  

Nos relatos sobre o primeiro parto, destacados a seguir, a mesma tendência da 

passagem de um domínio pessoal para um domínio profissional manteve-se visível, 

principalmente para mães jovens, salvo poucas exceções.  

 

 

6.2 O PRIMEIRO PARTO: UMA EXPERIÊNCIA MARCANTE 

 

É consenso entre as mulheres que as lembranças do primeiro parto ninguém 

esquece. As diferenças, por sua vez, sobressaem quanto ao que marcou mais. Percebeu-

se, quando as mães descreviam detalhes aparentemente insignificantes, serem estes 

exatamente os que explicavam a originalidade de suas histórias.  

 

 

 

6.2.1 A Rede de apoio: base material e aspectos simbólicos 
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A experiência do parto pode ser positiva ou negativa, de acordo com as 

condições nas quais ocorreu, mas a presença de alguém que dá suporte e apoio parece 

ser essencial para proporcionar uma sensação de segurança, pois aconteça o que 

acontecer não se está sozinha. 

Esta indicação de quem ajudou nos momentos mais difíceis, veio acrescida na 

maioria dos casos da caracterização dos (as) acompanhantes, com sugestões de atributos 

para exaltar um valor qualitativo vinculado a aspectos afetivos (do tipo minha amiga), à 

experiência da pessoa (uma parteira formada), ao grau de parentesco com a mãe (minha 

mãe, meu pai, meu marido, minha cunhada), ao seu papel social ou profissional (um 

médico bom).  

Em todos os casos, por trás do pormenor através do qual se ressaltava quem era 

aquela pessoa, deixava-se subentendido um aspecto central, se a mãe se sentiu bem 

assistida, prestigiada, segura ou não: “Tinha uma camarada que era mesmo que ser uma 

irmã minha” (Benta, 75 anos).  

De outro lado, a menção de que estava sozinha explicitava o aumento da tensão 

vivenciada pela mãe na hora do parto, tanto para mães que estavam internadas quanto 

para aquelas que tiveram o filho em casa, sugerindo que não foi muito simples. Nos 

casos das mães mais velhas, constatou-se que estas ficaram sozinhas enquanto seus 

maridos ou parentes saíram para buscar a parteira, e acontecia, com freqüência, de o 

bebê nascer exatamente neste ínterim, antes que chegasse a ajuda. Na situação de 

internação muitas mães referiram-se ao fato de que foram deixadas sozinhas em salas de 

pré-parto; em dois casos as crianças nasceram antes que chegasse alguém para atendê-

las. De toda forma, a referência à ausência de uma companhia coube para insinuar os 

riscos aos quais ficou sujeita ou para evidenciar o sentimento de solidão vivenciado pela 

mãe:  

Tava sozinha... eu fui sozinha. (...) A enfermeira ligou pro pai, pro meu marido... 

Aí deram recado lá... Aí ele pegou veio. (Maíra, 20 anos) 

 

E aí que eu fiquei mais desesperada. Aí levaram essa, e eu sozinha. Ficou eu só 

nessa sala. (Madalena, 40 anos) 

 

Mas graças a Deus quando a parteira vinha já tinha nascido (...) Foi, eu tive 

sozinha, sozinha e Deus. (Nazaré, 69 anos) 
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No caso de Nazaré a situação foi mais complicada, pois a fazenda na qual ela 

morava ficava numa ilha e o marido teve de buscar a parteira de canoa. Em casa 

estavam apenas ela e a sogra, mas na hora em que a criança nasceu a sogra não estava 

por perto. O que se destaca na situação dela é exatamente a falta de um planejamento do 

parto, de prevenir os imprevistos que poderiam acontecer, ou seja, pensar e imaginar o 

que estaria por vir. Talvez a escassez de recursos ou a falta de experiência, explique a 

falta de iniciativa dela nesta direção.  

Durante a entrevista a referência à canoa foi reforçada, para deixar bem claro 

que não era tão perto, servindo para delimitar as condições de isolamento em que se 

encontravam. Vê-se que este signo “canoa” possui uma propriedade indicadora, que 

abarca algo mais do que o objeto canoa em si mesmo. Valsiner (2007) adota a 

caracterização peirciana segundo a qual há três tipos de signos (o ícone, o índice, e o 

símbolo). A ênfase à “canoa” parece abarcar tanto as características de índice (pela 

referência à dificuldade de acesso e distância do lugar), quanto o valor simbólico (mais 

abstrato) de todo o clima no qual transcorreu o parto, daí o reforço feito por Nazaré.  

As presenças de Nossa Senhora e Deus, citados por Nazaré e outras mães, 

também indicam aspectos simbólicos importantes pela conotação de ajuda, de ser quem 

as apoiou para suportar as dificuldades do parto. O interessante é que as presenças 

divinas são mencionadas como se fossem realmente pessoas que ali estivessem. 

 

 

6.2.2 Local e tipo de parto: barreiras institucionais e recursos pessoais 

 

O local de realização envolve detalhes que contribuem para conotar não só o 

lugar, mas a implicação concernente aos elementos que justificaram posicionamentos 

das mães tais como a possibilidade de escolha do hospital ou do tipo de parto.  

Mães que não têm o seguro saúde, ficaram sujeitas à internação em instituições 

públicas nas quais havia vagas. Novamente sobressai a questão do transporte utilizado 

para chegar ao hospital, pois quanto mais carente a família maior a dificuldade de 

conseguir uma condução. Além disso, a falta de garantia de vaga nas maternidades 

implicava na necessidade de locomoção por vários lugares, em geral distantes de suas 

moradias:  
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Fui pra Sagrada Família
13

 três vezes. Fui duas vezes para o Santa Izabel. Aí fiquei 

assim, indo e voltando... Foi da época até que teve aquela greve que não tinha vaga nos 

hospitais. Aí eu fiquei do lado de fora... Esperando ter uma vaga para eu poder ir. 

(Madalena, 40 anos) 

 

Fui andando sem ter um carro, sem ter ambulância, sem ter nada. Cada hora parava, e 

parava... Aí quando eu cheguei lá o moço me fez o exame, me levou de ambulância. 

(Angélica, 43 anos) 

 

Tanto que eu tava no ônibus, quando tava chegando ali na Regis Pacheco, aí eu senti 

uma coisa fria, quando eu passei a mão o banco tava todo molhado. Aí eu: “Meu 

Deus”! Minha bolsa tinha estourado. (Carla, 44 anos) 

 

 

Além de todo o drama em relação ao transporte, outro fator vinculado à 

internação em instituição pública foi que as mães não puderam ter acompanhantes. 

Parentes e amigos só faziam levá-las para o hospital, retornando quando recebiam 

comunicados sobre o nascimento da criança. Algumas passaram por constrangimentos, 

pois os familiares não foram avisados que já estavam liberadas. Em outro caso, a mãe 

passou a noite na recepção do hospital, e quase ganhou o bebê ali, sendo socorrida pelos 

familiares que chegaram pela manhã com a intenção de visitá-la.  

Em raras exceções as avós dos bebês conseguiram aproximar-se das filhas que 

estavam internadas. Dona Irene, cuja filha tinha ido para o hospital de repente após 

rompimento da bolsa no ônibus, utilizou-se da “tática” de mostrar-se excessivamente 

preocupada. Diante de seu desespero os profissionais de enfermagem a deixaram entrar, 

receosos de que pudesse passar mal. Mãe e filha contam o episódio rindo muito da 

“tática” utilizada por Irene. Mas ela deixa claro que sua intenção era apenas de 

tranqüilizar a filha, comunicando-lhe que os parentes já estavam fora do hospital caso 

precisasse deles:  

 

“Pelo amor de Deus! É minha filha, é o primeiro filho, ela não tem experiência 

nenhuma”. “Mas não pode”. “Eu só quero olhar! Eu vou olhar e vou dizer: „Minha 

filha eu estou aqui‟! Eu vou olhar, você pode até ir comigo, eu só vou falar isto pra ela, 

pra ela ficar mais confortável, saber que tem alguém aqui fora.” (Irene, 63 anos) 

 

 

Fátima recorreu a outra tática, procurou localizar pessoas que conheciam os 

profissionais que trabalhavam no hospital em que sua filha Dirce estava internada. 

Através de sua rede de apoio, constituída principalmente de amigos do grupo religioso 

                                                 
13

 O Hospital Sagrada Família fica no bairro do Bonfim, e o Santa Izabel no bairro de Nazaré.  
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do qual participava, conseguiu aproximar-se das enfermeiras e da médica que 

realizariam o parto: 

E aí a gente foi fazendo amizade. Aí quando foi, aí perto dela ter o bebê, foi aí que as 

pessoas começaram... E aí a médica que tava no parto, pra fazer, era amiga de Inês. 

Foi uma bela de uma coincidência. E aí começou aquela, já foi um outro olhar. Então 

assim, começou as coisas a acontecerem. Foi assim, muito, muito lindo. Não é? Muito 

lindo! É. Aí começou a ligar pra um, ligar pra outro, pra quem conhecia. E assim, 

né?(Fátima, 43 anos)  

 

A iniciativa de Fátima contribuiu para que a autorizassem a entrar no quarto em 

que a filha estava, repercutindo também no tipo de tratamento que a jovem recebeu. 

Através de sua atitude Fátima ampliou sua rede de apoio, acessando contatos além dos 

limites de seu grupo imediato. É claro, aí o grupo religioso apareceu como de extrema 

relevância enquanto rede de apoio. Observou-se no caso dessa família que algumas 

atitudes como guardarem o dinheiro para o táxi e buscar ajuda de outras pessoas, 

caracterizaram um salto qualitativo no tipo de assistência que a filha teve, indicando 

também uma capacidade de agency.  

Vale lembrar que o direito a ter acompanhante existe na Constituição Brasileira 

e nas normas do SUS (Sistema Único de Saúde), no artigo 19: 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou 

conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 

acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 1
o
 O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. 

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 2
o
 As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este 

artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder 

Executivo. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

As mães manifestaram que mesmo sabendo de seus direitos não conseguiram 

autorização para a presença de acompanhantes. Neste ponto, percebe-se que muitas 

vezes o discurso fica esvaziado, por autoridades que propagam e fazem campanhas com 

argumentos de humanização do parto e da saúde. E pelas mães, que cientes de seus 

direitos, deparam-se com a inviabilidade de vê-los atendidos.  

Além da impossibilidade de ter um acompanhante na hora do parto, mães que 

ganham seus filhos em instituições públicas também perdem o direito de opinar sobre a 

preferência pelo tipo de parto. Obviamente, em casa os partos sempre são normais. Já 

nos hospitais observou-se que o tipo de instituição direciona o tipo de parto na maioria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm#art1
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dos casos. Na rede pública as mulheres só têm acesso ao parto cesáreo quando estão em 

situação de muito risco. Nas instituições particulares existe a opção de participação da 

mãe, que em conjunto com o médico, pode escolher.  

Sendo assim, como a maioria das mães teve seus filhos por parto normal (trinta e 

seis delas) porque não tiveram opção, seria um equívoco discutir o porquê de sua 

escolha. Mas, observou-se consenso por parte das mães de que o parto normal é o 

melhor para a mulher. Como exemplifica o caso a seguir:  

Porque assim, como eu digo sempre, o pessoal às vezes diz assim: “Ah, eu nunca vou 

ter um filho de parto normal, porque é muito doído”. Aí eu digo: “Olhe, a melhor coisa 

que a pessoa pode fazer é ter um filho de parto normal”. Primeiro, você sente o prazer, 

né? De tá gerando aquela vida, e de tá colocando essa vida no mundo. Já uma 

cesariana, pelo amor de Deus! Você vai tomar pontos, você vai ficar impossibilitada 

até de se mexer na cama com mais facilidade. (Carla, 44 anos) 

 

Reiteradas vezes as mães aludiram ao fato de que a anestesia impede que as 

mulheres se dêem conta do que se passa ao seu redor. Parece existir uma idéia coletiva 

de que na cirurgia de cesariana a mulher perde a capacidade de acompanhar o parto. É 

claro, tal argumento foi justificado por mães que tiveram seus filhos de parto normal, 

como critério para defender seus pontos de vista.  

Para outras mães sublinhar o normal versus cesáreo serviu para afirmar valores 

religiosos, utilizados para justificar suas escolhas, como no caso de Celina (que tem um 

nível sócio-econômico melhor e teve acesso a acompanhamento particular) cujo médico 

queria convencê-la a fazer cesariana pela praticidade de agendar o parto. Ela, para 

posicionar-se diante do médico, recorreu à sugestão do marido. Ou seja, para sobrepor-

se ao poder do médico Celina apoiou-se no poder de outro homem, seu marido:  

 

Foi uma escolha minha, mas também de Luigi. Luigi ficava, meu marido... que ficava: 

“Ah, tem que ser normal, que é melhor, a recuperação é melhor.” Por causa da igreja, 

né? Por que... Mas não me arrependo, não. Foi bom. A recuperação foi super.... Não 

sei. Ele sempre dizia que era melhor normal. Que era sempre melhor normal. Era 

melhor a criança nascer ao natural do que ter de fazer a cirurgia. (Celina, 38 anos) 

 

 

Mas, convém deixar claro que o uso dos valores religiosos por Celina 

correspondia naquele momento ao seu desejo pessoal de ter a filha por parto normal. Ou 

seja, parece que no seu caso os valores religiosos do marido foram convenientes para 

ajudá-la a defender seu posicionamento pessoal.   
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Em síntese, as opções de participação da mulher em decisões acerca do local e 

tipo de parto ficam muito limitadas para aquelas que só têm a alternativa de recorrer aos 

serviços públicos.  

 

 

6.2.3 Parteiras e médicos: familiaridade ou estranhamento 

 

Seria simples afirmar que a maioria das mulheres teve seu parto realizado por 

médicos e parteiras. Porém, a atitude, o papel social e o tipo de relação de quem fez o 

parto com a mãe, são elementos muito importantes para situar o desenrolar daquele 

momento.  

As mães mais velhas fizeram questão de nomear o grau de parentesco e de 

aproximação que tinham com as parteiras, além da experiência ou formação destas. 

Subentende-se daí que não tinha sido qualquer pessoa a fazer o parto, mas alguém de 

muita confiança ou bem experiente:  

Naquele tempo tinha as parteiras em casa, né? Que pegava, fazia os partos... Foi em 

casa. É, era de lá mesmo. Era parteira formada. Era professora. Foi que pegou ele. 

(Lúcia, 66 anos) 

Minha avó era parteira. A mãe de minha mãe que pegava. (Conceição, 45 anos)  

 

A experiência de minha mãe ser parteira foi ótima, né? A gente teve nossa intimidade 

com mãe, né? Minha mãe sempre fez parto, foi ótima como parteira. É, como se fosse 

também... Ela tinha o material, mesmo, né? Roupa, luva, esses cuidados todos ela tinha. 

Muito bom, apesar de não ser médica. Quer dizer, cada um de nós tem um dom dado 

por Deus, né? E ela fazia tudo isso e todos que ela pegou tão vivos! (Ada, 62 anos) 

 

Um parto conduzido com eficiência e bem sucedido, lembrando que algumas 

dessas mulheres moravam na roça ou em palafitas na época em que tiveram seus filhos, 

era motivo para agradecer a Deus e comemorar com a família. Destacaram-se nas 

entrevistas com mulheres mais velhas, a tendência destas de situar os aspectos positivos 

e o alívio que vivenciaram na hora do parto. Talvez, em função dos riscos e imprevistos 

que eram comuns naquela época, a vitória de sobreviver com o filho fosse mesmo sinal 

de bem aventurança:  

 

Foi a parteira que atendeu... Foi normal. Foi em casa... Graças a Deus foi tudo 

bem. (Benta, 75 anos)  
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Foi um parto bom, quando eu senti a dor, pra mim assim foi uma coisa, uma riqueza, 

entendeu?(...) Pra mim, Ave Maria! Foi uma felicidade! (Jacinta, 51 anos) 

 

Mas foi uma experiência maravilhosa! Muito bom! Depois dali não tive mais nada. 

Graças a Deus foi maravilhoso! (Irene, 63 anos) 

 

A formalidade do contexto hospitalar destoa radicalmente do aconchego 

presente no ambiente familiar, em que o momento do parto era ocasião para reunir toda 

a família, especialmente as mulheres. As mães que tiveram seus filhos em hospitais 

públicos ficaram à mercê do plantão do dia, ou seja, sequer conheciam os profissionais 

que deveriam acompanhá-las. O sucesso do parto remetia à sorte de “pegar” uma equipe 

boa ou ruim: 

Eu, pelo menos, eu tive mais sorte, que a equipe que eu fui ter M. foi ótima, entendeu? 

(Edite, 26 anos) 

 

Aí a única experiência ruim que eu tive foi a médica que me atendeu. Era uma pessoa 

muito grossa, né? Então aquilo me deixou assim já assustada. Você vai pela primeira 

vez em uma maternidade, encontra uma pessoa que não te dá atenção... Não te explica 

o que ta acontecendo. Graças a Deus que eu não tive nada! Ela fez um parto muito mal 

feito comigo. (Carla, 44 anos) 

 
Foi tudo bom, assim eu gostei. Eu peguei um plantão bom. A enfermeira boa. Tudo 

isso! Foi me trataram muito bem, toda hora ia uma lá na sala perguntar como era que 

eu tava. (Adriana, 18 anos) 

 

O destaque para quem fez o parto ou deu suporte à mãe na hora do mesmo, 

esclarece questões relativas à imagem que as mulheres faziam de como seria. Mães que 

desejaram muito seus filhos queixaram-se de que no ambiente hospitalar houve uma 

perda do sentido de dar à luz, o tratamento “desumano” dispensado em certas 

instituições pelas equipes que lhes atenderam não correspondia à importância atribuída 

àquele momento por elas: 

O pessoal parece que não ta lidando com gente, né? Que eu acho que não deveria ser 

desse jeito porque pra mim, o nascimento de um filho é uma coisa muito importante, 

né? E a gente como cidadão, acho que a gente tem o direito de ser tratado melhor, né, e 

de dar a vida ao filho num ambiente melhor. (Valéria, 34 anos) 

 

Algumas mães da segunda geração mostraram-se indignadas com cenas 

(mulheres que ganharam os filhos sozinhas na maca; bebês deixados na maca com a 

mãe, entre as pernas desta; profissionais impacientes com a mãe, dentre outras) que 

presenciaram nos hospitais quando suas filhas foram internadas: 

É um absurdo! Isso não pode acontecer com as pessoas, que são seres humanos! Não 

pode acontecer! Tinha que ter um lugarzinho, já que ela estava em trabalho. (Irene, 63 

anos) 
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Então é isso que eu acho, que hoje em dia as coisas ta pior, porque também o pessoal 

não ta tendo mais paciência, o pessoal ta ganancioso, só quer dinheiro. Não tem mais 

aquele amor, não tem amor pela pessoa, pelas pessoas, e nem nada. (...) É muito 

diferente, eu acho que ta faltando amor, amor às pessoas, porque se tivesse amor, 

tivesse carinho, não fazia o que eles fazem. O que a gente vê passando na televisão é 

verdade, é verdade! (Teresa, 62 anos) 

 

Fica uma impressão, toda a atenção dispensada às mulheres durante o pré-natal, 

no sentido de orientá-las e capacitá-las para o enfrentamento da situação do parto, perde 

seu valor quando estas são internadas em instituições nas quais os serviços oferecidos 

ou os profissionais as negligenciam, desqualificando-as enquanto pessoas.  

 

 

6.2.4 Fontes de informação sobre gestação e parto: conflitos de autoridade? 

 

Grande quantidade de informação sobre a gestação e o parto está disponível para 

mães de primeira viagem através de diferentes meios. A indignação das mulheres em 

relação às condições nas quais os partos se deram sustentava-se, inclusive, pela 

diversidade de informações que elas tinham acerca de como deveria ser. Cursos, 

palestras, vídeos, revistas e livros são alguns dos recursos aos quais as mulheres 

recorreram para se capacitar ao exercício da maternidade.  

Esta qualificação intensiva mostra uma tendência de superestimar os aspectos 

cognitivos da experiência de ser mãe. A necessidade de “aprender” a ser mãe, sobrepõe-

se ao conhecimento adquirido através da própria experiência e das trocas entre as 

mulheres, não basta mais aguardar a hora certa para saber o que fazer.  

Anteriormente, no ponto sobre cuidados com a gestante, assinalou-se a 

importância delegada aos especialistas. Retoma-se aqui esta questão, pois a exaltação da 

medicalização das práticas de cuidados acerca da gestação e do parto criou, 

equivocadamente, a idéia de que todo conhecimento oriundo de outras fontes não tem 

valor. Ganhou, mais uma vez, o mercado responsável pela produção de informações 

para as mães.   

Mas qual o significado disso para a pessoa? Toda mulher elabora da mesma 

forma estas informações e as transformações que elas propõem? Não, diferenças são 

evidentes, e derivam das redes de relações; da possibilidade ou não de acessar os bens 

de consumo; da capacidade crítica de se posicionar diante das alternativas propostas; 

dos valores simbólicos acerca do que é ser mãe e, o mais interessante, da experiência 

coletiva das mulheres da família e da experiência pessoal de cada mulher.  
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Como era de se esperar, mulheres muito jovens foram as que mais deram 

destaque ao uso freqüente de recursos midiáticos com a intenção de se prepararem para 

a gestação.  Mas, por outro lado, muitas mães admitiram que nos momentos de maior 

aperto solicitaram ajuda às mulheres mais experientes da família ou da vizinhança, 

confiando nas indicações destas.  

A experiência das mulheres mais velhas ensejava maior confiança, passando 

tranqüilidade e segurança. Valorizava-se então a sabedoria materna, aquela adquirida 

pela idade e aliada ao número de filhos, reforçando a imagem de que o conhecimento 

embasado na experiência pessoal é irrefutável. Percebeu-se também que o envolvimento 

afetivo criava um clima de intimidade, além disso, os laços de amizade e de 

solidariedade intensificavam a aproximação entre as mulheres da comunidade: 

 
É, que minha avó fazia muito isso.... Aí ela falava, que todo dia tinha uma história pra 

contar. Aí ela falava: “Aí cortava o umbigo.” Tudo ela falava. Eu já tinha noção de 

como era. Tanto que eu sabia que nós media dois dedos, amarrava, depois media mais 

dois dedos e depois cortava. E minha avó fazia e nós tudo aprendia. (Conceição, 45 

anos) 

  

Tinha as amigas, tinha os vizinhos, tinha minha mãe... Assim, o primeiro banho foi uma 

amiga minha que deu, que tinha tido neném há pouco tempo. Esse negócio de limpar 

umbigo, de cuidar, no primeiro dia minha prima veio, nos outros dias fui eu. (Elsa, 25 

anos) 

 

Outra coisa importante dos relatos, muitas mulheres jovens já tinham cuidado de 

sobrinhos ou irmãos antes de serem mães, já sabiam o que deveriam fazer. Algumas 

dispensaram até a ajuda de profissionais no hospital, outras afirmaram que a experiência 

pessoal e o bom senso na hora de resolver os problemas valeram mais do que as 

palestras e cursos que tinham feito durante a gestação:  

 

É, tinha minha irmã que tinha bebê de pouco tempo de vida. Tudo, tudo isso vai lhe 

trazendo experiência. Tinha uma tia minha, minhas primas que eu cuidava das filhas. 

Eu já tinha todo esse cuidado. (Elsa, 25 anos) 
 

As enfermeiras me ensinaram como é que eu dava banho... E eu: “Não, já sei! Já dei 

banho nos meus irmãos!” Peguei e dei banho nela. Eu já sabia. Eu me lembro que eu, 

quando eu engravidei, eu sempre conversava com as meninas também, as que tava 

grávida também. (Maíra, 20 anos) 

 
Eu procurava assim ler na internet. E assim, parecia que depois que eu tive ele, parecia 

que eu não tinha aprendido nada, porque é mais a questão da experiência mesmo. E da 

prática, viu? Porque a gente lendo, lendo, lendo... Tá, fica pra gente a informação, a 

gente sabe da importância, mas na hora de tá se deparando com a situação é outra 

coisa, totalmente diferente. Ainda mais que eu não tinha vivenciado isto. Nunca. Por 

isso que foi diferente. (Dirce, 18 anos) 
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Fica evidente, através dos relatos anteriores, que a qualidade do conhecimento é 

mais importante do que o simples acúmulo de informação, e que as mulheres ainda 

continuam privilegiando as trocas entre as gerações para sustentar posições e enfrentar 

problemas relacionados à experiência de ser mãe.  

Além disso, a experiência pessoal incrementada pelas trocas entre as gerações e 

pelo acesso a diversas fontes de informação torna-se um recurso poderoso para as 

mulheres na construção de significados acerca da maternidade. A experiência 

transforma-se, então, em um signo promotor, que servirá para orientá-las em suas 

decisões futuras.  

 

 

6.2.5 A experiência de dor
14

 

 

Ainda em referência à experiência não poderia ficar de fora a questão da dor, um 

forte marcador das vivências da mulher durante o parto. Os sentidos aplicados à 

experiência de dor diversificaram-se nas narrativas pela caracterização do tipo de dor, 

da intensidade, da ausência, da possibilidade ou não de evitá-la. Mas, um dado merece 

atenção, a visão de que a vivência da dor é necessária para delimitar o campo de 

significações relativas ao ser mãe:  

 
Mas a gente que... leva nove meses passando tantas, tantas coisa, e se vê que Deus 

ajudou, que já está livre, já saiu aquela dor, Nossa Senhora vem e apaga a dor que a 

gente sente, né? Uma alegria, além de saber que não vou sentir mais aquela dor. E 

além de chegar quem nós tava tanto esperando. Com tanta preocupação, com tudo 

arrumado, tudo planejado, né? E muita alegria. Teve esse sentido de alegria. Nos dois 

sentido: o sentido do sofrimento e o sentido de ta esperando o que chegou. (Abadia, 60 

anos) 

 
Como eu disse, né? Foi uma dor única. Não tem dor igual. Por isso que eu penso assim 

no valor da mãe, né? Eu só pensava assim, meu Deus, minha mãe... Eu não sei como 

explicar, mais a dor de ser mãe é... Eu não sei explicar não, mas é uma vida. (Dirce, 18 

anos) 

 

Pelos exemplos de Abadia e Dirce apreende-se a ambigüidade do signo dor: 

alegria e sofrimento. Estes dois sentidos, como elas assinalam, são ampliados e 

enriquecidos pelo valor da vida de quem chega. A dor física é suportável apenas pelo 

                                                 
14

 Em capítulo de livro, escrito em parceria com Mutti, que realizou estudo sobre as diferentes 

significações atribuídas à dor do parto, discutimos o tema da dor do parto comparando a situação de 

mulheres de diferentes condições sociais Mutti e Reis (no prelo).  
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motivo que a provoca. Além disso, é momentânea, tem previsão de início e fim, mesmo 

nos casos em que foram horas de espera e suplício. Diante da magnitude de seu sentido 

é abençoada por Deus e apagada da memória por Nossa Senhora, por isto cai no 

esquecimento.  

Porém, há ainda outro tipo de dor, existem mães que vivenciaram também a dor 

da perda. Esta ninguém apaga, fica marcada para sempre, e ao mesmo tempo, 

resignifica todo o valor de ser mãe, como ressalta Carla (44 anos):  

Eu acho que a melhor dor que a gente pode sentir é a dor do parto. Não é? Porque 

você sabe que é uma dor, mas é uma dor prazerosa. É uma dor que ta te trazendo 

alegrias. O motivo pelo qual você ta passando aquilo, né? Você ta trazendo um ser ao 

mundo, você ta dando vida pra uma outra pessoa, né? Já a dor de retirar isso de você, 

é como se você assim, você se sente incapaz... Aí você se sente uma inútil. E aí é muito 

pior. Essa marca não sai, né? (Carla, 44 anos) 

 

Carla perdeu dois filhos quando eram bem pequenos, um por motivo de saúde, o 

outro atropelado aos sete anos. Ela comenta que sua dor nem se compara à dor do parto. 

Nas entrevistas apareceram relatos de mães que perderam os filhos na situação do parto, 

a tristeza e o vazio se intensificam pelo sentimento de culpa, como se pudessem alterar 

os fatos para trazerem seus filhos de volta. Outras em situações dramáticas perderam os 

filhos assassinados quando eram adolescentes. Em todos os casos, o sofrimento materno 

é silencioso, pois para os outros a morte também cai no esquecimento, mas para a mãe 

fica para sempre, e essa dor nem Nossa Senhora apaga, apenas consola.  

 

 

6.3 AS PRÁTICAS DE CUIDADO NO PÓS-PARTO: ENTRE TRADIÇÃO E 

MEDICALIZAÇÃO 

 

De maneira geral, o resguardo é um período no qual as mulheres são “cuidadas” 

e ao mesmo tempo aprendem a ser “cuidadoras”. As atenções ficam divididas entre as 

necessidades da mãe e as necessidades do bebê.  

Em famílias grandes, nas quais muitas mulheres participam e dividem as tarefas 

com a gestante, o período do resguardo tem mais uma característica de festa e 

empolgação.  

Nas famílias menores ou nas quais as avós trabalham fora, nem sempre as coisas 

transcorrem com tanta facilidade, pois a mãe tem logo que assumir responsabilidades 

com a criança e às vezes se vê sobrecarregada. A presença e o apoio do marido ou 

namorado pode ser o diferencial para algumas mães.  
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      O poder aquisitivo determina a possibilidade de apoio de ajudantes, babás e até 

profissionais (especialistas do pós-parto) como enfermeiras e nutricionistas (neste 

estudo apenas Celina teve acesso a estes tipos de serviços). Quando é possível, as 

atenções para com a mulher são dobradas, e organizadas através de cuidados 

direcionados à sua recuperação física, à alimentação e ao suporte na adaptação de seu 

novo papel de mãe. Em alguns casos a interpretação de que tipos de cuidados merecem 

prioridade torna-se ambígua: um excesso de cobranças ou um excesso de zelos.  

Dentre as cobranças a principal delas refere-se à amamentação. O entendimento  

de que o leite materno é crucial para o bebê impõe às mães a “obrigação” de 

amamentar. Aquelas que não conseguem atender a tal demanda vivenciam um estresse 

exagerado, pois especialistas e familiares insistem na necessidade de responder a esta 

tarefa.      

Muitas vezes, nos casos em que suas mães ou sogras também não amamentaram,  

as mulheres são liberadas de tal tarefa. Recursos modernos, como leites cada vez mais 

idênticos ao materno, mamadeiras ortodônticas e bombinhas para extrair o leite, 

substituem o seio da mãe re-configurando seu papel social: “Eu fiquei cinco meses com 

muita calma. Aluguei a maquininha, elétrica pra tirar o leite. Os peitos imensos de leite tirava 

na máquina elétrica e armazenava na geladeira” (Celina, 38 anos).  

Quanto ao excesso de zelos, verificou-se diferença na compreensão de quais 

tipos de cuidados devem ser dispensados para mulheres que tiveram filhos por 

cesariana. Estas receberam atenção especial por parte de suas mães e parentes, ou seja, a 

idéia de que a cirurgia é agressiva ao corpo provocava preocupação: 

Foi muita gente, muito dengo, essa coisa toda. Aí eu me senti, assim, como é que eu 

posso dizer? Bastante rica em termo de pessoas me fazendo bem, embora não tenha me 

ajudado naquela situação, né? Aí chegou também o medo e tudo aí complicou um 

pouquinho. Também por conta de tudo que eu tinha passado por causa do cesáreo. Mas 

aí, graças a Deus, quando desinflamou, que foi secando, aí já comecei a fazer tudo 

tranqüilo. Só não fazia pegar peso e ta me abaixando porque graças a Deus não teve 

necessidade. Sempre quando o pessoal chegava procurando o que fazer já tava feito.  

(Valéria, 34 anos) 

 

Entretanto, independente do tipo de parto, mas dependendo da tradição do grupo 

familiar, a mulher pode passar por um período rigoroso de controle alimentar ou 

restrições das atividades durante o resguardo. A referência a práticas de prevenção da 

saúde são constantes. Principalmente com indicação de chás que inibem o agravamento 

de quadros como pressão alta, gripes e nos cuidados da gestante. 
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No diálogo entre dona Abadia (60 anos) e sua filha Elsa (25 anos) o tema surge 

em relação aos cuidados com a mãe após o parto. Para a filha a explicação para o uso 

dos recursos naturais e para tantos cuidados no pós-parto deve-se à dificuldade das mães 

antigamente de acessarem o hospital. Dona Abadia (60 anos) cita exageros dos cuidados 

que eram dados à parturiente, que ficava um bom tempo sem fazer esforço físico, e nem 

cabelo podia pentear: 

E aí, era quarenta dias e tinha dieta de ser até coisa da gente comer... E levar inté 

quase sessenta dias... Que não podia comer que fazia mal. E eu cumpria com a dieta 

que as amiga me dava, me orientava e eu não sentia nada. No resguardo, nunca senti 

nada. 

 

Enquanto ouvia a mãe, novas reflexões surgiam no relato da filha, pontuando 

diferenças, mas também identificando mudanças e aspectos que na opinião dela seriam 

positivos ou negativos: 

Mas assim, o que é que eu percebo dessas recomendações. Era tudo realmente pra 

prevenir de alguma coisa, porque se a mulher fizesse esforço, lá elas não recebiam um 

ponto... Então, assim, cada esforço que elas faziam era pra prevenir. Aqui não, aqui a 

dificuldade de chegar ao médico... Então, por aqui, digamos, se eu tiver alguma 

complicação, o posto é logo ali, cinco minutos daqui. Lá, não, eram dias, pra passar 

um carro às vezes era a cada três dias, ou era quatro. Então, eu percebo que o cuidado 

que eles tinham era pra que o corpo seja cuidado de uma forma natural, uma 

recuperação mais lenta, porém mais saudável. (Elsa, 25 anos) 

 

Na dúvida entre o que fazer, evitar ou não alimentos, Elsa acabou privilegiando 

as sugestões da mãe, mesmo indecisa se realmente tinha sentido ou não:  

Eu não levava muito a sério, mas tinha alguns alimentos que a gente realmente não 

comia porque ela falava assim: “Camarão não pode, „não-sei-que, não pode”. Não 

pode, vou fazer o que? Aí eu acabei não comendo, mas que deu vontade, deu. (Elsa, 25 

anos) 

 

Essa passagem de um modelo tradicional para um modelo medicinal apareceu 

em muitos relatos, mas o essencial é frisar que algumas mães já se posicionaram de 

outra maneira, recorrendo a explicações embasadas em outros argumentos. Solange (36 

anos), por exemplo, comia de tudo porque entendia que assim o leite ficaria mais forte: 

 

Meu resguardo, eu também comia tudo. Minha mãe fazia sopa, era frango, essas 

comidas mais leves, verduras. Mas eu nunca tive essas besteiras de “Ah, não vou comer 

isto, porque faz mal.” Porque a pessoa tem de se alimentar, né? Pra poder ficar forte. 

A pessoa se alimentando o leite ficava forte.  
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Em relação às práticas de cuidados com o bebê, as aplicadas pelas famílias mais 

humildes configuraram-se a partir dos recursos disponíveis, compatíveis com suas 

possibilidades.  Sobressai o consenso de que quem cuida é a mãe.  Para as mais velhas 

esta tarefa é mais do que óbvia, enfrentada sem questionamentos ou complicação: 

Num ficava doente, não... O xarope que eu fazia, eu sempre tinha assim... meu 

dinheirinho era pouquinho, um salário mínimo desse tamanho, pra pagar assim... 

Algumas coisas que eu comprava pra dentro de casa, né? E o xarope. Tinha gripe? Era 

folha de mato! Mastruz... Até hoje, eu faço xarope de mastruz. (Ada, 62 anos) 

 

Citações do uso de plantas medicinais (mastruz, chá de algodão, arruda, dentre 

outros), comidas típicas do lugar (“mingau de guerra”, mingau de fubá, escaldado de 

peixe, escaldado de galinha, pititinga, sardinha) são freqüentes.  

Dona Benta (75 anos) conta que cuidou dos filhos pequenos com escaldado de 

peixe, que era o que tinha para comer. Fazia o peixe, coava no pano, e dava o caldo para 

o bebê. Diz orgulhosa que todos têm ótima saúde. Mostra a pele lisa, informa que os 

médicos ficam surpresos com a beleza de sua pele, de seus cabelos, e com sua 

resistência física, pois sofre de um câncer há vários anos e resiste bravamente. Ela alega 

que são dois os fatores de sua saúde, ter a família unida e só comer peixe.  

Há “problemas” que não se cura em médico nenhum, mas para os quais dona 

Benta tem solução. Queixa-se de que as mães mais novas querem cura rápida ou não 

seguem suas recomendações adequadamente, e vão logo para o posto. Depois voltam a 

procurá-la, porque lá não resolvem o “problema”. Ela por sua vez tem indicação de chás 

para tudo, mas informa que atualmente está difícil encontrar as plantas. Mostra na porta 

de sua casa um pé de mastruz, único por ali, e alguns vasos com ervas. Enquanto 

conversamos, eventualmente mostra alguém que passa, e diz: “Aquele ali ajudei a botar 

no mundo...” 

Na casa de dona Sônia (55 anos) freqüentemente se encontra um maço de 

plantas ao lado da pia na cozinha. Ela comenta que manda buscar as plantas em outro 

lugar, porque ali já não se encontra mais.  

Abadia (60 anos) tem várias receitas, inclusive relata ter curado um sobrinho que 

veio para ir ao médico; ela lhe recomendou um chá, “curando-o” antes de ir ao médico. 

Este voltou para o interior sem fazer a consulta. 
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Dona Ada (62 anos) também “criou” receitas quando teve que tratar da anemia 

do filho. Do suco de beterraba, ao fígado e um preparado de cenoura: 

 

Assim, a cenoura faz muito efeito. Para os bebês, né? Até para os seres humanos, sabe 

por quê? Porque eles tinham uma dor de barriga tamanha,... aí eu fiquei assim 

pensando: “Meu Deus, o que é que eu vou fazer?” (...) E pra diarréia, bota a cenoura 

pra ferver cinco minutos porque dos germes que tem na cenoura... Depois, pegava com 

aquela água mesmo, batia no liquidificador a cenoura com aquela água fervida... Bota 

uma colherzinha de chá de leite... Uma colherzinha de açúcar, tudo isso batido junto, 

côa e dá pra pessoa beber. Agora, dá assim, uma, duas vezes. Porque se passar disso, 

vira uma cola. 

 

Enfim, os tipos de cuidados dispensados à mãe ou ao bebê determinaram-se mais 

pelos recursos disponíveis e pelos hábitos das famílias de origem. Mas mudanças já 

começaram a ser perceptíveis com a construção de novos referenciais fortalecidos pela 

informação e pelos recursos médicos.  

Mas curiosamente, observou-se que mesmo com tanta informação e orientação, 

algumas crenças, fantasias e idéias pré-concebidas acerca da gestação e do parto 

invadem o pensamento, geram medos e apreensões, influenciando o comportamento de 

algumas mães. Algumas destas são descritas no próximo ponto.  

 

 

6.4 PRÉ-CONCEPÇÕES SOBRE MATERNIDADE: DAS CRENÇAS COLETIVAS 

ÀS FANTASIAS PESSOAIS  

 

Todas as orientações sobre o que se deve fazer ou não acabam levando as mães a 

uma situação de tensão e indecisão, intensificando em muitos casos seus medos e 

preocupações. Ainda sobre o tema da alimentação, por exemplo, Elsa (25 anos) 

comentou: 

Pra mim, às vezes eu penso que muita coisa era superstição. Como determinada fruta, 

determinado alimento. Eu acabei comendo escondido, mas comi, mas assim, eu não 

senti nada, mas poderia ter causado alguma coisa. Mas eu comi com medo. Então, 

assim, tem algumas coisas que por mais que você não acredite, fica com receio de 

fazer. 

 

Essa noção da necessidade de um controle alimentar rigoroso e da prevenção 

através da diminuição de certas atividades parece relacionar-se exatamente à falta de um 

suporte adequado, o que levava as mulheres a evitar tudo que de alguma forma pudesse 

gerar algum mal estar ou mesmo provocar infecções ou adoecimentos no pós-parto: 
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É. Porque o médico não recomenda a gente ter resguardo de comida, não. Não, lá no 

Hospital, oxente! Mas lá vem com remédio, né? Em casa já não tem essa segurança. Eu 

fico com medo, porque é uma experiência de vida que eu tenho. Repolho e ovo 

apodrece. (Iraci, 55 anos) 

 

Então, a gente comia muita coisa, assim, de escaldado, assim pirão, né? Aquele pirão 

bem mexido com verdura e por isso que tinha muito leite.... não comia assim coisas, 

assim para não prejudicar. Hoje em dia se come sardinha em lata, ovos... Vixe! Nem 

pensar! Não é bom, não! De jeito nenhum! Ao invés do ovo, fizesse um mingau de fubá, 

de milho. No intervalo dos ovos, que faz mal... Faz mal até pro bebê.... Eu nunca usei 

ovos. Graças a Deus, nunca precisou eu comer ovos! “Ih, rapaz, se eu tivesse um 

tempo, eu ia conversar isso com os médicos”. Os ovos é uma coisa séria, porque passa 

pra toda a alimentação pro leite, pro sangue. ( Ada, 62 anos) 

 
A gente com quarenta dia não ia na fonte, não pegava água, não pegava peso nenhum... 

Não raspava mandioca. As comida, pra comer era só aquela comida mesmo, arroz, 

macarrão, feijão. Peixe nós num comia. mandioca... Só comia galinha e carne. Carne 

do sertão não comia que era por causa do sal... Até fruta! Tinha fruta que não podia 

comer. Graviola! (...) Não sei, não sei explicar. Aí a gente não comia. (Abadia, 60 

anos) 

Nos exemplos anteriores, destacam-se as explicações sobre indicações de 

restrições conforme o contexto: peixe no sertão não se come, mas escaldado de peixe foi 

o único alimento viável para mães que residiam nas palafitas. Da mesma forma, contra 

indicações de ovo e repolho cabiam para mães que não tomavam remédio, uma vez que 

causavam prisão de ventre e gases. No contexto urbano e hospitalar, nos quais as 

mulheres tomavam vacinas para prevenir doenças, tudo era permitido. Então, as 

definições dos critérios se justificavam como medidas de precaução, conforme 

argumenta Elsa (25 anos):  

Lá eles não tomavam antibióticos, eu tomei. Lá na maternidade eu tomei duas injeções, 

um antibiótico, um anti-inflamatório. Lá eles não tinham isso! Então, todo esse cuidado 

você percebe que é tudo, a forma que eles cuidavam lá, não vou dizer a você que eles 

tavam certíssimo, era tudo bem preventivo. Então, se tinha uma fruta que era 

desconhecida, que era duvidosa, era melhor evitar. 

Entende-se ainda, que todo o exagero em relação às práticas de cuidados fosse 

devido aos altos índices de mortalidade infantil e materna freqüentes em contextos 

desprovidos de recursos médicos. A prevalência das crenças populares ocorria 

exatamente em decorrência da falta de parâmetros para avaliar os riscos aos quais mães 

e crianças estavam sujeitos.  

  

Em relação à dor, as mães têm as mais diversas explicações. Desde comentários 

sobre medos e preocupações intensificados por relatos de outras mulheres, até à 
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identificação de fantasias ou crenças pré-concebidas sobre a dor, sustentadas pela falta 

de informação:  

...tem uma prima minha também, que ela sempre me contava, porque ela pegou 

gravidez primeiro do que eu. Mas só que ela me metia assim os medo! Das coisas que 

ela contava, que ela foi para o hospital, ficou não sei quantos dias lá pra poder ter a 

criança, vendo as pessoas gritar. Ela disse que era uma dor danada! Aí eu pegava e 

ficava com medo. Não era coisa que era um medinho, não! Eu ficava com medo! Aí eu: 

“Ah, não quero mais esse negócio de ficar grávida, não!” (Angélica, 43 anos) 

 
Agora, só tinha uma coisa, que quando eu via uma mulher assim de barriga, prá mim 

aquela barriga tava doendo de um jeito! Prá mim elas não podia nem triscar na 

barriga, entendeu? A imagem que eu fazia. Mas que quando eu engravidei, que na 

verdade não era aquilo que eu achava nem pensava. (Olga, 59 anos) 

 

Dona Graça (57 anos), por exemplo, defende que o tipo de dor serve para 

identificar o sexo do bebê, e as fases da lua interferem na intensidade da dor, 

causando alterações e agilizando o parto. Para reforçar sua crença recorre ao 

argumento de que até profissionais de saúde sabem disso:  

 

dizem que menino-homem as dores são mais fortes assim do que... Aí eu pensei que era 

tipo uma dor quente, uma dor “Isso é homem, isso é homem”, que quando a menina 

nasceu era mulher. Mas eu acho que era a Lua mesmo. Era a Lua que tava, talvez, 

crescente. Não sei qual é a mais que vem a dor quente. Que diz esse negócio, as 

mulheres quando está grávida, “Na outra Lua você vai. Não vai passar dessa Lua.” 

Dizem que quem trabalha em hospital, médico diz que tem certas partes da Lua que 

parecem mulher pra parir que é um negócio impressionante. É... Com certeza. Então 

foi isso que os médicos diziam. 

 

 

Outras crenças sobre a dor remetem aos valores simbólicos da maternidade: por 

exemplo, a idéia de que Nossa Senhora protege e apaga a dor ou de que pra ser mãe 

tem que sentir dor. Além disso, serviram para justificar os critérios pelos quais o 

parto normal é melhor do que o cesáreo: a dor passa mais rápido, com recuperação 

fácil, enquanto na cesariana a mulher sofre mais.  

      Um último ponto interessante, que merece consideração, são os desejos pessoais 

e coletivos, bem como, seu peso na experiência de tornar-se mãe. Tal questão pode 

parecer simples ou banal, mas evidenciou-se que a pressão social muitas vezes coloca as 

mães em situações muito delicadas. A cobrança por parte de maridos e o “status social” 

de ter um filho homem apareceu com freqüência nos relatos. 

Dona Sônia (55 anos) tinha dois sonhos bem objetivos: queria um filho homem e  

gêmeos. Devota de São Cosme e Damião faz promessa, recorre aos santos para realizar 

seus desejos. No primeiro parto nasce a filha, o que lhe causa certa frustração. Mas, para 
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sua alegria no segundo parto vem o filho tão desejado. Afinal, teve os dois filhos, não 

juntos como tinha solicitado aos santos.  

Dona Lúcia (66 anos) desejava um filho de olhos azuis, pois na família do marido tinha 

muitas pessoas com olhos claros. Mas como nem sempre as coisas saem como a mãe 

quer, ninguém saiu aos padrões que desejava.  

Para sua filha Celina (38 anos), porém, a pressão do marido e da família dele era 

pelo nascimento de um filho homem. Ansiosa para atender à expectativa de todos, 

Celina abre mão do seu desejo de ter uma filha mulher. Quando faz o exame de ultra-

som, no qual descobre que esperava uma menina, ela desaba em choro intenso, receosa 

de decepcionar o marido:  

No meu uma parte engraçada também. Engraçada, não, né. Foi até meio traumático, 

porque Luigi dizia que a vontade dele era menino.... E eu?  Todo mundo olhava pra 

minha barriga e dizia que era um menino. Aí, no dia que eu recebi a notícia que era 

menina. Chorei pra me acabar! Porque já vinha naquela idéia também. Eu fui criando 

aquela expectativa de que era menino, e acho que até pra agradar ao marido, eu 

também queria menino. E quando descobri que era menina chorava e liguei pra ele. “E 

aí, é o quê, é o quê?” E eu não conseguia falar soluçando. Eu disse: é menina. Ele: 

“Celina fique calma pelo amor de Deus! Fique calma! Tá bom assim”! Aí, levou um 

tempo pra eu me acostumar, viu? Ah, depois foi ótimo! Pra mim a melhor coisa foi ter 

nascido menina! (Celina, 38 anos) 

 

Exemplos como os de Sônia, Lúcia e Celina foram citados para evidenciar que 

mesmo os desejos mais íntimos e aparentemente pessoais, originam-se em muitos casos 

da percepção do que é importante para o grupo familiar ou social. As fantasias e desejos 

são mais pessoais, evidenciam uma elaboração mais abstrata, sustentada pelo recurso da 

imaginação, e são reforçadas pelas emoções e expectativas em relação ao que está por 

vir. Mesmo assim, são de extrema importância, pois refletem a tentativa pessoal de 

elaboração das possibilidades do que é ser mãe. 

Já as crenças, oriundas tanto da tradição familiar quanto religiosa, fortalecem as 

mulheres para o enfrentamento das situações cotidianas nas quais ainda não possuem 

domínio, devido à inexperiência ou à falta de recursos. São como alicerces, instáveis e 

às vezes frágeis, mas que as ajudam a escorar os primeiros andaimes de uma construção 

que se inicia. Aos poucos, quando a mulher vai adquirindo maior domínio do seu papel 

de mãe pela experiência pessoal ou pelos conhecimentos e recursos aos quais tem 

acesso, pode abandoná-las ou re-significá-las.  

Os resultados apresentados neste capítulo contribuem para refletir sobre a 

complexidade de elementos que estão envolvidos na construção cultural da 
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maternidade. Os exemplos descritos no capítulo reforçam a importância de identificar 

como que os recursos (culturais, sociais ou pessoais) são apreendidos pelas mulheres na 

sua elaboração do que é tornar-se mãe. No próximo capítulo será feita uma análise 

cuidadosa, e em mais profundidade, das trajetórias de algumas mães, focalizando 

processos psicológicos que caracterizam o tornar-se mãe, entre reguladores sociais e 

posicionamento pessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

ENTRE AS SUGESTÕES SOCIAIS E A SÍNTESE PESSOAL: A CONSTRUÇÃO 

DA MATERNIDADE 
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 O diálogo com a teoria foi sendo facilitado e enriquecido pela quantidade e 

diversidade de dados coletados por meio das narrativas. Em um nível microgenético de 

análise, este diálogo é aprofundado no presente capítulo, a partir da seleção de casos 

particulares. Em discussão, os processos de desenvolvimento na perspectiva do Self, 

entre sugestões sociais e síntese pessoal, considerando com especial interesse as 

emergências desenvolvimentais que têm lugar na transição para a maternidade. 

  

 

7.1 UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DAS PARTICIPANTES COM BASE NA 

NOÇÃO DE EQUIFINALIDADE E BIFURCAÇÃO DE TRAJETÓRIAS  

 

Algumas contribuições teóricas (noções ou conceitos) foram cruciais para 

nortear a análise das narrativas, e vale a pena retomá-las brevemente
15

:  

Trajetórias de vida e bifurcação de trajetórias - a partir do Modelo de 

Equifinalidade, especialmente através de Valsiner, Abbey e Sato, sobre a noção de 

bifurcação de trajetórias, busca-se averiguar em relatos sobre as trajetórias de vida ou 

sobre o primeiro parto (considerado como ponto de bifurcação), a evidência dos 

seguintes aspectos:  

 quais são as direções sociais - a ordem social que sugere normas indicando 

direções a serem seguidas pelas mães;  

 que orientações sociais aparecem - referência de familiares, valores nos quais 

acreditam, crenças pessoais e coletivas que as orientam em suas posições; 

 qual é a experiência pessoal das mães - a riqueza de suas histórias de vida, bem 

como a sua capacidade de distanciamento psicológico (sujeito inclusivo, 

Valsiner, 2007). 

 

Recursos privilegiados (simbólicos e materiais) - considerou-se como 

importante a necessidade de distinguir a origem dos recursos selecionados pelas 

mulheres como ferramentas culturais (no sentido de Vigotski, Valsiner, Bruner e 

                                                 
15

 No decorrer do trabalho não serão feitas referências aos autores quando estes conceitos forem 

utilizados, para evitar a redundância de citações. 
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Zittoun) para auxiliá-las no enfrentamento de problemas na transição para a 

maternidade (culturais e relacionais).  

Situações de ambivalência - para identificar e discutir as situações vivenciadas 

pelas mães, nas quais ficou evidente o embate entre diferentes opções de escolhas, 

marcadas pela ambivalência de valores, pela necessidade de tomar uma ou outra 

posição, ou pelas diferenças nos sentidos atribuídos às alternativas possíveis. Essa 

discussão, novamente, se apóia fortemente nas contribuições de Valsiner, Abbey e Sato. 

Em todas estas situações observou-se como a emergência de novidade contribuiu para 

mudanças nas significações atribuídas à maternidade.  

Armadilhas semióticas - o conceito de armadilhas semióticas (Valsiner, 2007) 

foi retomado para analisar situações nas quais as mães ficaram submissas ao poder de 

outras pessoas, através de indicações muitas vezes ambíguas ou mesmo pelo exercício 

de um autoritarismo, que limitavam a capacidade de ação destas. Ainda em contraponto 

às armadilhas semióticas, quando possível, foram apresentadas as táticas (Certeau, 

2007) utilizadas pelas mães para enfrentarem ou alterar a situação de submissão frente 

ao poder de outros.    

Após análise e discussão desses processos, tais como se dão nos casos 

selecionados para ilustração, retoma-se a síntese sobre os núcleos de significados 

atribuídos à maternidade, com a discussão sobre transformações observadas entre as 

gerações. 

 

 

7.2 O TORNAR-SE MÃE: UM PROCESSO DINÂMICO 

 

Caso A - Angélica - A experiência pessoal: um recurso possível  

 

Trajetória de vida - Angélica é uma mãe que, após ter cinco filhos [F(25), 

F(20), F(16), M(13), M(11)] em hospitais, resolve ter o sexto filho em casa [M(6)].  

Trata-se de uma senhora de 43 anos; de cor parda; católica; dona de casa; que 

cursou até a 5ª série. A família vive com uma renda mensal de R$300,00. 

Realizei a entrevista em sala do projeto no qual ela e as filhas passam a tarde em 

oficinas de artesanato. Foram entrevistadas Angélica e a filha Maíra (de vinte anos), 

sendo que a neta está com dois anos e meio. 
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O primeiro aspecto que chama a atenção neste exemplo é a forma como 

Angélica organiza a narrativa sobre os episódios de seus partos, pois inicia seu relato 

descrevendo o último parto, ou seja, aquele mais significativo para ela. Na análise da 

entrevista distingui três momentos para denotar o percurso feito por Angélica: 

 No primeiro momento - narra eventos do último parto, ocorrido em casa, no 

meio da noite: 

 

O que marcou mais? Deixa lembrar... Para mim o mais marcante, o do... esse meu 

último filho, que eu tava sentindo muita... assim umas dores, quebrando água. Quando 

me lembro ainda dô risada. Peguei fui no guarda-roupa, peguei um lençol forrei o 

chão, e fui tê ele no chão... Foi. Meu marido tava dormindo perto de mim. Aí quando eu 

vi que não tava agüentando mais apertei ele, quando apertei o braço dele o menino já 

saiu... Aí ele ficou com medo, gritando, chamando minha irmã. 

 

 No segundo momento - relata acontecimentos dos cinco partos anteriores: 

dificuldades para locomover-se para os hospitais, pois não tinha transporte (no 

primeiro parto andou um quilômetro a pé até chegar num posto de saúde de onde 

a encaminharam de ambulância para a maternidade); necessidade de ir para 

maternidades diferentes devido à ausência de vagas; partos normais; e do 

tratamento ruim dispensado por profissionais (ficar em silêncio, não fazer 

escândalo). Cita todas as dificuldades com detalhes, e ao final reforça a decisão 

de ter o último filho em casa: 

 

Foram normais, todos. Aí esse último... que eu achei que deveria, que resolvi ter em 

casa. Eu disse: “Ah, esse aqui eu não vou para o hospital, não. Já sei como é, vou ter 

aqui em casa mesmo”. Vou ter aqui em casa mesmo! Peguei, todo mundo dormindo. 

Ela dormindo. Todo mundo dormindo! 

 

 No terceiro momento – retoma relato do último parto, de certa forma 

confirmando que a decisão de ter o filho em casa foi acertada. Decide então que 

não iria ao hospital, pois seria difícil explicar aos médicos os motivos pelos 

quais resolveu ter o filho assim. Comenta que talvez nem fosse conseguir vaga 

para a criança, por não ter nascido na maternidade:  

 

Aí quando a água quebrou, aquela dor, comecei a me torcer, me torcer... Aí eu disse 

assim: “Oi, já sei que é pra ter, ainda vou acordar todo mundo, prá procurar carro! 

Porque era tarde como o que! E eu só tenho meus meninos assim. [...] Mas os meus é 

mais pela noite! Um trabalhão para arranjar um carro! Peguei... [...] Fiquei até com 
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pena! Peguei uma colcha que minha irmã me deu. Tão bonita! Botei foi no chão para 

poder ter. Mas graças a Deus foi, tá tudo bem! 

 

Enquanto narrava estes episódios, organizando-os nesta seqüência “inversa” do 

último para o primeiro parto, ao mesmo tempo era como se justificasse para si mesma e 

para a entrevistadora sua decisão. Todos os elementos descritos por ela – e que podem 

ser vistos no Quadro 2, a seguir - vão compondo o todo da situação, e aparecem como 

signos que indicam a precariedade das condições nas quais vive, e o modo como ela lida 

com tal condição, apropriando-se dos recursos que estão ao seu alcance e criando 

alternativas compatíveis com as possibilidades do momento.  
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Atitude dos 

profissionais (poder)
Tática

5º Marido Apoio do marido 

Falecimento da 

prima e do marido 

(depois que o filho 

nasceu)

Parto maravilhoso
Carona na rua          

Trânsito por hospitais
Bom tratamento Ficar em silêncio

Parto
Pessoas 

envolvidas

Recursos 

disponíveis

Quadro II - Síntese dos aspectos mais marcantes nos partos de Angélica

Perdas ou 

episódios tristes

Conotação dada aos 

eventos

Armadilhas semióticas Situações de 

ambivalência 

(bifurcações das 

trajetórias)

1º Mãe e avó - Maus tratos
Parto bom                 

Muito amor da mãe

Dificuldade com 

transporte                        

Greve de funcionários 

Gritos (atendimento 

ruim)

2º Separação Muito amor da mãe
Ter ou não a filha 

(tentativa de aborto)
Maus tratos Aguentar a dor

Chá de algodão 

Apoio da família 

Orações

Mãe e prima          

Ex companheiro

Chá de algodão 

Apoio da família

3º
Mãe, prima e 

marido
Apoio da família -

Marido carinhoso e 

cuidadoso 

Falta de vagas: trânsito 

por vários hospitais
Bom tratamento Agüentar a dor

Marido - bom pai, 

cuidadoso com 

todos

Bom tratamento

Ficar em silêncio 

(não demonstrar a 

dor)

4º Marido e prima Apoio do marido
Falecimento da 

mãe

Transporte - conhecido 

do marido                         

Sem vaga nos hospitais

- -6º
Conflitos entre 

marido e filhos 
Parto bom

Ir para o hospital ou ter 

o filho em casa

Marido                      

irmã e               

Cunhado

Cunhado que fez o 

parto                                

A colcha bonita
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Recursos utilizados - pelo quadro observa-se que, dentre os recursos utilizados 

por Angélica, a rede de apoio destaca-se. Porém, o valor atribuído às pessoas explica-se, 

pois, afinal, limita-se aos laços familiares. A presença das mulheres é muito 

significativa. Angélica sente-se protegida, acolhida e amada por elas. Esse valor 

simbólico é lembrado mesmo no momento em que não estão mais presentes, 

fortalecendo-a para tomar suas decisões.  

Em relação ao primeiro e terceiro companheiros Angélica não demonstra tanta 

confiança. Mas, seu segundo marido foi muito presente e carinhoso, apoiando-a em 

tudo, satisfazendo todas as suas vontades durante as gestações.   

Angélica deixa subentendido, ao citar eventos que aconteceram em paralelo aos 

partos, como a separação do primeiro companheiro (pai das duas primeiras filhas), a 

perda da mãe, da prima (sua melhor amiga) e do segundo marido (pai de três dos seus 

filhos), que sua rede de apoio também estava mais frágil: “Maínha quando morreu eu tava 

com sete meses de gravidez de A.. Era mesmo para eu ter... Já achei todo o apoio do pai deles. 

Que Deus já levou também...”  

O drama das perdas reflete seu sentimento de solidão e a necessidade de tomar 

decisões por si mesma, já que o atual marido não era de muita iniciativa.  

 

Práticas adotadas - Nos primeiros partos ela recorre bastante às práticas da 

tradição familiar. Os recursos utilizados pela avó e mãe correspondem aos já citados no 

capítulo anterior, derivados da tradição local. O chá de algodão, por exemplo, é 

indicado para preparar a mãe para o parto, pois causa o relaxamento da musculatura 

(explicação dada por outras mães), aliviando a sensação de dor: 

É... do espinho cheiroso (riso). E da folha do algodão, pra lavar a barriga, banhar... É, 

é ótimo! Maínha é... Ela bota assim na bacia... Primeiro ela cozinhou, botou na bacia, 

deixou esfriar. Aí me fez assentar, banhar assim a barriga, ficar banhando... Aí depois 

me deu um copo para beber. Aí foi que aumentou mais ainda. Que ela disse que se não 

fosse pra ter, aí passava. Se fosse prá ter, que dizer que ia acabar comigo. Pra poder 

ter logo! 

 

As práticas de restrição alimentar aconteciam no período do resguardo, indicadas 

para prevenir complicações no pós-parto e também evitar cólicas:  

 
E acho que era desde minha Vó. Minha Vó já vinha, tô pensando, ela sempre falava que 

a gente não podia comer era batata doce. Eu não sei... Nunca deram. Que ela dizia que 

isso aí é que fazia mal. Que é sobre negócio de prisão de ventre. Que a pessoa quando 

ta, depois que tem neném... Aí só depois de um mês, de quinze dias para um mês que 
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poderia até comer. Mas não assim, comer aquela vontade assim. Aí dizia que ficava 

com o negócio do estômago inchado. Aí minha mãe, mas minha Vó nunca dava a gente, 

não. 

 

 

A preparação anterior da parturiente vem acrescida de relatos das mulheres mais 

velhas sobre seus partos. Quando Angélica foi ter a primeira filha sua prima fez uma 

descrição detalhada de tudo que acontece no hospital, inclusive narrando episódios nos 

quais profissionais de saúde destrataram mães que estavam em trabalho de parto. A 

pertinência dessas recomendações parece coerente quando se leva em conta que no 

hospital a mãe fica sozinha. As orientações das outras mulheres servem como chamado 

de atenção, para que a gestante fique alerta aos acontecimentos que se passam ao seu 

redor.  

 

Os circunscritores - A precariedade de recursos materiais e das condições de 

vida da família limita as opções de Angélica quanto aos recursos que pode acessar. Em 

algumas falas Angélica intensifica o tom de voz, para frisar a relevância do dado, ou 

seja, aponta os indicadores que marcam o momento do parto: 

 “era noite, tarde como o que!”- na área onde mora sair à noite é perigoso  

 

  “um trabalhão para arranjar um carro!” - ônibus e táxis raramente passam na 

Suburbana durante a noite, e nem sempre param para os moradores daquela área; 

são poucas pessoas que possuem carro próprio.  

 

 até os vizinhos que têm carro cobram a gasolina.  

 

  “meu marido estava dormindo perto de mim” - o marido sequer percebeu que 

ela estava em trabalho de parto.  

 

 As situações de ambivalência - continuamente surgem novas questões que 

mobilizam Angélica, colocando-a cada vez mais numa condição de impasse e ao mesmo 

tempo provocando-a no sentido de tomar decisões sustentadas por posições pessoais. As 

situações vivenciadas em cada parto demonstram a emergência contínua de novidade, 

pois cada decisão tomada em uma direção implica em uma re-significação de suas 

experiências anteriores, como se vê na figura 3: 
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Idéias pré-concebidas 

sobre o parto

Medos: da dor, de ser 

cesariana, desejo de ter 

parto normal, 

preocupação com 

tratamento na rede 

hospitalar

1º

parto

A: Parto normal - gritou muito

Escolha dos médicos

Não A:

Parto cesariana

 

Fig. 3: Primeiro parto de Angélica: poucas opções de escolha 

 

No segundo parto em que estava se separando do companheiro uma situação de 

ambivalência que gerou tensão para Angélica foi a decisão de ter ou não a filha 

(exatamente a jovem que participou da entrevista com a mãe). Conforme identificado na 

figura 4: 



 162 

Separação

Dificuldades financeiras

Tentativa de aborto

2º

parto

Decisão: teve a filha, parto 

normal

Maus tratos: agüentou a dor

Não A:

Fazer o aborto 

 

 

Fig. 4 - Situação de ambivalência no segundo parto: escolha pessoal, mas com 

internalização de normas sociais.  

 

 No último parto observa-se uma situação ambígua. Ainda que se constate um 

salto qualitativo relacionado à capacidade de Angélica de tomar uma decisão pessoal 

(ter o filho em casa) enriquecida pela experiência adquirida nos partos anteriores, 

compreende-se também que os elementos circunscritores do contexto (a situação 

imediata do parto, as dificuldades para conseguir transporte, as experiências negativas 

vivenciadas no ambiente hospitalar) de certa forma internalizados como negativos, 

levaram-na a esta posição aparentemente radical, o que se apresenta na figura 5:  
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Recursos simbólicos:

- conhecimento e 

competências adquiridos 

nos partos anteriores

- Lembrança do apoio 

afetivo de mãe e amiga: 

uma força simbólica

- A fé: confiança em 

Deus

- A beleza: a colcha mais 

bonita 

6º

parto

Decisão: ter o filho em casa

Parto bom

“Graças a Deus tá, foi tudo 

bem!”

Parto no hospital: muitos 

empecilhos 

 

Fig. 5 Decisão pessoal sobressai: destaca-se a capacidade de distanciamento de 

Angélica 

  

A riqueza do relato de Angélica está também no processo de reflexão que 

acontece durante a narrativa. Enquanto fala, situa o quanto precisou pensar para decidir 

o que fazer, comentando que naquela situação ficou imaginando o que aconteceria se 

fosse sair no meio da noite para ir ao hospital. Esse posicionamento entre o aqui e o 

agora, mais a previsão do que seria o futuro, caracteriza seu processo de distanciamento 

psicológico. Trava-se na sua imaginação um diálogo dela para consigo mesma, mas no 

qual aparecem as várias vozes do contexto (médicos, família, motorista, enfermeiras, 

etc.), e através do qual recupera a sua trajetória.   

Surpreende ainda o fato de que tudo ocorreu em curto espaço de tempo, 

momentos após o rompimento da bolsa. Em poucos minutos ela teve que colocar na 

balança todas as alternativas possíveis. 

Entretanto, há um dado fundamental para levá-la a decidir-se: sua experiência 

anterior, dos cinco primeiros partos. Não é uma decisão irresponsável, ela já tinha 

passado por momentos ruins nos partos anteriores, e sabia dos riscos: ter que ficar na 
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avenida esperando um transporte sem conseguir; chegar à maternidade e não encontrar 

vaga, ser maltratada por profissionais. 

Os eventos mais significativos e marcantes dos partos anteriores servem como 

parâmetro para ajudá-la a refletir sobre suas possibilidades naquele momento: ter o filho 

com os seus; sem precisar fazer barulho para não acordar as outras crianças (ela 

aprendeu a ficar em silêncio no hospital); sabia como seria, não tinha segredos. Por ter 

muita fé confia que vai dar tudo certo, e atreve-se a tomar sua decisão. 

São características desta mulher a coragem e a iniciativa. Angélica movimenta-

se para enfrentar os problemas com os quais se depara. Porém, toma decisões solitárias, 

fortalecidas pela sua experiência anterior, o que parece capacitá-la para se posicionar 

frente a outros que supostamente têm mais poder ou autoridade, como os médicos.  

No seu caso, o contexto enseja decisões limitadas, devido à precariedade das 

condições sócio-econômicas da família. Mas, do ponto de vista psicológico, o 

movimento que interessa é exatamente este da mãe de enfrentar a realidade, de se 

posicionar diante das situações, assumindo tarefas próprias da transição para a 

maternidade que configuram mudanças qualitativas no seu desenvolvimento como 

pessoa.  

  

 

Caso B: Fátima (Avó) e Dirce (Mãe): iniciativa, planejamento e responsabilidade 

 

A bifurcação de trajetórias - no caso dessa dupla de mães duas coisas chamam 

a atenção: o empenho da avó em ajudar a filha, buscando todos os recursos que estão ao 

seu alcance; e a mudança que a gravidez provoca em Dirce, levando-a a adotar uma 

nova atitude em relação à própria vida.  

 Dirce é uma jovem que engravidou aos dezoito anos, quando cursava o último 

ano do ensino fundamental (em 2008). Por ocasião da entrevista seu bebê estava com 

quatro meses. Ela mora com os pais e três irmãos. O namorado assumiu o filho, e a 

apóia muito, sendo presente e se responsabilizando pelas despesas do bebê. Porém ela 

permanece residindo com os pais, devido à intenção de terminar os estudos.  

 Fátima é monitora em uma creche, cursa o último ano de pedagogia. Também 

teve a primeira filha (que é mais velha que Dirce) muito jovem, aos dezenove anos. Sua 

família se limitava a ela e a mãe. O namorado não assumiu o relacionamento, e pouco 

tempo depois que a filha nasceu romperam definitivamente. A mãe de Fátima assumiu a 
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neta como se fosse sua filha. Somente após o falecimento da avó que a neta passou a 

chamar Fátima de mãe, quando já estava adulta. O atual marido (pai dos outros três 

filhos de Fátima) é muito presente e sempre a apoiou em tudo.   

 A casa, situada no Boiadeiro, pertence à família há mais de quarenta anos. Nesta 

família todos os membros participam de um grupo católico e freqüentam assiduamente 

a paróquia.  

 

Recursos Privilegiados - Destacaram-se como recursos acessados por Dirce: 

pré-natal no posto da comunidade (segundo ela, orientações superficiais); parto em 

hospital público, apoio financeiro por parte do namorado (pouco, mas assíduo); o tipo 

de transporte utilizado para chegar ao hospital (táxi); acesso a informações sobre 

gestação e parto através da internet. Além disso, a rede de apoio constituída por 

familiares, colegas, amigos da igreja, e por seu namorado: “Ele assume. Assim, é 

essencial, porque eu não trabalho. Essa questão da... eu assim, fui muito feliz de ter a 

presença do pai dele. Tá me ajudando, principalmente com ele (Dirce, 18 anos). 

A experiência e tipo de formação de Fátima (pedagogia) e da filha (Ensino 

fundamental) parecem relevantes para esclarecer a atitude de ambas no sentido de 

anteciparem necessidades que poderiam surgir, influenciando na forma como 

planejaram e se organizaram para o parto de Dirce. 

A questão do transporte, por exemplo, fez grande diferença. Fátima, já 

experiente e sabendo das dificuldades de locomoção e acesso a hospitais, orientou a 

filha a guardar o dinheiro que o namorado lhe deu, prevendo a necessidade de 

recorrerem a um táxi: 

Assim que entrou no mês a gente falou: “Ó, tem que deixar um dinheiro reservado.”  

Porque assim, a gente não tem dinheiro toda hora na mão.  E assim, vizinho aqui que 

tenha carro, tem pouquíssimos. E mesmo que tivesse a gente teria que dar a gasolina. 

Então a gente já... Quando entrou no mês a gente já deixou aquele dinheiro lá, sem 

gastar. Porque aqui mesmo, pra gente pegar uma carona, uma coisa assim, não tem, 

porque as pessoas têm até medo. Às vezes, pode ter até boa vontade, mas tem medo. 

Porque aqui é perigoso, né? 
 

Porém, o dinheiro não foi suficiente para que se locomovessem até o hospital 

que tinham lhes indicado como melhor (IPERBA). Só conseguiram chegar até à metade 

do caminho (Climério). A escolha da maternidade vinculou-se à quantidade de dinheiro 

disponível:  

 

Aí quando a gente chegou ali em Nazaré, aí eu disse assim: “É melhor a gente ir aqui 

pra Climério mesmo.” Porque já tava, já tava dando quase cinqüenta reais. E era 
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quase o dinheiro que a gente tinha. Eu disse: “Então a gente vai ter que ficar aqui por 

perto.” (Fátima, 43 anos) 

 

 

A falta de recursos financeiros aparece, então, como um elemento que limita a 

possibilidade de ação destas mães, um circunscritor que, até certo ponto, inibe a 

capacidade de autonomia destas.  

 Mas o limite financeiro não impediu que os pais de Dirce buscassem uma 

alternativa para solucionar seu problema. Imediatamente recorreram aos amigos do 

grupo religioso do qual participavam. Através de uma enfermeira amiga (da igreja), 

conseguiram chegar até os profissionais (enfermeiras e médica) que estavam atendendo 

sua filha, o que fez toda a diferença na maneira como a jovem foi acolhida. Neste caso, 

a rede de apoio “ampliada” tornou-se um recurso de extrema valia para facilitar o acesso 

da avó às instalações do hospital, permitindo que tranqüilizasse a filha momentos antes 

do parto.  

 A capacidade de distanciamento psicológico no caso de Fátima evidenciou-se 

através de suas atitudes de prever, planejar e cogitar alternativas para solucionar os 

problemas, tomando decisões que a ajudaram a ultrapassar as barreiras impostas pela 

condição de vida de sua família, beneficiando a filha.  

 Para Dirce as mudanças mais perceptíveis ocorreram no momento em que teve 

que fazer escolhas diante de impasses imediatos ou que antecipavam necessidades 

futuras, conforme se observa na figura 6, sobre as situações de ambivalência:  
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Apoio dos pais, 

namorado

e grupo religioso

Guardaram dinheiro pro 

táxi

Expectativa de que avó

assumiria a criança

Não A: Não 

aceitação

A: 

Cuidar 

do filho

A: 

Amame

ntar

A: 

Voltar a 

estudar

A: 

Aceitar 

gravidez

Não A: Não cuidar

Não A: Abandonar 

os estudos

Não A: Não 

amamentar

 

Figura 6: Situações de ambivalência vivenciadas por Dirce  

 

As situações de ambivalência - da gestação ao pós-parto Dirce vivenciou 

diversas situações de tensão, que exigiram respostas imediatas e movimentos contínuos 

de adaptação, contribuindo para a elaboração do seu novo papel como mãe. Além dos 

fatos apresentados anteriormente, sobre o transporte e o acesso ao hospital, convém 

distinguir ainda quatro circunstâncias descritas por ela como significativas: a 

dificuldade em aceitar que estava grávida; a necessidade de responsabilizar-se pelos 

cuidados com o filho, a pressão para amamentar, e a decisão de continuar os estudos.   

Inicialmente Dirce relutou em aceitar a gravidez. Negou tal possibilidade mesmo 

diante da certeza de sua mãe. Resignando-se perante o resultado do exame de ultra-som. 

Fátima, por sua vez, empenha- se em ajudar a filha, levando-a para fazer o pré-natal e 

incentivando-a no sentido de superar a rejeição inicial, indicando-lhe que converse 

diariamente com o bebê durante a gestação.  
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Após passar o primeiro impacto, quando percebe que os pais e o namorado a 

apoiaram, é que Dirce se conforma. No entanto, cria uma grande expectativa de que a 

mãe irá ajudá-la quando a criança nascer, pois continua residindo na casa dos pais. 

Porém, um imprevisto muda todas as suas expectativas no pós-parto: seu filho 

teve icterícia e problemas respiratórios permanecendo internado por 15 dias. Neste 

período Dirce teve que assumir todas as responsabilidades de cuidar do filho, 

amamentar, dar banho, contando com a ajuda das enfermeiras, mas sentia-se 

incompetente para realizar tais tarefas:  

Dirce: Que eu só assim, me preocupava com ele, com a vida dele, com a saúde dele. Só 

pensava nele, no bem dele, de querer o melhor pra ele. Mas às vezes assim, eu me 

sentia incapaz porque achava que eu não poderia dar o melhor pra ele. Eu não saberia 

dar o melhor pra ele. A questão da mãe tá ajudando, né? A ser mãe. Que eu achei que 

minha mãe que poderia tá me ajudando a..., nessa questão de cuidar dele mesmo. Que 

eu não me sentia capaz, de trocar roupa, tudo!  

Entrevistadora: Então você teve que aprender a fazer isso lá, né?  

Dirce: Foi.  

Fátima: E aí chorava muito. E eu tive que ir, conversar com a assistente social, pra 

poder ver se eu poderia ficar com eles. E aí a assistente social conversou com ela, que 

agora era ela que tinha que assumir essa questão com o filho dela. Que a mãe dela não 

ia poder ficar resolvendo tudo. Mas foi muito difícil! 

Dirce: Porque assim, ouvindo a experiência de outras meninas, as mães que ajudam. Aí 

eu achei que comigo ia ser igual, mas foi totalmente diferente.  

 

A dificuldade para amamentar e a pressão por parte das enfermeiras e da mãe 

sugerindo que continuasse tentando é citada por Dirce como mais um momento 

estressante vivenciado no período em que esteve no hospital. Principalmente, porque 

não recebeu muitas orientações no pré-natal sobre a amamentação e ficou preocupada 

porque não tinha leite: 

Tanto é que eu tive dificuldade, logo que ele nasceu eu não tive leite. E aí, assim, pra 

chegar o leite, só veio três dias depois... Aquilo me preocupava e retardava o leite de 

chegar. Aí a enfermeira falava pra eu ter calma, e eu não conseguia ter calma. Aí 

quando chegou, aí tudo bem. Ele mamou, chegou a mamar lá no hospital. Mamou até 

um mês.  

 

 Vê-se aí um consenso quanto às indicações normativas e a orientação social, 

prevalecendo a noção de que toda mulher deve amamentar. A mãe vivencia conflitos e, 

muitas vezes, sente-se culpada por não conseguir atender adequadamente às demandas 

impostas por outras pessoas.  

Além disso, o nascimento do filho, a mudança na “programação”, o fato de ficar 

sozinha no hospital diante da necessidade imediata de cuidar do bebê implicaram em 

que Dirce repensasse sua postura diante da realidade, refletindo sobre sua posição como 

mãe e dando um novo sentido para suas decisões. 
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Até aqui três aspectos sobressaem e são sublinhados por esta jovem em relação 

ao tornar-se mãe: cuidar, assumir responsabilidades e suprir necessidades, tudo pelo 

bem do filho. São estas qualidades até aí não presentes, ou embrionariamente presentes 

em seu repertório. Tornar-se mãe implica, portanto, a emergência de novidades 

desenvolvimentais, expressas sob a forma de novas habilidades para ação, de novas 

formas de pensar e sentir.  

Dirce ainda acrescenta outras noções pertinentes aos valores que começa a 

assimilar como importantes quando se dá conta do que é ser mãe:  

Essa questão de ser mãe é a preocupação de querer o melhor pra ele. Isso que eu 

comecei a entender o que era ser mãe... A questão do tempo também, tá todo o tempo 

com ele. Dando atenção a ele, porque eu também tive essa dificuldade. Porque ele 

chorava, e eu não sabia o que era. Aí um simples alisar a cabeça, pegar na mão, de tá 

perto, sabe? Dando afeto mesmo. Eu comecei a entender isso com ele. E aí eu deitava 

do lado dele, minha mãe falava deu tá perto dele... Tanto é que eu hoje já não tenho 

mais dificuldade... ajo com normalidade. ... Minha vida é diferente agora por causa 

disso. Já se eu tenho amor, porque é sentir o afeto, a questão do carinho, do amor. Do 

ser mãe, do tempo. De não ter tempo mais pra quase nada, né? Só pra ele, pra ele o 

tempo todo. 

  

 Enfim, a partir da convivência e aproximação com o bebê, Dirce começa a 

descobrir novos sentimentos e valores que re-significam sua vida, seja pela objetividade 

dos fatos e problemas que tem de enfrentar ou pela relação afetiva que se estabelece 

entre mãe e filho.  

 Aos poucos, enquanto toma decisões e assume posições, observa-se que Dirce 

intensifica sua capacidade de deliberação pesando na balança a preponderância entre 

uma alternativa ou outra, ampliando os sentidos implícitos nas opções que escolhe, e 

ainda destacando valores que sobressaem em cada situação, como por exemplo, quando 

resolve voltar a estudar: 

Por exemplo, essa questão de estudar. O valor de estudar. Porque antes, assim, eu... 

Estudava, mas não tinha um por quê. Não tinha assim uma razão pra tá estudando. E 

hoje assim... eu tô sentindo essa necessidade, essa importância de tá estudando, mais 

por ele, pra tá, amanhã ou depois, pra dar uma boa educação...ter um plano de saúde... 

pra que eu possa assim oferecer o melhor para ele. 

 

 O sentido de voltar a estudar ganha relevância pela perspectiva de futuro que 

cria, eram planos que já existiam antes da gestação, mas são re-significados a partir da 

evidência e da possibilidade de viabilizar uma vida melhor para ela e o filho: 

 

Mas eu penso mais assim de morar eu e ele. Se caso, se num for a questão de ter eu e o 

pai dele. Eu não vou ficar me prendendo, só sonhando com eu e o pai dele. Eu vou viver 

minha vida, a minha e a dele. Ter minha vida, ter meu trabalho, minha casa e ele, de tá 
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educando ele. Assim, me instruir pra tá educando ele, pra oferecer o melhor pra ele. 

Pra ele ter orgulho de mim. Assim como eu tenho de minha mãe.  

 

 

A gravidez não planejada explicita a incerteza quanto ao futuro na relação com o 

parceiro. Convém lembrar que a mãe de Dirce foi abandonada pelo namorado logo que 

teve a filha. Mais uma vez, nesse caso, percebe-se um movimento de prevenir e planejar 

todas as possibilidades, inclusive cogitando a hipótese de em algum momento ter de 

assumir sozinha o filho. Daí o sentido atribuído ao estudo, pois é o meio através do qual 

supostamente poderá alcançar melhores condições de vida.  

O que fica evidente em todas as situações de ambivalência vivenciadas por Dirce 

é que, ao superar uma demanda, outras logo se apresentam, levando-a ao contínuo 

exercício de adaptar-se às novas facetas impostas pela maternidade e, como ela mesma 

afirma: “...foi assim, diferente, e veio uma vida, né? Uma vida que tá me trazendo 

muitas mudanças... que tá me fazendo crescer... e mudar de opinião. De algumas coisas 

que eu pensava antes, e que hoje é totalmente diferente...”  

Na transição vivenciada por Dirce, fica evidente a construção pessoal - 

socialmente regulada e orientada para o futuro -, em constante tensão em relação a 

componentes contextuais que não necessariamente representam apoio e suporte à 

maternidade.   

 

 

Caso C - Ada e Diná - A maternidade outorgada: a criação compartilhada como 

opção socialmente aceitável para não se “tornar” ou “assumir” sua condição de 

mãe 

 

Nesse caso tomo como referência o tema da criação compartilhada, alternativa 

muito acessada pelas mães quando encontram obstáculos para criar seus filhos. 

Privilegiarei aqui o percurso de Diná.  

 

Trajetórias de vida - Diná é uma jovem de trinta anos, cursou o ensino 

fundamental até o oitavo ano, tem dois filhos (uma menina de quatro anos e um menino 

de um ano e três meses) cada um de um pai. Trabalha como doméstica, mora no 

emprego e vem em casa a cada quinze dias, chega sempre no final da tarde de sábado, 

por volta de 17 horas, e volta ao trabalho na segunda pela manhã. Ganha um salário 
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mínimo para manter toda a família. Seus filhos moram com a mãe dela. Ela também foi 

criada pela avó, pois sua mãe sempre trabalhou fora, porém, retornava para casa todos 

os dias.  

A mãe de Diná, dona Ada (62 anos) cuida de quatro netos, com idades 

diferentes, estudou até ao quinto ano do ensino fundamental, durante toda a vida 

trabalhou em uma fábrica. Atualmente dedica-se exclusivamente aos cuidados da casa e 

dos netos. Teve oito filhos, recebeu apoio do companheiro, da mãe e das vizinhas para 

criá-los.  

Trata-se de uma família muito conhecida na comunidade pela união que existe 

entre eles. Os filhos de dona Ada são conhecidos como trabalhadores sérios (da 

construção civil), valorizados pela sua honestidade e competência. A filha caçula foi a 

única que conseguiu estudar, e cursa pedagogia, para orgulho de toda a família.  

 

Recursos privilegiados: Dona Ada teve todos os filhos em casa, com 

assistência da mãe que era parteira. Orgulha-se de dizer que nunca precisou de médico, 

e só fez uma consulta há pouco tempo. Empolga-se ao descrever os recursos e práticas 

que utilizavam em sua época, como chás e banhos com ervas, e os remédios caseiros, 

alguns criados por ela mesma, conforme citei no capítulo anterior.  

 Diná fez o pré-natal e teve os dois filhos em instituições públicas. Nos dois casos 

foram partos muito complicados, pois “não tinha passagem”, e os médicos tiveram que 

forçar o nascimento das crianças, o que a deixou muito traumatizada: 

Então, ele me dava injeção pra eu ter a criança e a injeção não adiantava, aumentava. 

E o soro não passava na veia e eles fazia força, pressão de 46. E eu não tava 

enxergando mais nada. E batia no meu rosto, pra eu ficar acordada, né? Porque diz 

que se a mulher desmaiar ali já é já pra morte...  

 

Reclama também do tipo de assistência que recebeu na maternidade (Maria 

Mãe) na qual teve o primeiro filho, e diz que o médico não lhe informava de nada:  

E eu dizia: “Doutor, o que tá acontecendo?” E os médicos todos me observando... E eu 

tornava a dizer: “Doutor, o que tá  acontecendo?” E ele nada de me dizer o que era.  

 

  Já no segundo hospital (IPERBA) recebeu todas as orientações sobre os passos 

que o médico estava dando, mas mesmo assim se queixa que foi um parto difícil.  

 Tanto para Diná quanto para outras mães entrevistadas neste estudo, o ambiente 

hospitalar nem sempre se mostra acolhedor. O sofrimento destas mulheres intensifica-se 
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pela solidão, pois a falta de acompanhante as coloca numa condição de total submissão 

aos profissionais de saúde, sujeitas à sorte de encontrar uma “boa” equipe ou ao azar de 

serem atendidas por um “plantão” ruim.  

 A ausência dos pais das crianças, o fato de não ajudarem financeiramente, 

aparece como mais um fator de dificuldade, colocando Diná numa situação delicada 

perante a família, devido à necessidade de contar com o apoio da mãe e irmãos para 

manter os filhos. Ela alega que não levou os ex-parceiros na justiça por temer que tirem 

os filhos dela: 

E também eu não procuro. Não procuro porque se eu procurar eles, eles vão recorrer à 

justiça. Vai dizer: “Olhe, eu dou isso, eu dou aquilo, então tenho o direito de ficar com 

a minha filha.” Porque eu não sei como é que vai tratar as crianças, entendeu? 

  

 Outra situação que complica mais a vida de Diná são as condições de trabalho 

impostas por seus patrões, o que a impede de conviver com os filhos: 

Eu vou falar com os meus patrões, que é pra botar alguém. Assim, dia de sábado e 

domingo, pra eu vim de oito em oito... Se ele não quiser pagar uma folguista, então eu 

pago tudo com o meu dinheiro... Eu estou com o propósito de fazer isso, porque eles às 

vezes não dão o direito, para a pessoa ir em casa, ver os filhos, entendeu?  

 

Enfim, as dificuldades financeiras, a falta de apoio por parte dos ex-parceiros, as 

condições de trabalho opressivas, e os conflitos no relacionamento com a mãe e irmãos 

são aspectos que, de certa forma, agravam o estado mental de Diná, contribuindo para 

que adote uma atitude pessimista perante a realidade. De fato, constata-se que o 

principal recurso, com o qual ela pôde contar em todos os momentos, foi a família.  

 

Rede de apoio - Diná cita duas cunhadas, os irmãos e a mãe como sendo as 

pessoas que a ajudaram. Os pais de seus filhos romperam com ela assim que 

engravidou.  

Suas gestações foram conturbadas devido a atritos com os namorados e suas 

famílias, além das críticas da sua própria família. Diná informa que da primeira vez 

chegou a ficar muito deprimida:  

O que eu ia fazer, porque era meu primeiro filho, eu não queria perder... E, por aquilo 

tudo, eu jamais, eu vou não querer, entendeu? Passei dificuldade, eu sozinha, mãe e 

pai, e é uma coisa muito ruim, ser mãe e pai. Tanto do outro, também com essa. 

Entendeu? E foi...  

 

Ah, caí em depressão, né? Muita depressão. E eu pedia muito a Deus que me ajudasse 

daquela depressão, por passar aquele momento difícil com meu ex-marido, né? Com o 
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meu parceiro, com a maioria da minha família. E com o parto que praticamente 

aquelas vozes assim dos médicos, daquelas coisas todas. Então, foi um pouco difícil, 

pra eu me recuperar. 

 

O diagnóstico de depressão pós-parto é levantado por ela, deduzido a partir de 

leituras que fez durante a gestação, mas não busca confirmação por parte de 

profissionais, resolvendo o problema por seus próprios métodos:  

Eu saia muito. Pra sair daquela depressão, eu ia na casa de uma colega, conversava, 

perguntava como é que ela tava. Ia pegava o trem, ou dava um passeio na rua. Aí me 

sentia bem. Aí, aquela depressão ia embora...  

 

Inclusive, Diná argumenta que os desentendimentos com sua mãe começaram 

por causa da depressão, devido aos conflitos durante a gravidez. Desde então mãe e 

filha passaram a ter dificuldade para conversar: 

Assim, que eu sinto. Às vezes, eu quero conversar com ela e... não sou mais a mesma... 

Eu gosto dela, mas pra eu conversar, uma coisa que eu converso com Edite e Adriana, 

eu não consigo mais...Aí, às vezes, eu me pergunto o porquê, né? E eu não sei se é por 

causa de... foi por causa do primeiro, assim, que eu fiquei em um estado deprimoso...  

 

 Realmente, observou-se que na entrevista a mãe e a filha evitaram ficar juntas, 

alegando que tinham que olhar as crianças, e acabaram por se revezar, quando uma 

entrava em um assunto mais delicado a outra saía.  

Mas no final, constatou-se que quem mais ajuda Diná é sua mãe, que acabou 

assumindo seus filhos.  

 

Práticas de cuidado - Na entrevista Diná não faz referências às práticas de 

cuidados que adotou durante a gestação e no pós-parto, apenas conta que a mãe e as 

cunhadas ficaram responsáveis por ajudá-la.  

 

As situações de ambivalência - O exemplo de Diná evidencia que a 

comunidade também oferece alternativas às mães quando estas encontram dificuldades 

para assumir seus filhos. No caso dela, que precisou trabalhar para sustentar os filhos, a 

alternativa foi recorrer a uma prática muito comum entre as famílias da área, a criação 

compartilhada.   

Diná faz um longo relato no qual sublinha algumas situações angustiantes que 

passou, para depois explicar o motivo pelo qual deixou os filhos com a mãe.  
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Inicia contando que o primeiro namorado não assumiu o filho e nunca a apoiou, 

além disso, teve atritos com a família dele, pois não a aceitavam. Segundo ela, toda a 

confusão vivenciada durante a gestação repercutiu nas complicações que teve no parto, 

causando a depressão. Após superar seu quadro depressivo, através de esforço pessoal, 

resolveu trabalhar para manter o filho. Mas para isto teve que deixá-lo com a avó 

materna, motivo pelo qual só o amamentou por oito meses. É possível também que esta 

situação acirre as tensões entre ambas. 

Comenta, nesse ínterim, que os irmãos mantêm um controle rigoroso, orientado-

a e aconselhando sobre os passos que dá em sua vida:  

Aí, quando eu faço coisa errada, então, eles puxam a orelha, fica zangado. E fala na 

cara o que tem que dizer mesmo! Então, eu gosto quando falam sinceramente pra mim: 

“Olha, Diná, você está fazendo isso e isso, tá errado”. Então, eu venho e analiso tudo, 

e não faço mais. Entendeu?  

  

Menciona que analisa o chamado de atenção dos irmãos, mas no mesmo instante 

traz informações sobre a segunda gestação, atribuindo a culpa ao ex-parceiro, que a 

engravidou intencionalmente: 

Aí ele chegou pra mim e disse assim: “Não, eu engravidei você, prô cê não trabalhar.” 

Aí eu disse: “Venha cá, você me engravidou, agora você vai sustentar?” Porque eu vou 

ser de novo pai e mãe só. E você e sua família eu não vou ter apoio em nada. 

Entendeu? Então, foi um pouco difícil, mas não foi tanto do primeiro. 

 

Subentende-se pela fala anterior, que Diná atribuiu a culpa da gravidez ao 

namorado, pois neste momento da narrativa ela não assume sua parcela de 

responsabilidade, nem considera outras alternativas, como por exemplo a de prevenir a 

gravidez. Mais uma vez conforma-se com a gestação:“É, Jesus, o jeito é ficar”.  

Ao referir-se às dificuldades que enfrentou, Diná cita a família como referência, 

indicando que as orientações da mãe, cunhadas e irmãos foram utilizadas por ela para 

tomar decisões. Por fim, esclarece que não confia nos ex-parceiros ou em suas famílias, 

motivo pelo qual prefere deixar as crianças com sua mãe, pois acredita que os cuidados 

dispensados por seus parentes serão melhores. Assim, fica mais tranqüila:  

Que eu não vou ter, assim, paz. Como eu tenho aqui. Porque aqui eu posso deixar na 

mão de Edite, na mão dos meus irmãos, sei que tá cuidando bem. Agora, na casa dele, 

eu não sei o que vai se passar, eu vou pensar mil e uma coisa ruim. Eu prefiro assim. 

Ser mãe e pai. Então, tô satisfeita. Coração tranqüilo, seguindo em frente.  
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Só então Diná faz referência ao uso de métodos contraceptivos, dizendo que vai 

ao IPERBA buscá-los, frisando que depois do nascimento da filha passou a se prevenir. 

Percebe-se aí que o direcionamento da assistência médica leva Diná a acessar um novo 

recurso, através do qual se introduz outra forma de lidar com a questão da sexualidade, 

não só pela possibilidade de planejar a gravidez, mas pela compreensão dos riscos aos 

quais está sujeita caso não se previna.  

No entanto, há ainda um ponto crucial para finalizar a narrativa de Diná, a 

assimilação do que é ser mãe:  

Ser mãe é ter muita responsabilidade, muita! Por isso que eu converso com as minhas 

sobrinhas. Converso com a minha irmã caçula, digo: “Olha, não vá cometer o mesmo 

erro que eu fiz, porque se eu pudesse...” Não me arrependo dos meus filhos, mas eu me 

arrependo dos homens que eu tive, entendeu? Não devia ter. Então, ser mãe é muito 

difícil. Erguer a cabeça, pedir a Deus muita ajuda! E ir em frente, que é muito difícil. É 

uma luta.  

 

A partir daí ela começa a refletir sobre a situação de sua mãe, que fica 

sobrecarregada cuidando dos netos. Cita que fica preocupada com ela, que gostaria de 

poder contratar alguém para ajudá-la. Lembra-se, então, que também foi criada pela 

avó:  

Então, fica um pouco difícil, porque às vezes eu fico preocupada com a minha mãe. 

Que já tem uma idade, já avançada. Meus filhos são pequenininho, e às vezes procura... 

Assim, carinho de uma mãe, entendeu? Eu sei que não é a mesma coisa, é... De vó pra 

neto. Eu sei disso. Que eu já vivi com minha avó e não era a mesma coisa.  

 

Na referência à avó, Diná sublinha o quanto era apegada à mãe, e que sentia 

muita falta dela, e do pesar que sente por não conseguir restabelecer o relacionamento 

com ela.  

Já no final da entrevista, explica que logo no início da primeira gestação, chegou 

a pensar em fazer o aborto, mas as cunhadas a dissuadiram desta idéia: “E eu dizia: “E 

agora! Eu vou tirar.” As meninas diziam: “Não tire, porque pode ser ruim pra sua 

vida.” E eu: “Eu vou tirar.” E elas: “Não tire!”  

Diná explica, então, que sofreu muito para dar a notícia à sua família, sentindo-

se bastante envergonhada. Supõe-se que a reação da família não foi muito amistosa, ela 

não entra em detalhes, somente reforça que daí em diante não conseguiu ter um bom 

relacionamento com a mãe:  
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Então, assim, ficava envergonhada. Porque não sabia como minha mãe ia reagir 

comigo, entendeu? Então, eu me sentia presa. E depois disso, eu nunca mais fui assim, 

conversei com ela... sobre algumas coisas. 

 

 Dizer simplesmente que a criação compartilhada é a alternativa escolhida por 

Diná não basta. Tomando o exemplo dela e de outras mães citadas anteriormente neste 

estudo (Sônia, Ada, Conceição, Malu, entre outras), torna-se importante retomar alguns 

aspectos que caracterizam a opção de outorgar os cuidados dos filhos a outras pessoas: 

1º - fica evidente que é uma alternativa que recebe aprovação social, sendo prática 

comum entre as famílias brasileiras; 

2º - as crianças não são delegadas a qualquer pessoa. Em geral as mães argumentam que 

deixaram os filhos com pessoas nas quais confiavam, indicando aí uma preocupação 

pelo bem estar deles; 

3º - complementando o ponto anterior, muitas mães tomaram esta decisão justamente 

porque precisavam trabalhar para manter os filhos, principalmente aquelas cujos 

parceiros não assumiram a paternidade das crianças;  

3º - prevalece uma tendência de deixar as crianças com os outros enquanto ainda são 

pequenas, buscando-as quando estão entre oito e dez anos;  

4º - Houve casos em que as avós é que tomaram “posse” das crianças (por exemplo, o 

de Fátima); 

5º - Existe também a prática de delegar definitivamente os filhos aos outros.  

Enfim, os pontos apresentados anteriormente sugerem a diversidade de sentidos 

atribuídos à criação compartilhada
16

, evidenciando a complexidade de elementos que 

envolvem tal opção.  

Fica então uma reflexão: observou-se que, em alguns casos, os argumentos 

utilizados pelas mulheres para outorgarem seus filhos a outras pessoas deram a entender 

que estas abriram mão do exercício da maternidade, eximindo-se da responsabilidade de 

assumi-los, mas dissimulando tal intenção através de atitudes aceitas pelo grupo no qual 

estão inseridas e reconhecidas pela sociedade - conforme sugere de Certeau (2007)-, 

                                                 
16

 A criação compartilhada é uma prática comum no Candomblé, e conforme assinala Segato (2000) na 

família mítica dos Orixás, “Oxum representa a mãe de criação que toma conta dos filhos dos outros 

orixás. Diz-se que ela é “Provedora”, atende às necessidades dos outros e que, portanto, merece o 

reconhecimento dado a uma mãe”. (p. 55)  
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recorrendo a uma tática que reverte a ordem social, mas utilizando os mesmos recursos 

impostos pela sociedade. 

Recorro a um dos argumentos apresentados por Diná para explicar tal situação: 

uma mãe que trabalha incansavelmente para manter os filhos é vista pela sociedade 

como vítima do sistema, mas por outro lado, encontra ali um “álibi” para justificar a sua 

ausência enquanto mãe. Não quero afirmar aqui que esta é definitivamente a posição de 

Diná, mas destacar que algumas alternativas oferecidas pela sociedade propiciam um 

caminho alternativo para mães que não conseguiram ou não querem assumir seus filhos, 

seja lá porque motivo for. Tal situação aparece de uma maneira bastante complexa e 

ambígua, principalmente nos casos em que elas o fizeram supostamente pela 

necessidade de trabalhar para mantê-los, um fato concreto para muitas mães.  

Coincidência ou não, observou-se a maior prevalência dessa opção em mães que 

chegaram a tentar o aborto e foram dissuadidas de sua intenção pelos familiares ou 

motivadas por valores religiosos. Entende-se assim, que a criação compartilhada, no 

final, pode ser uma alternativa que viabiliza a possibilidade de “não se tornar” uma mãe 

plenamente. 

 

 

Caso D: Celina - A ascensão social como possibilidade de alcançar alternativas 

diferentes de escolha  

  

 A família de origem de Celina (38 anos) reside na mesma casa, no fim de linha 

de Plataforma, há quase cinqüenta anos. Tios, primos, e parentes mais distantes moram 

na mesma rua, e se apóiam mutuamente nos momentos de necessidade. Celina começou 

a trabalhar muito jovem, atuando como vendedora em lojas do shopping, conseguindo 

pagar a faculdade de administração. Mas é o casamento que marca uma transformação 

radical em sua vida, pois seu marido é estrangeiro (Italiano) e bem sucedido 

profissionalmente, o que contribui para sua ascensão social, incrementada pela mudança 

para um bairro nobre de Salvador, com a possibilidade de viajar muito e conhecer vários 

países.  

 A mãe de Celina, Dona Lúcia (66 anos) teve cinco filhos. É viúva, reside com 

uma filha e um filho, ambos solteiros.  Ficou órfã de pai e mãe ainda muito jovem. Ao 

casar-se passou a dedicar-se aos filhos, aos cuidados da casa, e a dar aulas particulares 
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em casa, pois o marido não aceitava que trabalhasse fora: “Eu, quando me casei logo eu 

queria continuar a estudar, né? Pra me formar em professora, mas aí logo que me casei 

chegou os filhos... Também não deu mais pra estudar de noite. E mesmo ele não 

deixava...” 

Neste caso, percebe-se como uma boa condição sócio-econômica permite o 

acesso a ferramentas culturais mais incrementadas e ao mesmo tempo a assimilação de 

outros recursos simbólicos, que geram novas concepções acerca do que priorizar na 

própria vida.  

 

Bifurcação de trajetórias - Trabalho, estudo e casamento destacam-se como 

principais pontos de bifurcação na trajetória de Celina, possibilitando-lhe uma vida 

diferente, mas com exigências no sentido de adaptar-se à sua nova condição sócio-

econômica e cultural.  

O casamento se destaca para justificar sua decisão der ser mãe, mas também lhe 

impõe cobranças: mudanças no estilo de vida, o acesso a recursos melhores, a pressão 

para ter filhos, a necessidade de aprender italiano para comunicar-se com familiares e 

amigos do marido, discrepâncias entre as referências da sua família de origem e as 

referências da família dele, dentre algumas questões relatadas por Celina.  

Além disso, após o casamento Celina deixa o trabalho em função das constantes 

viagens que passa a fazer em companhia do marido e pela decisão de ter filhos logo de 

imediato. Vale ressaltar que quando a filha foi para a pré-escola, ela pôde investir em 

um negócio próprio.  

O poder aquisitivo viabiliza o acesso a recursos muito específicos para 

assessorá-la na transição para a maternidade, descritos a seguir.  

 

Recursos privilegiados: Para obter informações sobre a gestação e o parto 

Celina recorreu à sua rede de apoio e a meios como cursos, programas em canais 

fechados de TV, vídeos, palestras, e muitas leituras:  

Eu li muita coisa! Muitos livros, muitas revistas. Quando eu sentia as coisas eu não 

ligava imediatamente pra médica porque eu já tinha visto nos livros, nas entrevistas na 

SKY. Não tem aquele canal, é... Que passa os partos em banheira, passa em piscina, em 

casa, nos hospitais. Pôxa, Eu via direto! 

  

Tomei um curso também, na... naquela clínica... que tem na Pituba. Tomei um curso de 

como cuidar do bebê... Eu que cuidei do umbigo. Já nesse curso que eu tomei na clínica 

C. elas explicaram como era que tinha que fazer. 
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Também pôde recorrer à assessoria contínua de profissionais de várias áreas 

(médicos, enfermeiros, nutricionista), inclusive com direito a exames e atendimento 

personalizado em clínicas particulares ou até em casa. Diante da dificuldade para 

amamentar, por exemplo, Celina tentou todos os recursos possíveis, indicados por 

amigas, familiares e profissionais: 

Eu tirava leite fresquinho e dava, porque ela não sugava de jeito nenhum... E eu 

nervosa. Veio uma enfermeira aqui em casa e insistiu, me colocou em tudo quanto era 

posição: deitada por cima dela, de quatro, de tudo quanto foi jeito! Não teve jeito! Até 

mesmo um negócio de umas gotinhas, que botava aqui no peito. De uma borrachinha 

que Gabriela também fez. Botava uma borrachinha aqui no peito com uma mamadeira 

descendo o leite, pra quando ela sugasse saísse mais fácil, pra ela não ter que puxar 

com força... Aí, eu fiquei cinco meses tirando de bombinha elétrica até que o leite foi 

secando.  

 

A todo instante Celina contou com uma rede de apoio bem diversificada: 

familiares, muitos amigos, colegas de trabalho, membros do grupo religioso que ela e o 

marido freqüentam, profissionais de várias áreas e funcionárias (babá e empregada 

doméstica). 

O marido é muito presente e participou ativamente de todas as decisões em 

relação à gestação, ao parto e aos cuidados com o bebê. Durante a gestação ela 

partilhava suas dúvidas com uma prima e amigas que já tinham tido filhos. No pós-parto 

sua sogra ficou hospedada em sua casa ajudando-a no que fosse necessário, e sua mãe 

vinha com freqüência para visitá-la: 

No meu caso, eu e a mãe de Luigi que ficou aqui, né? Maínha vinha, mas ficava pouco. 

A mãe do Luigi ficou dois meses aqui e ajudava. E as pessoas que já tinham filhos 

também que iam dando dicas e dicas. 

 

Vê-se no seu caso que não houve problemas quanto a que tipo de recursos 

buscar, pois todos eram muito acessíveis, com uma variedade grande de alternativas 

para enfrentar as dificuldades que surgiram durante sua transição para a maternidade. 

No entanto, o excesso de aparato profissional e a quantidade de pessoas presentes ao seu 

redor contribuíram em algumas situações para deixá-la ainda mais confusa e tensa:  

Foi muita pressão! Foi um momento de stress forte. Se eu tava cuidando certo da 

menina, porque eu não tinha experiência, nunca tinha tido filho! 

 

Mas tinha horas que eu também já estava tão cheia de dicas, que já não dava ouvidos. 

Porque também vem aquilo da... como se diz? Chega. As coisas chegam até você, como 

se diz, aflora a maternidade, né? Você já vai fazendo espontâneo já quando o bebê 

nasce. 
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Houve momentos em que Celina chegou a ficar deprimida, cansada de tanta 

pressão. Mas aos poucos começou a reconhecer e valorizar sua capacidade de assumir 

os cuidados com a filha, desenvolvendo uma crescente autonomia na adequação ao 

papel de mãe. A diferença cultural da sua realidade de origem para a realidade do 

marido aparece como um dos fatores mais sérios e gerador de conflitos em seu caso, 

principalmente, pela preocupação em adaptar-se aos aspectos considerados importantes 

para ele. Retoma-se esta discussão a seguir, ao tratar das questões relativas aos cuidados 

e à educação da filha.  

 Situações de Ambivalência - Celina viu-se diante de muitas ocasiões nas quais 

teve que ponderar sobre quais recursos eram mais adequados ou a quem acatar para 

enfrentar as dificuldades durante a gestação, o parto e nos cuidados com a criança. Aqui 

serão priorizados apenas alguns desses exemplos.  

Houve momentos em que o apoio do marido foi crucial para ajudá-la a tomar 

decisões, como por exemplo, quando o médico (pela praticidade de agendar a data) 

sugeriu a possibilidade de fazer o parto por cesariana. Celina recusou-se alegando que 

em consenso com o marido tinham optado pelo parto normal. Seu marido defendia a 

preferência pelo parto natural por considerá-lo mais saudável, pela referência às práticas 

comuns em seu país de origem e por seus valores religiosos. Celina, por sua vez, 

entendia que no parto natural a recuperação seria melhor. De qualquer forma, o 

consenso entre os dois a fortaleceu para defender sua decisão.  

Porém, em outras situações observou-se um distanciamento entre as expectativas 

e hábitos do marido ou da família dele e as posições pessoais de Celina acerca dos 

cuidados a serem dispensados para a filha, causando-lhe um estresse muito grande. Ela 

cita como exemplo o hábito deles de levarem a criança para todos os lugares aonde vão, 

como restaurantes e passeios. Ela, da sua parte, entendia que a criança deveria ficar em 

casa descansando:   

Os pais dele ficaram aqui dois meses. Então ele queria ir pra praia do Forte, ele queria 

sair pra restaurante. E eu tinha que levar Clara. Eu só queria ficar em casa cuidando 

dela, tranqüila e tudo. E ele não. Foi um período até meio estressante também... Queria 

que todo canto que fosse, queria levar a menina. Tudo com a menina! Acho que a 

criança tem que repousar, ficar em casa tranqüila também, né? 

 

No exemplo acima se percebe a coerência quanto aos argumentos de Celina para 

justificar a permanência em casa, mas ela não conseguiu adotar posição contrária aos 

hábitos de marido e da família dele. Um tempo depois, quando foi se acostumando às 
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mudanças, e ao dar-se conta de sua capacidade para cuidar da filha sem a necessidade 

de ter tanta gente opinando, é que Celina pôde refletir sobre a sua experiência pessoal 

lembrando-se inclusive de quando cuidava do irmão menor:  

 

Eu já tinha cuidado de A., meu irmão mais novo... Eu tinha onze anos quando A. 

nasceu. Então, eu que ajudei a cuidar; a dar banho, tomar conta, dar comida, a fazer a 

mamadeira. É, então eu tinha todo um jeito assim de cuidar de criança. 

  

 A partir daí repensou suas posições, compreendendo que não precisava acatar 

tudo que lhe falavam, ensinaram nos cursos e palestras, pois ela já sabia como deveria 

fazer.  

Um tema polêmico, segundo ela, foi o da educação. Mas, nesta questão Celina 

acaba por adotar os mesmos valores que seu marido, e passa a considerar o modelo de 

educação que ele pretende dar aos filhos como o melhor, identificando questões 

comportamentais, de etiqueta ou modos de se portar socialmente, bem como a 

estimulação da aprendizagem da criança como elementos importantes para a educação:  

 

Eu acho que a educação dele, do jeito que ele quer, eu acho que é melhor. Embora 

entre em conflito várias vezes... Mas assim, eu acho que a dele é mais eficaz, tem mais 

disciplina. As crianças são bem mais educadas. Assim, recebem muita atenção, muita 

orientação dos pais... Em tudo, na maneira de falar, de sentar, em tudo! Eu acho as 

crianças bem espertas assim. Observadoras, isso porque os pais estimulam. Por 

exemplo, se Luigi esta aqui com Clara e vê um passarinho. Eu posso até estar com ela 

aqui e ver o passarinho, mas eu não digo nada. Mas ele mostra o passarinho, que o 

passarinho é verde... que  tá cantando, sabe? Daquela história do passarinho na árvore 

é uma hora de discurso. E se eu fosse comentar eu diria assim: “Ó, que passarinho 

bonito!” 

 

Ela compara o modelo de educação italiana, com a educação que recebeu dos 

pais, e diz que estes não deixaram que nada faltasse aos filhos: “Assim, pela que eu 

recebi não tô nem reclamando, porque foi ótimo.” Lembra-se que sua mãe ficava por 

conta de cuidar dos filhos, porém, reconhece que esta não tinha tempo para se dedicar 

ao incentivo e estimulação da aprendizagem das crianças, devido à quantidade de 

crianças para olhar. No entanto, recorda que sua mãe brincava muito com eles, levando-

os sempre à praia no final do dia.   

Observa-se que Celina internalizou, através da forma de agir do marido, e talvez 

por uma direção da sociedade, a percepção da educação no sentido de uma formalização 

da aprendizagem, reforçada pela tendência de se colocar as crianças desde pequenas na 
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escola. Cabe à mãe, nesta perspectiva, acompanhar os filhos orientando-os e 

estimulando-os em sua aprendizagem.  

 Essa mudança entre os critérios que definem os novos modelos de educação 

estende-se também para outras famílias entrevistadas no estudo, conforme 

exemplifiquei no capítulo anterior. 

Outro drama pertinente e destacado por Celina foi a preocupação quanto à sua 

responsabilidade pela filha, como se a criança dependesse exclusivamente desta para 

sobreviver: 

A responsabilidade de você cuidar de uma criança é tanta sensação! É tanta coisa 

diferente! Que ao mesmo tempo em que você tá assustada, né? Você dá medo, você fica 

assustada. Dá até medo de morrer e não deixar com que a criança..., quem cuide da 

criança. É tanta coisa. É até desesperador! 

 

Esses temores, os sentimentos confusos vivenciados no período de pós-parto, 

devido às pressões sofridas, levaram Celina a se questionar sobre seus sentimentos em 

relação à filha, deixando-a mais angustiada ainda:  

E outra, o amor não chega de imediato, não. Eu achei até isso estranho. O amor vem 

você cuidando no dia-a-dia, né, porque você está tão apreensiva, são tantas novidades. 

Que é tanta mudança!... A sensação de mãe mesmo..., depois que ela nasceu que eu 

vim... Quando tem horas que o bebê já começa a olhar no seu olho mesmo, né? Aí, que 

você vai sentindo aquela coisa crescendo, aquela emoção. Mas de imediato, não. Tava 

preocupada com isso, mas li várias entrevistas em revistas, reportagens que o amor 

chega depois que o bebê nasce, com o tempo... aquela coisa do amor de mãe mesmo, só 

veio depois de alguns dias.  

 

Mais uma vez, o consolo para suas dúvidas é encontrado no aval de profissionais 

que escrevem nas revistas sobre os sentimentos das mães, tranqüilizando-a quanto aos 

aspectos que mais lhe angustiavam. 

De fato, fica evidente através do exemplo de Celina, que a quantidade de 

recursos disponíveis pode amenizar ou eliminar alguns dos problemas de adaptação às 

demandas da gestação e do parto. No caso dela, preocupações quanto ao transporte, 

hospital ou a referência à expectativa do tipo de tratamento que teria por parte de 

profissionais sequer são citadas, pois o “óbvio” é que seria tudo do melhor.  

Mas por outro lado, o exagero de recursos e tipos de assistência cria incômodos 

pela pressão excessiva para responder às direções sociais impostas por normas e pelo 

poder delegado aos profissionais. E ainda, para adequar-se às cobranças que advém das 

orientações sociais indicadas pelo marido (a “cultura” dele sobrepondo-se à dela) ou aos 



 183 

“modismos” compatíveis com sua classe social. Como no drama vivenciado por Celina 

diante da necessidade de amamentar, quando todos os recursos são tentados.  

Ao mesmo tempo, observa-se que também nestas condições à mãe são 

permitidas poucas oportunidades de escolha, pois as alternativas dadas pelos outros se 

sobrepõem ao que ela pensa e deseja para si mesma. Retoma-se aqui o que Valsiner 

(Comunicação pessoal, 2009) enfatiza sobre a interferência na qualidade 

transformacional da noção de agency, porque as direções sociais circunscrevem e 

limitam a capacidade da mãe de “criar” ou “inovar”. Recursos que, supostamente, 

deveriam favorecer o “empoderamento” da mulher no exercício do ser mãe acabam 

tornando-se armadilhas semióticas que contribuem para o “empobrecimento” da sua 

capacidade de autonomia, enquadrando-a nas lógicas de poder vigentes no seu contexto 

de inserção. 

 

 

Caso E: Olga e Malu - Os valores religiosos reintroduzindo nova ordem 

  

Trajetórias de vida - Dona Olga é uma senhora de 59 anos, estudou até a 3ª 

série do ensino fundamental, trabalhou por muito tempo como empregada doméstica 

(sem registro, o que não lhe deu o direito à aposentadoria). Atualmente é dona de casa, 

tem dois filhos, e cria o neto. Adepta do Candomblé, aos nove anos herdou o “dom” de 

receber pela primeira vez o Caboclo, momento no qual ficou ciente de que algum dia 

seria uma “Zeladora”, conforme intenção da mãe que faleceu quando Olga tinha oito 

anos. Como filha mais velha ficou responsável pelos irmãos até que o pai casou-se 

novamente. Aos dezoito anos foi trabalhar como doméstica com uma família de Itabuna, 

que a trouxe para Salvador. Aqui conheceu um Terreiro do bairro do Uruguai, filiou-se 

definitivamente ao Candomblé, e aos vinte e nove anos começou sua preparação para 

ser Mãe de Santo.  

 Só teve o primeiro filho aos trinta e oito anos, um rapaz que hoje está com vinte 

e dois anos, pois demorou a encontrar um marido em quem pudesse confiar, uma vez 

que tinha que manter suas obrigações de Yalorixá. 

 Malu (20 anos) estudou até a oitava série do ensino fundamental e nunca 

trabalhou. Engravidou aos 18 anos, o namorado ficou de assumir o filho, mas depois 

romperam o relacionamento. No momento, vive com o atual namorado, e deixou o filho 
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de um ano e oito meses aos cuidados dos pais. Denomina-se como católica, mas 

freqüenta e segue indicações da mãe e do pessoal do Terreiro de Candomblé.  

 

Recursos privilegiados: A escolha desse caso deve-se, principalmente, pela 

relevância dada às práticas de cuidados orientadas pela religião. Tanto no pré-natal 

quanto no pós-parto mãe e filha seguiram as indicações de lideranças religiosas quanto 

aos cuidados a serem efetivados.  

 No capítulo anterior citei o exemplo de Malu, que desiste de fazer o aborto por 

causa da sugestão do Caboclo. Mas, mesmo aceitando a indicação do Caboclo ela é 

obrigada a passar por três momentos de acompanhamento, em duas ocasiões faz uma 

limpeza corporal, e na terceira busca a proteção do anjo da guarda. Da primeira vez fica 

internada em um Terreiro no litoral norte, permanecendo ali por quatro dias “para se 

limpar das más intenções” que teve: o pensamento de fazer o aborto.  

Posteriormente, às vésperas de ganhar o bebê, quando estava com oito meses de 

gestação, Malu passou por novo processo de limpeza, desta vez com a intenção de 

purificá-la para o parto. Dona Olga explica que nesta etapa ela pôde ajudar, mas que na 

anterior tinha que ser com outra pessoa: 

Essa parte aí já fui eu que preparei ela pra o dia dela ir... Duas limpezas que ela fez na 

época, foi duas. Primeiro no início, e já chegando mais perto eu fiz nova limpeza, com 

camisa branca. Foi. Tudo branquinho, também. Aí já, já coube esta parte pra mim. 

Quer dizer, foi interesse meu. Aí já não foi da minha Yalorixá. 

 

No terceiro momento os cuidados foram direcionados no sentido de que a mãe 

acolhesse bem o filho e para buscar proteção para a criança: “Um „bori‟ prá, vamos 

dizer assim, pra dar força ao anjo da guarda (Olga).  

Segundo Silva (2007) nas religiões afro-brasileiras a noção de saúde está 

associada ao conceito de axé - energia de vida, que pode aumentar ou diminuir 

causando equilíbrio ou desequilíbrio. Além disso, nesta concepção ocorre a integração 

da saúde mental, da saúde do corpo e da saúde espiritual (já que o corpo é o elo de 

integração com deuses e deusas). O autor ainda salienta que, na assistência oferecida 

nos Terreiros, se privilegia a escuta individual, a atenção e acolhida da pessoa, com a 

intenção de ajudá-la a lidar com os conflitos adaptando-se aos paradoxos da vida. Para 

isso recorrem a vários procedimentos, entre eles o bori: 

....que quer dizer dar comida à cabeça, é fundamental para fortalecer a cabeça do 

indivíduo e fortalece também os laços com a comunidade e com a própria tradição. 

Enfim podemos dizer que todos os procedimentos rituais são também procedimentos 
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terapêuticos, pois envolvem cuidado, carinho e atenção, propiciando o reforço da 

energia vital (axé). (Silva, 2007, p. 174) 

 

Entende-se assim, que todos os recursos utilizados na situação de Malu tiveram 

por intenção protegê-la e ao mesmo tempo ajudá-la a elaborar os conflitos que estava 

vivenciando naquele momento. Inclusive, porque ao fazer a tentativa de aborto Malu 

distanciou-se dos valores das religiões afro-brasileiras, que contra indicam esta prática, 

e na concepção destes, também colocou seus familiares em risco por desacatar os 

deuses. A “desobediência” cometida por ela implicou, então, na necessidade de busca 

da harmonia com os deuses, daí tanto empenho no resgate da sua saúde, através da 

tentativa de reintegrá-la aos valores da cultura familiar.  

No caso de Dona Olga, cujo filho foi muito desejado e a gravidez bem 

planejada, os cuidados foram dobrados pela função ocupada por ela na hierarquia do 

Terreiro, pela necessidade de pedir a proteção aos Orixás, e ainda pela idade (trinta e 

oito anos) na qual ela estava na época e que sugeria a possibilidade de riscos: 

 

Tive! Muita atenção mesmo! Cuidados da parte deles lá mesmo, da maneira como eles 

sabem trabalhar, fazer. Então, me fez aquela limpeza corporal. Tudo branco. 

Entendeu? Pra na hora deu chegar na maternidade tá tudo em dias... não ter 

atrapalhação nenhuma. É com um banho, com ervas. São aquela limpeza do milho 

branco. De acaçá branco... Velas, tudo passada no corpo da pessoa... E tem que ser 

colocado num lugar de mato verdinho. Entendeu? E aqueles banhos de ervas, de erva 

cidreira... Banho de rosas brancas. Uma folha que se chama „abre caminho‟.  Banho de 

arruda. São essas ervas que eles passam pra pessoa tomar o banho. Pra se proteger 

mais, né? 

  

 Dona Olga, informa que foi acompanhada tanto no Terreiro como em casa, 

recebendo visitas periódicas. Ao especificar os detalhes dos recursos utilizados, deixa 

claro que houve muito investimento em seu preparo para o parto. A variedade de 

recursos também sinaliza e indica o tipo de proteção que se busca e com qual entidade. 

Percebe-se no seu caso que cada detalhe abarca um valor simbólico, que extrapola o 

elemento em si mesmo sinalizando para a complexidade do processo. Além disso, o 

zelo em selecionar recursos mais puros, como o mato verdinho, sugere o empenho em 

fazer tudo para agradar aos deuses e alcançar um bom parto.  

 Nos relatos dessas mulheres a ênfase coube à prevalência das práticas da 

tradição do Candomblé, com pouca referência aos cuidados médicos. Ambas tiveram 

acesso aos serviços de pré-natal, realizados em instituições públicas, assim como os 

partos. Mas, em função de suas crenças pessoais, levaram mais a sério as 
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recomendações das lideranças de seu grupo religioso, ou seja, os laços com a rede de 

apoio superaram os laços com o suporte do serviço de saúde.  

  

Rede de apoio - Para dona Olga as figuras de referência indicadas por ela como 

mais significantes foram exatamente os membros do grupo religioso, especialmente sua 

mãe de santo, que é sua amiga há mais de trinta anos, com quem sempre pôde contar.  

 Como a mãe de dona Olga já faleceu, esta contou ainda com o apoio do marido, 

que se mostrou muito presente ajudando-a no pós-parto, e com uma antiga vizinha 

(proprietária da casa na qual residia quando ganhou o filho). A antiga patroa também é 

citada como alguém que a apoiou em seu percurso de iniciação ao Candomblé, 

permitindo inclusive que ela reproduzisse em casa os passos que lhe eram sugeridos no 

Terreiro. Este apoio da patroa parece ter sido decisivo para auxiliá-la em sua opção pelo 

Candomblé.  

 Já no caso de Malu, a rede de apoio fica limitada à mãe, a uma “tia” que veio 

cuidar dela ficando hospedada em sua casa, e às amigas da vizinhança. O pai da criança 

não aparece como alguém que a ajudou. A referência aos profissionais de saúde é feita 

só no momento do parto, quando informa que o médico a orientou de como fazer para 

facilitar o parto (dicas para fazer força e sobre a respiração).  

 Enfim, nesse caso a rede de apoio também é ampliada pelo grupo religioso, mas 

com uma participação mais próxima na orientação de condutas, práticas e valores sobre 

a gestação e o parto.  

 

As situações de ambivalência - Nesta família observou-se que as situações de 

ambivalência são enfrentadas recorrendo-se aos valores simbólicos e aos recursos 

práticos oriundos das tradições religiosas, o que ajuda as mães a elaborarem seus 

conflitos e ao mesmo tempo as fortalece no enfrentamento dos problemas cotidianos, 

minimizando a tensão existente.  

A realidade desta família parece condizente com o que Certeau (2007, p. 77) 

chama de reação ética, quando fala da luta entre “poderosos” e “pobres” no sertão de 

Pernambuco (a propósito de Frei Damião
 17

). De um lado existe o espaço sócio-

econômico cujo domínio está nas mãos dos poderosos, que estabelecem uma ordem a 

ser seguida. De outro lado, os pobres e fracos, que não podem alterar os fatos, mas 

                                                 
17

 Religioso que se dedicou à missão com trabalhadores rurais de Pernambuco.   
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podem criar um espaço “utópico”, sustentado por referenciais religiosos, no qual se 

evidencia a recusa e um protesto ético à fatalidade da ordem imposta, ordem esta 

inacessível para eles.   

Não quero afirmar aqui que Olga e Malu tenham consciência do que representa 

essa lógica e de seu contraste com outro sistema simbólico, mas quero chamar a atenção 

para o fato de que na realidade delas, o poder do sistema simbólico religioso mantém-se 

no mesmo nível do poder do sistema de saúde, instaurando para elas uma outra ordem, 

uma outra direção social.   

Ou seja, a meu ver, neste caso, recorrer aos valores religiosos é ir além do 

seguimento de uma orientação social, mas afirmar um outro tipo de ordem social, regida 

pela direção dos deuses e deusas do Candomblé, que complementa a ordem imposta 

pelo sistema de saúde.  

O Terreiro lhes oferece um apoio personalizado, acolhedor e afetivamente mais 

forte, com o uso de “ferramentas ou instrumentos” da tradição popular (por exemplo, os 

chás e banhos utilizados na preparação da gestante para o parto) indicados pelas pessoas 

nas quais confiam. Além disso, ali encontram também a proteção sobrenatural, através 

do acesso aos recursos simbólicos, que as fortalecerão para enfrentar os imprevistos que 

poderão acontecer na hora do parto. O pré-natal feito no Terreiro parece trazer 

benefícios que extrapolam aqueles alcançados no sistema de saúde público. Não se foge 

aí dos riscos, da possibilidade de que as coisas não aconteçam como esperavam, da 

incerteza do futuro, mas estes passam a ser explicados através dos fenômenos 

sobrenaturais, da insatisfação dos deuses e deusas, como punição pela desobediência da 

mãe às regras estabelecidas, oferecendo às mães um sistema de significação dentro do 

qual elas podem elaborar a própria experiência de modo coerente.  

Em contrapartida, mães pobres e negras como elas costumam receber no sistema 

público de saúde um tratamento oposto, marcado pela imprevisibilidade das condições 

da assistência, pela falta de garantia de que terão um atendimento adequado e bem 

sucedido, e com riscos de sofrerem maus tratos e serem discriminadas.  

Então, o que se observa nesse caso é a conciliação de duas direções diferentes, 

acessadas de acordo com as necessidades do momento. Elas participam das atividades 

sugeridas pelos dois campos o religioso e o do sistema de saúde. Freqüentam o pré-natal 

dos médicos e o dos Terreiros, ou seja, recorrem a todos os recursos que estão 

disponíveis, construindo uma maternidade enriquecida e sustentada por pilares da 

tradição e da ciência.  
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Caso F - Carla - A maternidade transcendente: quando a perda do filho atribui 

novos sentidos e significados ao ser mãe 
18

 

 

Já identifiquei no capítulo cinco o dado de seis mães que perderam o primeiro 

filho devido a complicações no parto ou em decorrência de problemas cardíacos, mas 

lembro que algumas mães mais velhas evitaram citar as perdas. Em todos estes casos, 

observou-se que houve dificuldade quanto ao tipo de assistência que encontraram: a 

falta de recursos adequados (por exemplo, no caso de Júlia, que não pôde fazer a 

cesariana por falta de anestesia), o atraso no atendimento, a distância entre a moradia e 

os serviços de saúde, dentre outros.  

Então, mais de 15% das mães entrevistadas, incluindo aquelas que perderam 

seus filhos por outros motivos (como atropelamento e assassinato), vivenciaram esta 

situação, dado que também merece consideração.  

A escolha do caso de Carla para discutir esta questão deve-se a dois motivos. 

Primeiro, o fato de que ela sofreu duas perdas (perdeu um filho devido a problemas 

cardíacos e o outro atropelado na Avenida Suburbana).  

O segundo motivo refere-se à capacidade de superação desta mulher, e à maneira 

como ela re-significa o que é ser mãe através das experiências de perda, o que foi 

observado também em outros casos.  

 

Trajetórias de vida - Carla (44 anos) é uma mulher branca, católica, que 

completou o ensino fundamental e trabalha como auxiliar de escritório em um dos 

projetos da comunidade.  

Teve quatro filhos, o primeiro quando tinha vinte e um anos. Ângelo, como se 

chamava, faleceu aos três anos, um mês após o nascimento de Jeremias, hoje com 

dezessete anos. O terceiro na ordem de nascimento foi Gabriel, que faleceu aos seis 

anos. A filha mais nova tem 13 anos e vive com os pais.  

Jeremias atualmente mora com a avó materna. Dona Irene de 63 anos ficou 

viúva, e o neto foi lhe fazer companhia.  

                                                 
18

 Volkmer  (2009) realizou pesquisa com mães que tiveram abortos recorrentes, que resultou em tese de 

mestrado sobre este tema. Ela também encontrou vários casos de mães que perderam os filhos devido à 

dificuldade de acessar os serviços médicos a tempo. 
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Carla tem uma rede de apoio ampla, composta pela mãe, por irmãos, parentes, 

amigos da vizinhança, amigos da paróquia, colegas de trabalho, com os quais pode 

contar sempre que precisa.  

O marido de Carla é motorista de ônibus. Como ambos trabalham, conseguem 

manter um padrão de vida estável, possuem carro e casa próprios, e têm acesso ao plano 

de saúde, por causa do trabalho do marido. Condições estas que os colocam em um 

patamar mais elevado, em comparação com seus vizinhos. 

Ela informa que em todas as gestações fez o pré-natal em consultório particular, 

com assistência completa. Teve acesso a exames de ultra-som, laboratoriais, tomou 

vacinas, tudo “direitinho” e, principalmente no caso do primeiro, os médicos sempre 

disseram que estava tudo bem. Todos os partos aconteceram no mesmo hospital 

(publico) e foram normais.  

Neste caso, priorizarei a discussão acerca das situações vivenciadas por Carla 

em relação à perda dos filhos e à forma como reconstrói sua vida a partir daí.  

 

Situações de ambivalência - Carla faz inicialmente um relato sobre a gestação e 

o parto do primeiro filho. Relembra que fez tudo que lhe foi indicado como cuidado 

pelos profissionais de saúde, seguindo o pré-natal adequadamente. Narra que foi uma 

gestação difícil, pois sentia muitas dores, e passou a maior parte do tempo de licença 

médica, em repouso, teve ainda que seguir um controle da alimentação. 

Revela outro dado, passou um susto aos sete meses de gestação, quando sua casa 

foi arrombada por ladrões, motivo pelo qual ficou internada durante um dia, para se 

recuperar.  

Quase teve o filho na rua, pois a bolsa rompeu quando estava dentro do ônibus, 

dirigindo-se para o centro da cidade. Tomou imediatamente a iniciativa de pedir ao 

motorista para parar próximo a um hospital. Ao ser atendida pela médica plantonista, 

esta critica a atitude de Carla, alegando que ela se precipitou de ir logo para o hospital. 

Carla então argumenta: 

Então, eu fui clara, eu disse: “Ó doutora, eu não estou sentindo dor”. “Só que eu 

estava na rua, a bolsa rompeu, eu moro distante”.  “É o meu primeiro filho, então eu 

achei mais prudente procurar um médico”.  “Pra ver o que tava acontecendo”. “Ah, 

mas vocês qualquer coisinha já ta no hospital”.  Eu disse: “Olha eu num tô mentindo 

pra senhora, só que eu moro tão longe, eu ir pra casa, eu não sei o que vai acontecer 

comigo, é o meu primeiro filho, eu não tenho experiência nenhum. Então, eu acho que a 

senhora deveria ter um pouco mais de delicadeza, porque eu estou tratando a senhora 

com educação, e o mínimo que a senhora pode fazer é retribuir esta educação. Mesmo 
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porque eu não tô pedindo um favor à senhora, a sua obrigação aqui é essa, atender a 

gente”.  

 

Ainda assim, Carla permanece internada por um dia, sem contrações, perdendo 

líquido, e tomando soro para induzir o parto, que acaba sendo normal. Porém, comenta 

que a médica não fez um bom parto, o que fez com que a recuperação de Carla fosse 

dolorosa, por causa dos pontos mal feitos: 

Ela fez um parto muito mal feito comigo. Depois, nos outros que eu tive, no segundo 

filho que eu fui ter, o médico me disse que não era pra ela ter feito aquilo comigo. Ela 

me cortou muito, e de maneira errada até, né? O médico disse que o que ela fez comigo 

não estava correto. Talvez por ter se chateado comigo, não sei. 
 

Posteriormente, quando a criança nasceu descobriram que tinha um problema 

genético, uma deficiência física comum na família de Carla, o que não foi percebido 

pelos médicos que realizaram os exames de pré-natal. A mãe, então, passa a 

acompanhar o filho, levando-o sempre à pediatra.  

Reforça também o fato de que teve todos os filhos por parto normal, sendo 

acompanhada sempre pela mesma ginecologista e no mesmo hospital. E que 

amamentou todos os filhos, até aos seis meses, conforme indicação dos médicos.  

Mas, após citar que todos os partos foram normais, Carla comunica que perdeu 

dois dos filhos. Inicia pelo relato sobre a perda do terceiro filho, que ocorreu enquanto 

tinha ido à loja em que o irmão trabalhava num bairro próximo, para levar algo que ele 

lhe solicitou. Justifica que esta foi mais violenta, devido às condições nas quais 

aconteceu, num atropelamento:  

É, eu tinha saído... Aí, meu esposo tinha chegado do trabalho, e eu deixei os meninos 

com ele. Ele veio comigo até o meio do caminho, brincando comigo... até a avenida e 

voltou. Então eu fui, se eu demorei muito fora de casa, foi em torno de uma hora.  

 

Na volta, recebeu a notícia de um morador que a viu descendo do ônibus e a 

levou para sua casa. Tentou localizar o marido e a família, mas não os encontrou 

imediatamente. Depois os irmãos vieram buscá-la de carro. Transitaram por vários 

hospitais atrás da criança, que foi levada por um carro da polícia na companhia de um 

morador do bairro que não tinha o telefone da família. O rapaz que o atropelou fugiu. 

Depois de muito tempo o localizaram no COT. Chegando lá souberam que o menino 

faleceu durante o trajeto para o hospital. Médicos e familiares não deixaram que Carla 

visse o filho, tentando preservá-la. 

Carla cita que o filho Jeremias, na época com sete anos, ainda tentou socorrer o 

irmão, segurando-o pela mão, mas que não conseguiu salvá-lo. Mãe e filho ficaram por 
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muito tempo sentindo-se culpados pela morte. Além disso, ela cita a informação de que 

não pôde cuidar do filho, aprontando-o para o velório, sentindo-se culpada por não dar 

um bom tratamento a ele na hora da morte, como fez com o outro filho que tinha 

falecido antes: 

Não, eu só vi dentro do caixão. Depois que já tava todo arrumado dentro do caixão. E 

no primeiro que faleceu, eu mesma fui com meu irmão, eu que vesti, eu que arrumei, eu 

fiz tudo, entendeu? Então, eu acho que por isso eu me conformei mais fácil. E desse 

não, não me deixaram fazer nada disso. Então, isso até hoje mexe muito comigo. Eu 

queria ter feito a mesma coisa, né? Eu não sei se isso talvez tivesse me confortado. Eu 

achei que eu não tinha dado pra ele, né? O mesmo que eu tinha feito com o outro.  

 

Porque... foi uma coisa muito violenta. E o rapaz que atropelou ele, ele não se 

preocupou em momento nenhum, nem em dar um socorro. Nem em saber. Ele passou 

como se tivesse passado por cima de um papel, e foi embora.  

 

As condições nas quais ocorreu a morte, com a criança sem alguém da família 

por perto, de forma tão agressiva, sem que Carla pudesse ver e estar com o filho, e 

mesmo cuidar dele, foram os fatores que mais dificultaram para que ela elaborasse essa 

perda. Ela informa, então, que encontrou consolo na fé, reconhecendo que foi uma 

benção de Deus o fato de ter tido estas crianças: 

Então, eu tive essa experiência, essas experiências ruins na minha vida, né? É, muito 

difíceis da pessoa passar, mas graças a Deus, todos os meus filhos, eu acho que foram 

o maior presente que eu pude ter, né? São meus filhos. Eu gostaria de ter os quatro 

comigo, mas Deus não quis, né? Então... Uma experiência difícil, mas infelizmente a 

gente tem que passar por esta, né? Deveria ser o contrário, mas infelizmente a gente 

não tem como evitar essas coisas. 

 

 Diante da impossibilidade de trazer o filho de volta, a única alternativa que resta 

para Carla é aceitar. Mas, ela e o marido não se acomodam. Primeiro, tentam localizar o 

rapaz que atropelou o filho. Conseguem localizá-lo através da placa do veículo, que os 

vizinhos tinham anotado. Instauram um processo, que não dá em nada: 

São pessoas de condição financeira boa, né? O pai dele trabalha no DETRAN. A mãe é 

advogada. Então, a vistoria do carro foi feita três dias depois do acidente. Claro, 

evidente que não tinha mais vestígio nenhum no carro. Essa vistoria não tinha nem 

assinatura de quem fez. Então, a gente deu queixa e tudo, foi chamado para uma 

audiência, ele não apareceu. Apareceu a mãe e mais dois advogados. E acabou ficando 

por isso mesmo.  

  

 O poder aquisitivo dos pais do rapaz sobrepõe-se ao de Carla e seu marido. 

Impotentes diante desta situação, os dois começam, então, a se mobilizar para conseguir 

a implantação de uma sinaleira na avenida, o que não existia na época do acidente. 

Carla conta que mesmo com o empenho da comunidade, só conseguiram alcançar este 

objetivo recentemente:  
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Foi muito difícil pra... A gente tentou e não conseguiu. Depois que colocaram a creche 

e o reforço escolar, talvez eles por terem mais conhecimento. Então, tem pessoas 

conhecidas, tem uma influência maior, conseguiram aquela sinaleira. 

 

Vê-se que no caso desse filho, Carla não teve mesmo alternativa, senão ir se 

conformando aos poucos. Mas do outro filho ela conta que fez tudo que estava ao seu 

alcance, o que a deixou mais conformada. Identifica seu esforço para conseguir os 

exames para ele como uma das coisas que poderia ter adiado sua morte, caso a pediatra 

a tivesse escutado: 

Na família, tanto na família da minha mãe, como do meu esposo, tem pessoas com 

problemas cardíacos. E ele nasceu também com uma deformidade física que é da nossa 

família. Eu tenho duas primas que têm o mesmo problema... E eu sempre pedi, né? À 

pediatra, pra fazer um exame mais detalhado, principalmente eletrocardiograma, essas 

coisas, por ter já esse histórico muito grande em toda a família, tanto do lado do pai 

como da mãe. E ela sempre dizendo que não havia necessidade. Ele nunca tinha se 

queixado de nada, nunca tinha tido nenhum problema, mas eu sempre tive essa 

preocupação. E ela sempre se recusando. Eu aí resolvi mudar de pediatra.  

 

A atitude de Carla, de levar em conta o histórico da família, e sua intuição de 

mãe, foi um passo crucial, que permitiu que o filho tivesse outro tipo de assistência. 

Sublinha-se o fato de que ela tomou uma decisão pessoal, contrapondo-se ao poder da 

médica que acompanhava seu filho. 

Quando eu mudei de pediatra, eu aí conversei com ela, pedi, e aí ela passou né? Os 

exames. Só que ela pediu que eu fizesse lá no Martagão Gesteira. Porque ela queria 

que fizesse com um pediatra, cardiologista pediátrico. E ela também trabalhava lá, 

então ela me orientou o que fazer. E eu fui e marquei esse exame. 

 

 Infelizmente, por mais que a mãe e a médica tivessem a boa intenção, não 

conseguiram que o exame fosse realizado imediatamente. Na mesma época Carla 

ganhou o outro filho, e estava ainda se recuperando do outro parto quando, pouco tempo 

depois, o filho Ângelo passou mal. Carla entrou em contato com a médica que 

prontamente se ofereceu para atendê-la em seu consultório particular.  

 Segundo Carla, durante todo trajeto em direção à consulta o menino se queixou 

de dores, chorando muito. Quando chegaram ao consultório médico ele passou mal 

novamente, motivo pelo qual a médica resolveu levá-lo para o hospital: 

Aí ela disse: “Ó Carla, eu vou ter que internar ele. E a gente vai ter que fazer mais 

exames, mas eu preciso que ele fique no hospital”. E aí ela me levou. Até no próprio 

carro dela.  E aí ligou pro hospital, né? Que preparasse um leito que ela tava indo com 

um paciente. Aí eu fui com ela, quando nós chegamos lá ela fez, fizemos alguns exames, 

e ele ficou internado... E aí no outro dia, quando eu fui visitar ele, ele estava todo 

entubado, e ela me disse que realmente ele estava com problemas cardíacos. Não sabia 

ainda qual era a extensão desse problema, porque os exames não tinha sido ainda 

todos feitos. 
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Dois aspectos se destacam no relato de Carla. Primeiro, o fato de que a intuição 

dela estava correta. Intuição que não surgiu do nada, mas de sua experiência anterior 

com familiares que tinham os mesmos problemas cardíacos. E, além disso, surpreende a 

diferença na conduta da nova pediatra, indicando que existem profissionais que se 

preocupam realmente pelo bem de seus clientes.  

No entanto, mesmo com todos os esforços da mãe e da médica o menino não 

resistiu, falecendo três dias depois: “Foi muito rápido mesmo. E aí a médica falou 

comigo: “Olha Carla, não é que a gente pudesse evitar, mas a gente poderia ter 

prolongado um pouco mais”. Se realmente tivesse feito mais cedo”.   

O exemplo de Carla evidencia que nem sempre as mães são negligentes, pelo 

contrário, muitas vezes simplesmente sequer são escutadas pelos profissionais: 

Porque os médicos têm mania de dizer: “Ah, o médico aqui sou eu, não é você”. Mas a 

gente que lida com a criança, não é? Quem tá vinte e quatro horas tomando conta é a 

gente. Então, a criança de três anos sabe falar, sabe. Mas não sabe dizer tudo o que tá 

sentindo, né? Quais são os sintomas que apresenta. Então, você passa pro médico 

aquilo que você tá vendo, né? Então, como é uma criança, eu acho que a obrigação do 

médico é investigar um pouco mais.   

 

A situação de entrevista teve para esta mãe outra função: ajudá-la a expressar 

seus sentimentos pela perda dos filhos. Mas, também, para assinalar quais foram os 

aspectos que mais contribuíram para ajudá-la a elaborar estas perdas. Os fatos narrados 

por Carla são apresentados para demonstrar que a elaboração da morte dos filhos deu-se 

aos poucos, enquanto ela foi assimilando todos os acontecimentos que transcorreram na 

época da perda destes.  

Eu sempre digo assim. Do primeiro filho, eu até me conformei mais com a morte, né? 

Porque ele adoeceu, né? Ele foi pro hospital, apesar de ter tido essa negligência da 

médica, mas chegou a ir pro hospital, né? Teve assistência, né? Eu acompanhei tudo 

que aconteceu. Eu cheguei a ir pro hospital. E do outro não. Eu saí de casa, deixei ele 

brincando na porta de casa, e quando eu cheguei eu não encontrei ele mais. Em 

questão de uma hora, que eu fiquei ausente. Então, é um impacto muito grande. 

 

A violência, o tipo de morte que o filho teve, foi o que mais marcou esta mãe, 

fazendo-a sofrer tanto: 

Acho que é a violência, né? Do jeito que aconteceu... Então, quando tiram assim, que é 

um pedaço da gente que vai, né? Então, é uma forma muito violenta de tirar, esse 

pedaço, e isso me marcou muito. Essa marca é muito maior do que a outra. Não que eu 

não sinta, né? Eu sinto do mesmo jeito a falta dos dois. Mas a maneira como aconteceu.  

 

Carla comenta ainda que cada pessoa da família se sente culpada pela morte de 

Gabriel, buscando justificativas pelas quais poderiam ter evitado o acidente. O marido 

porque deixou o portão aberto, os avós porque não ficaram com ele naquele dia, o irmão 
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porque não foi forte o bastante para segurá-lo, e ela porque tinha saído de casa naquele 

dia. Enfim, percebe-se que a dor desta perda afetou a todos eles.  

Carla e sua mãe recorrem a Deus para consolar-se: 

Mas eu acho que as coisas quando tem que acontecer, né? Talvez até se ele tivesse 

ficado, tivesse acontecido aí. Talvez tivesse sido até pior. Não é? E que Deus sabe, 

muito certinho como fazer as coisas, para que depois a gente possa, né? Se conformar 

melhor. 

 

É, porque a gente quer um culpado... Mas se era uma coisa de destino, que tinha que 

acontecer?... Então, Deus age na vida da gente, do jeito que é melhor pra gente. A 

gente não entende, acha que não, que devia ter feito. Mas é porque morte é uma coisa, 

pra mim, morte é uma coisa que a pessoa tem que achar um culpado, foi porque que 

fez, foi porque não fez... mas é isso, mas a gente tem que se conformar. É difícil, muito 

difícil. (Irene, 63 anos) 

 

Mãe e filha falam então das dificuldades para esquecer o que aconteceu. A avó, 

por sua vez, introduz outros temas, como o amor e o significado da dor da perda:  

Porque mãe e avó é uma coisa assim, a avó então ela se sente mãe duas vezes. É uma 

coisa que marca muito. Avó é uma coisa bonita, é muito bom, mas você tem um amor 

que parece que é diferente do amor que dos seus filhos. Mas sei lá, é um amor assim 

diferente, desmedido também... O amor que eu tenho pelos meus filhos, é diferente de 

tudo... Mas os meus netos pra mim, é uma coisa muito preciosa pra mim. Parece que é 

uma coisa que nasceu de mim. É muito bom mesmo, a gente ser vó é muito bom, porque 

é um amor mesmo sem medida. 

 

 Dona Irene parte do tema do amor para referir-se à dor que a filha sente, dor esta 

que não se compara com nada. Carla, por sua vez, comenta das mães que se queixam da 

dor do parto. Para ela, a dor do parto é a mais prazerosa, pelo dom da vida que emana. 

Mas a dor da perda não tem explicação: 

Já a dor de retirar isso de você, é como se você assim, você se sente incapaz... Não é? 

Eu não tive condição de evitar, eu poderia ter evitado. E não evitei. Aí você se sente 

uma inútil. E aí é muito pior. Essa marca não sai, né? ... O amor que eu tinha e tenho, é 

o mesmo.  É meu filho, não ta comigo, mas é meu filho. Um pedaço de mim... Não é? 

Vai ser meu filho durante o tempo em que eu ainda tiver vida.   

 

Mãe e avó comentam o quanto que as duas crianças eram especiais, pela alegria 

que geravam ao seu redor, pela inteligência, pela amizade que demonstravam. E a partir 

daí Carla novamente recupera que foi um privilégio ter tido os filhos:  

Essa benção eu recebi, esse privilégio eu tive, porque assim, como têm muitas que têm e 

não sabem valorizar. Eu sempre digo, que aquela mulher que tem o filho, e não sabe 

valorizar, é porque ela não sabe realmente o que é ser mãe. Que é um presente que a 

gente, né? Nós recebemos essa dádiva de Deus. E muitas ainda não despertaram o 

prazer e a importância que tem isso na vida de uma mulher. Né? Infelizmente tem 

muitas que ainda não, não conseguiram entender o que é, né? 
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Gostaria para finalizar, de frisar que ser mãe é para sempre, conforme evidencia 

o exemplo de Carla. Trata-se de uma experiência que pode ser transcendente, re-

significada a partir das circunstâncias impostas a estas mulheres. Carla e sua mãe foram 

transformadas pelas perdas. O sentido atribuído à maternidade ganha novas feições, 

culminando na ênfase da importância de ser mãe.  

 A troca entre mãe e filha, o diálogo e o enfrentamento do sofrimento, 

provocaram mudanças, levando-as a refletirem sobre seu papel social: uma de mãe, a 

outra de avó. No próximo ponto, retoma-se exatamente a importância desta troca para 

discutir a relação entre as gerações.  

 

 

7.3 A TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL - DO CONFLITO À RECÍPROCA 

TRANS-FORMAÇÃO 

 

A transmissão intergeracional é importante para explicar como um sistema 

cultural criado por uma pessoa pode ser transmitido para outra. Valsiner (2007) sugere 

que existem dois modelos de transmissão: unidirecional, no qual a pessoa é vista como 

passiva em sua aceitação das mensagens culturais; e o bi-direcional, baseado na 

premissa de que todos os participantes estão transformando ativamente as mensagens 

culturais. A psicologia cultural entende que no modelo bi-direcional existe sempre a 

possibilidade de que conteúdos transmitidos sejam re-elaborados pelas gerações mais 

novas, estes provocam rupturas ou inovações que acarretam em transformações 

culturais (Valsiner, 2007). É a partir deste referencial teórico que se discute os aspectos 

evidenciados através das trocas entre as mães, tanto pelos relatos presentes nas 

narrativas quanto pelos dados que emergiram na situação de conversação.   

Agora, retomarei questões já identificadas nos capítulos anteriores e na análise 

dos casos e que remetem às mudanças observadas na relação entre mãe e filha, situando 

elementos que sobressaíram como relevantes para caracterizar a maneira como a 

primeira e a segunda gerações enfrentaram a adaptação à sua condição de mães.  

 

 

7.3.1 A transição para a maternidade em situação de conflito - quando mãe e filha 

não se entendem 
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 Os desentendimentos mais sérios entre as gerações ocorreram em função das 

famílias desaprovarem os relacionamentos das filhas. Observei que a falta de diálogo 

entre mãe e filha repercutiu em baixa capacidade de iniciativa para solucionar 

problemas, principalmente nos casos em que houve a gravidez na adolescência (quando 

os parceiros não assumiram os filhos). Nestas situações destacaram-se mais as queixas 

das avós, vinculadas ao fato de assumirem os netos, tanto pelo excesso de tarefas, pois 

ficaram sobrecarregadas, quanto pela necessidade de abrir mão de seus projetos 

pessoais. 

 Da parte das filhas, um dado que chamou a atenção foi a referência à falta de 

intimidade no relacionamento com suas mães. Este dado foi destacado por filhas que 

foram criadas pela avó, e retornaram para a convivência com a mãe quando já estavam 

na adolescência. Estas expressaram sentimentos de mágoa e dificuldade para 

corresponder ao movimento de aproximação evidenciado por parte de suas mães.  

 Outro motivo de estresse foi a decisão sobre quem cuida de quem, ou de que. A 

condição de mãe eleva as mulheres a um novo patamar, e estas passam a ser mais 

cobradas no sentido de assumir tarefas da casa. Mães da primeira geração demonstraram 

preocupação pela necessidade de prepararem suas filhas para que possam cuidar de suas 

casas no futuro, passando a cobrar destas responsabilidades que antes não lhes exigiam. 

As filhas por sua vez ficaram assustadas com o tipo de cobranças que lhes foram 

impostas, como por exemplo, cozinhar, lavar roupas e cuidar da casa.   

 

 

7.3.2 O diálogo como condição para propiciar trocas e construções conjuntas entre 

as gerações  

 

  Nas situações de entrevista ficou evidente que nos casos em que há maior 

abertura para o diálogo o “clima” familiar é mais sereno. Isto não quer dizer que mãe e 

filha não tenham desentendimentos, mas percebi uma atitude mais positiva, de partilha e 

troca de observações entre ambas, favorecendo a reflexão sobre os temas relatados, 

inclusive em assuntos de discordância.  

 

 

7.3.3 As trans-formações - quando as trocas entre as gerações promoveram 

mudanças recíprocas 
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 Alguns temas são mais delicados, outros mais constrangedores. Em ambas as 

gerações houve consenso de que mães e filhas raramente conversam sobre sexualidade, 

não necessariamente devido à existência de conflitos entre elas, mas pela inibição de 

tratar de certos assuntos. Mães da primeira geração informaram que no seu tempo 

algumas questões sequer eram mencionadas. Uma mãe que teve o primeiro filho aos 

quatorze anos, por exemplo, relatou que até na hora do parto não sabia por onde a 

criança iria sair.  

Há, no entanto, um movimento de mudança neste sentido, com crescente 

abertura para o diálogo. Em algumas famílias a televisão foi anunciada como meio 

através do qual todas as informações ficaram mais acessíveis, fazendo com que elas 

tenham que conversar até mesmo com as crianças acerca de assuntos antes 

repreendidos.  

No quesito educação aparece uma mudança de percepção entre as mães mais 

velhas e as mais novas. Para o primeiro grupo educar é o mesmo que transmitir valores 

como honestidade, responsabilidade e respeito (noção de que os mais velhos devem ser 

sempre respeitados). Mas estas mães já sinalizam para a importância da educação 

formal, pois muitas delas trabalharam e lutaram pela implantação dos projetos e creches 

da comunidade. Para o segundo grupo, todo o direcionamento é feito no sentido de 

reforçar a educação institucionalizada e a necessidade de promover a aprendizagem das 

crianças.   

A crescente passagem de um modelo de cuidado orientado pelas referências 

pessoais e da tradição, para o modelo da medicalização também prevalece nos dois 

grupos. Inclusive, observei em várias ocasiões a discussão entre as mães sobre o porquê 

de se utilizar um recurso ou não, com aprovação da parte das mães mais velhas dos 

recursos modernos, aos quais elas não tiveram acesso, como por exemplo, o uso de 

métodos contraceptivos.  

O acesso aos recursos tecnológicos, como ultra-som e exames mais específicos 

tem promovido mudanças na forma das mulheres elaborarem a relação com o bebê. A 

prática de conversar com o bebê durante a gestação intensificou-se, segundo o relato das 

mães, depois que estas puderam ter acesso aos resultados do exame de ultra-som, uma 

vez que agora elas vêem o bebê. Mas, mesmo relatando que não tinham o hábito de falar 

com o bebê durante a gestação, as mães de primeira geração foram as que mais se 

reconheceram como mãe já durante a gravidez. 
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A modernização dos instrumentos no campo da saúde traz como efeito também 

as mudanças quanto às crenças e práticas sobre cuidados durante a gestação, o parto e o 

pós-parto. Observei que o domínio da medicalização impera nas práticas sobre gestação 

e parto para a maioria das mulheres entrevistadas no estudo. Mas, por outro lado, nos 

cuidados no pós-parto prevaleceram as práticas da tradição: as mulheres continuam 

seguindo restrições que, conforme assinalei através do trabalho de Mattoso, as impedem 

de fazer algumas atividades ou comer certos alimentos. Mesmo para as mães das 

gerações mais novas permanece o “não pode”: carregar peso, pentear cabelo, comer 

abacaxi, batata doce, sardinha, carne de porco, entre outras restrições.  

Mas o ambiente hospitalar promove o surgimento de outras crenças, que a meu 

ver, servem principalmente para prevenir as mulheres de riscos aos quais estão sujeitas, 

e assim, as mães mais velhas, que agora não podem ficar ao lado das filhas na hora do 

parto, “ensinam” as mais novas a se portar naquele espaço: tem que ficar em silêncio; 

comportar-se para ser bem tratada pelos profissionais; e principalmente, observar bem o 

bebê na hora em que nasce identificando algum traço que o caracterize, para prevenir-se 

dos riscos de que seja trocado por outra criança na maternidade. A crença de que os 

roubos de bebês existem no ambiente hospitalar é recorrente.  

Conforme assinalei no capítulo anterior, o acesso aos serviços cada vez mais 

especializados de cuidados durante o pré-natal está re-configurando a maneira como a 

sociedade olha para a gestante. Para a geração das mais velhas tudo era muito natural, 

talvez pela escassez de recursos, ou pela necessidade de enfrentar a vida, com pouca 

atenção à mãe. As mudanças geraram, em contrapartida, uma tensão grande para as 

mulheres, que vêem “obrigadas” a seguir o direcionamento social: amamentar, fazer 

pré-natal, ter o filho em hospitais, são algumas destas exigências.  

Há mudanças evidentes na compreensão acerca do protagonismo da mulher, de 

sua capacidade de agency.  A geração mais velha pouco se perguntava sobre as coisas, 

simplesmente agia com naturalidade, e talvez justamente pela falta de outros recursos  

tinha mais autonomia para criar iniciativas com a intenção de superar os obstáculos A 

geração mais nova discute, reflete, expressa mais seus sentimentos e pensamentos, 

porém, sucumbe ao domínio da autoridade dos especialistas, observando-se aí o 

enfraquecimento de sua autonomia, ou seja, contraditoriamente há pouca participação 

das mães nas decisões sobre o parto e a maternidade, principalmente nas instituições 

hospitalares públicas.   
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Esta é uma das principais contradições que se revela. Talvez, o mais prudente, 

seja afirmar que ocorrem trans-formações na forma como as mulheres exercem a sua 

capacidade de agency definidas pelas mudanças sociais de uma geração para outra. 

Seria um equívoco dizer que não existe agency, existem diferentes possibilidades de 

expressão do movimento feito pelas mulheres, e só mesmo através de uma análise 

microgenética se pode apreender as qualidades das trans-formações que ocorrem entre 

as gerações.  

 

 

7.3.4 A internalização de recursos: os “bens culturais” e os “bens relacionais” 

 

 Já citei anteriormente que o incremento profissional caracteriza a maternidade na 

sociedade atual, para todas as gerações. Mas convém salientar que cada geração recorre 

também a outros bens, que compõem um patrimônio que as capitaliza, fortalecendo-as e 

ajudando-as a ser mãe.  

Nos relatos das mães mais velhas destaca-se a aproximação entre as histórias 

pessoais e o vínculo com a construção das comunidades, com ênfase no legado de 

valores deixados pelos mais velhos (patrióticos, culturais e religiosos). Elas relataram a 

preocupação com a construção de bens comuns, como a rua, as escolas, e a luta por 

melhores condições de moradia. A “casa” tem um valor simbólico, é um “pertence 

personalizado e sagrado”, que representa a biografia cultural para estas mães. Por que 

estas mães trouxeram a história da casa vinculada à história do primeiro parto? Ao que 

tudo indica, porque a casa é o lugar construído para abrigar os filhos, toda mãe tem que 

ter sua casa. Esta é o “principal patrimônio afetivo” que elas deixam para seus filhos, 

também me parece que é o que garante a permanência dos filhos com elas. Predomina 

também entre as gerações mais velhas a lógica da solidariedade e reciprocidade, pela 

prática da convivência e criação compartilhada.  

Nas narrativas das mães mais novas o que se destaca é a ênfase nas questões 

voltadas para a educação, com a preocupação de favorecer o acesso dos filhos ao ensino 

formalizado. As crianças agora passam o dia nos projetos comunitários e nas creches, 

algumas vinculadas às instituições religiosas. Várias delas citam a necessidade de 

trabalhar fora como impedimento para ficar com os filhos. É freqüente a referência ao 

aumento da violência na área, e a preocupação com a segurança das crianças. Uma 

mudança radical percebida em relação às mães mais novas é o acesso a diferentes fontes 
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de informação sobre gestação e parto (internet, livros, revistas, palestras e cursos), com 

o empenho em seguir recomendações médicas. Mas aquelas que possuem condições 

sócio-econômicas mais precárias continuam encontrando maior suporte nas práticas da 

tradição familiar.  

Os aspectos descritos anteriormente, sobre cada geração, contribuem para 

caracterizar o que chamo de “bens culturais”, ou seja, as ferramentas materiais e 

simbólicas às quais as mulheres recorrem para construir significados acerca da 

maternidade.  

Mas, gostaria de sublinhar que existem outros bens, relevantes na experiência 

das duas gerações, e que compõem o que Donati chama de “bens relacionais”, ou seja, o 

patrimônio adquirido através das trocas com a rede de apoio. Nas narrativas destacaram-

se como “bens relacionais”: os laços entre mães e filhas; o apoio das mulheres mais 

velhas, de vizinhas e amigas; a presença de maridos e namorados; o suporte de amigos 

de grupos religiosos ou dos projetos da comunidade; e no caso das mães que trabalham 

fora, o apoio de patroas ou chefes. Profissionais de saúde também apareceram como 

referência nesse sentido, porém evidenciou-se (no caso das mulheres acompanhadas 

neste estudo) que as mães raramente estabelecem laços mais próximos com estes.  

Fica evidente, então, que os “bens culturais” e os “bens relacionais” aparecem 

como interligados, sendo essenciais para favorecer a transmissão de legados de uma 

geração para outra, “garantindo a constante adaptação das pessoas, através de sua 

cultura, às novas circunstâncias da vida.”(Valsiner, 2007, p.15)  

 

 

7.4 OS NÚCLEOS DE SIGNIFICADOS  

  

Observei que as bases que sustentam a construção de significados acerca da 

maternidade nas primeiras gerações são decorrentes, principalmente, da experiência 

pessoal e de conhecimentos e valores passados através da convivência entre as gerações. 

Raramente há referência à presença de médicos, e sim de parteiras (normalmente da 

própria família), mesmo para aquelas que tiveram seus filhos em maternidades do 

interior.  

Os “bens relacionais” continuam sendo um recurso acessado pelas mães mais 

novas, mas incrementado pelo acesso a diferentes fontes de informação - não 
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necessariamente de médicos - mas da mídia, de livros, revistas, os quais contribuem 

para sustentar e direcionar suas posições na transição para a maternidade.  

Constatei ainda, que as mães se apropriaram de valores e noções internalizados a 

partir do contexto social para compor núcleos de significação acerca da maternidade. 

Assim, conforme apresentado anteriormente na análise dos casos, o “ser mãe” implicou 

em “tornar-se” uma pessoa capaz de: assumir responsabilidades, cuidar do filho, ter 

iniciativa, amar, educar, ser solidária e sacrificar-se pelo outro.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Busquei evidenciar inicialmente, neste estudo, que os aspectos do contexto 

social mais amplo, e do mais próximo, marcado pelas trocas entre o indivíduo e o 

coletivo são relevantes para explicar de onde se originam as ferramentas culturais que 

são utilizadas pelas mulheres para construírem significados acerca da transição para a 

maternidade, mas não são suficientes para determinar todos os elementos que 

configuram esta construção. A junção dos fatores que caracterizam os distintos 

domínios nos quais se processa o desenvolvimento humano é que permite sintetizar a 

forma como a construção cultural da maternidade ocorre, ou seja, através de um 

processo dinâmico, que é definido pela inter-relação entre os níveis macrogenético, 

mesogenético e microgenético, o que resultará na constituição e formação do nível 

ontogenético.  

Mas a tese central defendida neste estudo é a ênfase de que a “experiência 

vivida” pelas mães, situada no nível microgenético, não pode ser negligenciada, pois é 

um dos principais recursos utilizados por estas para assimilar e construir significados 

acerca da maternidade. 

A construção cultural da maternidade para as mães do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador estrutura-se, principalmente, pela singularidade da experiência vivida de cada 

mulher e que abarca diferentes dimensões interligadas: afetivas (sentimentos, desejos, 

emoções), disposicionais e orientadas para ação (energia, empenho, iniciativa, 

protagonismo, agency) e cognitivas (a experiência adquirida pela prática, a aquisição de 

conhecimentos, saber de algo, instruir-se, o “tornar-se especialista” em determinado 

assunto).  

Sendo assim, os núcleos que caracterizaram a construção de significados acerca 

da maternidade na realidade destas mulheres podem ser divididos em três etapas, cada 

qual evidenciando diferentes aspectos qualitativos no seu processo de desenvolvimento 

enquanto mães. Primeiro, através das idéias que configuram uma pré-concepção do que 

caracteriza o “ser mãe”. Nesta etapa, os significados que se destacam são aqueles 

vinculados à falta de experiência (que implica no “não domínio” da situação), 

sustentados por crenças, fantasias e desejos (pessoais e coletivos).  A diversidade de 

fontes de informação, que vêm do contexto externo propicia uma suposta estabilidade, 

como se a quantidade de conhecimento pudesse eliminar as dificuldades a serem 
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enfrentadas, mas não é suficiente para amenizar a tensão e extinguir os sentimentos que 

se impõem, tais como como o medo e a preocupação.  

O parto, como ponto de bifurcação na trajetória das mães, insere uma nova 

compreensão acerca do que é “tornar-se mãe”, marcando uma segunda etapa na 

construção de significados. A partir daí, observa-se um incremento afetivo e cognitivo, 

definido pela experiência pessoal, utilizada para re-significar as antigas concepções do 

que seria a maternidade.  

Este ponto de bifurcação é também significativo para provocar elaborações que 

vão estruturando uma intencionalidade para o futuro, ou seja, a eqüifinalidade do ser 

mãe, permitindo a passagem para uma terceira etapa, na qual as posições da mãe são 

construídas no presente, mas através da integração das experiências do passado, com o 

direcionamento para um tempo que está por vir.  

Conforme assinalei na análise dos casos, as situações de ambivalência criam 

pontos de bifurcação que surgem a cada momento em que a mãe precisa dar passos no 

sentido de adaptar-se à sua nova condição. Ao mesmo tempo, constatei que a variedade 

de situações que se apresentam, e a diversidade de recursos internalizados pelas 

mulheres, sejam aqueles oriundos de uma direção social ou das orientações de pessoas 

do seu convívio, contribuem continuamente para favorecer a criação de novos signos 

(alguns hiper-generalizados) que qualificam e re-significam sua condição de mãe.  

Uma mudança radical, observada na terceira etapa de construção de significados 

é a inclusão de um “outro” nos planos pessoais, pois o filho ocupa um lugar central na 

definição de metas futuras, provocando muitas vezes um movimento por parte das mães 

de priorizar decisões feitas pelo bem dele, que transcendem suas necessidades ou 

expectativas pessoais.  

Por outro lado, os dados permitiram considerar ainda as situações nas quais as 

mães delegam a tarefa de assumir os cuidados com os filhos a outras pessoas, sugerindo 

a escolha de uma possível “desistência” do papel que lhe caberia. Evidencia-se através 

destes casos, que a direção social oferece à mulher opções que se enquadram em pólos 

opostos, configurando uma “arquitetura” dentro da qual esta exerce o seu direito de 

escolha em relação à alternativa que melhor convém às suas expectativas.  

 A análise das ambivalências que emergem na transição para a maternidade 

contribuiu, ainda, para destacar quais são os recursos mais acessados pelas mulheres. A 

partir daí foi possível fazer a distinção entre três tipos de recursos: simbólicos e 

materiais - entendidos como ferramentas culturais, e situados no estudo como “bens 
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culturais”; e os “bens relacionais” (Donati, 2008) - estes constituem o patrimônio que 

enriquece o capital humano destas mulheres.  

 A troca entre as gerações caracteriza um “bem relacional”, decisivo na realidade 

das famílias de Novos Alagados. Ficou evidente no estudo a ocorrência de muitas 

mudanças, que implicaram em novos posicionamentos, tanto para uma geração quanto 

outra. Mas, de fato, quando mãe e filha conseguem ter um bom entendimento ambas 

crescem, pois prevalece a possibilidade de construir significados conjuntamente, unindo 

ferramentas da tradição e da modernidade, incrementado-as pela co-participação de 

cada uma, o que favorece a adaptação recíproca às demandas da maternidade.  

As questões que provocaram tensões entre as gerações serviram para mostrar 

novas direções que a sociedade atual indica como orientações para as mães. Dentre 

estas, destaca-se a passagem de um modelo de cuidado sustentado pela tradição da 

cultura familiar para o crescente domínio da medicalização das práticas de saúde.  

O problema, revelado neste estudo, é que isto não quer dizer que houve 

necessariamente um incremento qualitativo para o desenvolvimento destas mulheres. A 

insatisfação destas com o tipo de atendimento que lhes é disponibilizado, os riscos aos 

quais ficaram sujeitas quando não conseguiram acessar os serviços públicos a tempo ou 

pela falta de vagas nas unidades hospitalares, a falta de materiais e instrumentos de 

trabalho para os profissionais, a alta incidência de mortalidade dos bebês no primeiro 

parto, sugerem que as políticas públicas para as gestantes, amplamente divulgadas nas 

campanhas eleitorais, ainda estão longe de serem eficientes.  

Além disso, ainda considerando o aspecto qualitativo destas mudanças, tem-se a 

impressão, através da análise das narrativas das mães, que a passagem de uma 

maternidade “caseira” para o ambiente hospitalar na forma como se apresentou para 

muitas mulheres deste estudo, tem contribuído para um empobrecimento da valorização 

da vida. A experiência de beleza, do sentido de dar a vida a outro ser, parece ser 

relegada ao esquecimento, devido à necessidade de superar os limites das condições 

impostas pelos circunscritores da saúde pública ou do seu contexto de vida.  

A experiência de “dar à luz”, vivenciada por várias mães da primeira geração 

que tiveram seus filhos em casa, cercadas por seus familiares, “cuidadas” pelas 

mulheres da família e da vizinhança, deu lugar à experiência solitária de “parir”, num 

ambiente desconhecido e muitas vezes hostil, correndo ainda o risco de serem atendidas 

por profissionais nem sempre gentis.  
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Resta, então, a muitas mães que vivem em contextos mais precários, recorrer de 

modo mais intenso a outros recursos, os simbólicos, através dos quais podem 

supostamente se proteger e fortalecer para enfrentar os imprevistos próprios das 

condições adversas de seu meio. 

Através deste estudo, constatei que os recursos oriundos das tradições da cultura 

familiar suprem e complementam aspectos que faltam nos serviços de saúde públicos, e 

que são imprescindíveis para a saúde (física, mental e espiritual) das mulheres 

acompanhadas. A manutenção das práticas articuladas com as tradições religiosas, por 

exemplo, foi relevante para favorecer o conforto espiritual, tanto no sentido de sentir-se 

“protegida” quanto pelo fortalecimento no enfrentamento de situações que não podiam 

ser alteradas (como a perda do filho).  

Há casos nos quais a mãe também é cobrada, diante da responsabilidade de 

preservar a herança cultural e social de sua família, cuidando do legado que as gerações 

mais velhas lhes deixaram.  

Além disso, os laços estabelecidos com membros de grupos religiosos foram 

significativos para propiciar às mães o incremento de sua rede de apoio, pela presença 

de várias pessoas para ajudá-las, “cuidando” delas nos momentos de maior dificuldade, 

e também viabilizando o acesso a outras redes de apoio, transpondo os limites de seu 

contexto. 

 Quanto à questão da relação entre as mães e o sistema de saúde, constata-se que 

o problema ultrapassa a simples questão da passagem para a crescente medicalização 

das práticas referentes à gestação e ao parto. A dificuldade de acesso aos recursos de 

saúde ganha proporções que se inscrevem nas medidas governamentais de implantação 

de políticas públicas, e podem ser incluídas também nos debates sobre os aspectos que 

contribuem para manter estas famílias na linha de pobreza.  

 Enfim, através deste estudo compreende-se a importância de se valorizar os 

elementos históricos, culturais e religiosos para compreender como as mulheres se 

utilizam dos recursos simbólicos para re-significar a condição de ser mãe, conforme seu 

momento ou contexto de vida.  

 Concluo, considerando que as contribuições teóricas advindas da psicologia 

cultural foram pertinentes para a análise dos casos, e que ainda podem viabilizar a 

discussão de muitas questões que ficaram em aberto no estudo. Encerra-se aqui uma 

etapa formal do trabalho, mas não se esgotam as reflexões derivadas a partir do mesmo.  
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Finalizo afirmando, que a riqueza deste estudo, para os profissionais que 

trabalham com famílias, está exatamente na possibilidade de reconhecer o quanto que se 

pode aprender com a experiência destas mulheres, o maior patrimônio simbólico que 

elas possuem, descobrindo através do seu potencial criativo para lidar e vencer 

adversidades, o quanto que o ser humano é capaz de ultrapassar as fronteiras quando se 

trata de superar limites.  
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APÊNDICE I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

Projeto de pesquisa “Construção Cultural da Maternidade: a experiência de mães do 

Subúrbio Ferroviário de Salvador – BA”  

(Apoio FAPESB). 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO  

 
Pelo presente documento, declaro saber que a pesquisa acima nomeada tem por objetivo 

compreender as narrativas de mulheres de diferentes gerações acerca de transições na vida da 

família, especificamente o parto e a maternidade. Será conduzida pela doutoranda em psicologia 

Lílian Perdigão Caixêta Reis e realizada por meio de entrevistas individuais que serão 

audiogravadas. 

 Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 

adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 

recusar-me a continuar participando desta investigação. 

 Os dados obtidos serão utilizados estritamente para os propósitos da pesquisa, sendo 

que as participantes não terão associados seus nomes a suas declarações. 

 Meu consentimento para participar desta pesquisa está fundamentado na garantia de que 

as informações apresentadas serão respeitadas, assentando-se nas seguintes restrições: 

 

a) Não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposta e 

capaz;  

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer prejuízo; 

c) O meu nome, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 

d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) A pesquisadora está obrigada a me fornecer, quando solicitada, as informações 

coletadas; 

f) Posso, a qualquer momento, solicitar à pesquisadora que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa.  

 

 Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins a 

que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa 

científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima relatadas. 

 As dúvidas poderão ser respondidas pela doutoranda Lílian Perdigão Caixêta Reis, pelo 

telefone 71-9119-9290. 

 Pelo presente termo, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 

objetivos e da justificativa da presente pesquisa. 

NOME: _____________________________________________ RG __________________ 

ASSINATURA: ______________________________________ 

 

Pesquisador(a)_________________________________________ 
 

Salvador, ______ de __________________ de 2008. 
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APÊNDICE II 
 

FOTOS DE NOVOS ALAGADOS 

 
Fonte: Arquivo Conder (1996).     Fonte: Arquivo Conder (2003). Depois:  

Vista da Enseada do Cabrito. Antes: enseada   população reassentada, pista de borda 

poluída e ocupada por palafitas.    construída e manguezal recuperado 

 

 

 

Fonte: AMORIM, F.  Agência A Tarde On Line, 08/08/2008. 
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ANEXO I 
Roteiro para a segunda entrevista - Questionário Sócio Demográfico 

 

Obs.: Preencher um roteiro para cada geração de mães. 

Entrevista nº ____________   Entrevistador ______________________________________ 

 

Caracterização sócio-demográfica: 

1. Idade:____________2. Estado civil:__________________________________  

3. Filhos (idades e sexo) _____________________________________________________ 

4. Religião:________________________________________________  

5. Escolaridade (último grau de instrução): _______________________________ 

6. Ocupação:_________________________________________________________________  

7. Renda Mensal familiar per capita:______________________________________________  

8. Etnia:______________________________________ 

9. Quem mora com você? (detalhar cada pessoa por sexo idade e tipo de relação (filho, pai etc)  

I.   Sexo________     Idade ________   Tipo de Relação____________________________ 

II. Sexo________     Idade ________    Tipo de Relação ____________________________ 

III Sexo________     Idade ________    Tipo de Relação ____________________________ 

IV.Sexo________     Idade ________   Tipo de Relação ____________________________ 

História migratória 

12. Onde você nasceu? Área rural ________  Pequena cidade____________ 

 Cidade média (10000-50000 hab.)_______Cidade grande (50000 ou mais)_______    Capital_______ 

 13. Onde seu(sua) companheiro(a) nasceu?          Área rural ________  Pequena cidade____________ 

 Cidade média (10000-50000 hab.)_______Cidade grande (50000 ou mais)_______    Capital_______ 

14. Com que idade você deixou sua cidade natal? E seu(sua)  companheiro(a)? 

___________________________________________________________________________________ 

15. Em que local você passou a maior parte de sua vida? E  seu(sua) companheiro(a)? 

___________________________________________________________________________________ 

16. Há quanto tempo você - e seu(sua) companheiro(a) - mora  no endereço atual? 

____________________________________________________________________________________ 

17. Onde nasceu cada um de seus filhos? 

__________________________________________________________________________________ 
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 18. Há quanto tempo cada um de seus filhos mora no atual  endereço? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

19. Com que outras pessoas você convive freqüentemente (pelo menos 2-3 vezes por mês)? 

(detalhar por categorias, e se possível número aproximado: irmãos, amigos, colegas etc) 

Irmãos  ________________________      Amigos        _____________________________ 

Colegas_________________________    Pais ____________________________________ 

Outros 

 

20. Há outras pessoas com quem você não tem convivência freqüente, mas que são 

importantes para você? (detalhar por categorias)   

I.  Sexo __________   Idade  __________ Tipo de Relação _________________________ 

II.  Sexo __________   Idade  __________Tipo de Relação _________________________ 

III.  Sexo __________   Idade  _________ Tipo de Relação _________________________ 

IV.  Sexo __________   Idade  _________Tipo de Relação _________________________ 

 

21. De todas essas pessoas mencionadas, quais são as mais importantes para você (mais 

próximas, mais centrais em sua vida). Procure colocar numa ordem de importância em cada 

quadro: 

 

1º  As muito importantes 

 

2º As que estão em segundo lugar 

 

3º E em terceiro lugar 

 

22. Há mais alguém que seja importante para você e que ainda não foi citado? (detalhar) 

 

23. Entre as pessoas importantes para você, escolha aquela (ou aquelas): 

Atenção: se forem citadas pessoas ainda não mencionadas, detalhar e verificar porque não 

foram incluídas antes.  

a) Com quem você mais conta 

_______________________________________________________ 

 

b) Com quem você mais conversa sobre seus problemas 

 

 

c) Com quem você mais conversa socialmente (assuntos gerais, batepapo, vida, cinema, 

fofoca, livros, política, futebol etc) 
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________________________________________________________________________ 

 

d) Com quem você compartilha atividades de lazer mais freqüentemente  

 

_________________________________________________________________________ 

e) Com quem você compartilhou a sua última atividade de lazer (detalhar quando foi e qual foi) 

_________________________________________________________________________ 

 

f)Com quem você dá mais risada 

_________________________________________________________________________ 

 

g)Com quem é mais gostoso viajar 

_________________________________________________________________________ 

 

h)Quem mais te ajuda com teus filhos (apoio prático, aconselhamento, discussão de 

problemas)  

_______________________________________________________________ 

 

i) Que você mais ajuda (em qualquer assunto)  

_________________________________________________________________________  

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FAMÍLIA (Rede Interna) 

24. Se a família realiza as tarefas abaixo, indique, em ordem (a pessoa principal e quem a 

substitui ou auxilia),  as duas pessoas da família que mais freqüentemente realizam as 

seguintes tarefas: 

Comprar e preparar comida __________________________________________________  

Guardar dinheiro     ________________________________________________________ 

Fornecer dinheiro__________________________________________________________ 

Comprar roupas ___________________________________________________________  

Lavar, passar, consertar roupas  _______________________________________________ 

Limpar e arrumar a casa _____________________________________________________  

Fazer planos para o futuro da família____________________________________________ 

Pagar as contas ____________________________________________________________ 

Controlar as crianças  _______________________________________________________        

Servir refeições ____________________________________________________________ 

Gerar renda no contexto doméstico _____________________________________________  

Cuidar de pessoas doentes ____________________________________________________ 

Gerenciar conflitos ___________________________________________________________ 

Decidir sobre gravidez e parto______________________________________________ 
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ANEXO II 

ROTEIRO – Temário de entrevistas 

 

Entrevistas: 

I. Aberta. Foco sobre parto e maternidade, preferencialmente em um contexto de 

conversação, estando presentes mães de duas gerações. Gravar e transcrever. 

 

Direções: 

a) Em se tratando de mães com mais de um filho, definir como referência o primeiro 

filho nascido vivo. No entanto, durante a entrevista, acolher e encorajar comparações e 

relatos referentes a outros filhos. Quando a mãe falar sobre um outro parto, explorar 

essa experiência comparativamente ao parto “de referência”. 

b) As entrevistas são, em princípio, abertas. O que interessa são as narrativas das mães, 

as estórias que elas vão contar sobre como a vida foi vivida nesses momentos. 

Narrativas já são plenas de avaliações, já incluem expectativas, crenças etc. Cabe ao 

entrevistador interessar-se por essas estórias, encorajar a narração. Perguntas do tipo: 

“como foi que aconteceu?”; “o que você recorda sobre como reagiu... como se sentiu... 

o que pensou na ocasião?” ; “conte mais sobre isso...” e outras que podemos antever, 

serão muito importantes. O roteiro abaixo pretende auxiliar na condução da entrevista, 

eventualmente, mas sobretudo servir como um recurso para avaliarmos a 

suficiência/incompletude do material reunido, de forma a subsidiar decisões sobre a 

necessidade da terceira ou quarta entrevistas.  

c) ao agendar o contato, deixar claro que serão necessários dois encontros e falar sobre o 

termo de consentimento informado. 

 

Contatos iniciais: 

 

Convite para participar de uma pesquisa conduzida por estudiosos da família no Brasil.  

Nosso interesse mais geral é compreender de que modo pessoas de gerações diferentes 

vivenciaram ou vivenciam transições no curso de vida da família. Particularmente, a 

transição para a maternidade, desde o período de gravidez, o parto, enfim: como 

foi/como é tornar-se mãe. 

Vamos conversar (ouvir vocês), de forma bastante livre, sobre que memórias cada uma 

tem sobre esse momento de sua vida. Por favor, fiquem à vontade para falar sobre o 

que for importante para vocês.  
Em um segundo momento, vamos fazer algumas perguntas sobre a história e a situação 

atual da família, e também sobre o modo como vocês lidam com diversas situações do 

cotidiano. 
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Primeira entrevista (conversação) 

TEMA DETALHAMENTO, POSSÍVEIS QUESTÕES 

Gravidez e 

Parto - 

antecedentes 

 Quais as lembranças mais fortes para você sobre a sua 

primeira gravidez, sobre o parto e sobre a experiência de se 

tornar mãe? 

 No ambiente em que você vivia antes de engravidar, teve 

contato com alguém que esteve grávida ou que havia parido 

há pouco tempo? 

 O que você recorda das primeiras imagens que lhe foram 

passadas sobre o parto? Lembra-se das pessoas que estão 

ligadas a essas imagens? Há alguma história sobre parto que 

você escutou e de que se recorda? De que forma você acha 

que essa história foi importante para você? (Quais as idéias 

que você tinha sobre gravidez?) 

 Expectativas em relação ao parto: quais eram suas reações, 

pensamentos e sentimentos? A gravidez foi planejada? E 

desejada? 

 Experiência de outras mulheres sobre parto. Conversou com 

outras mulheres sobre a gravidez? 

 Auto-percepção e auto-cuidado. O corpo grávido: suas 

reações, pensamentos e sentimentos quanto às mudanças no 

seu corpo. Você tinha alguma preocupação com seu corpo 

durante a gravidez? 

 Relacionamento com o feto. O que você pode relatar do que 

sentia em relação ao bebê? Expectativas (sonhos, desejos. 

medos)? Havia algum tipo de interação com o feto? Como 

era? Quem se envolvia nessa interação? Você tinha alguma 

preferência pelo sexo do bebe? 

 Com quem você contava durante a gravidez? 

 O pai durante a gravidez. 

A assistência à 

gravidez e ao 

parto  

 Acompanhamento pré-natal 

 Quais eram suas expectativas sobre a assistência ao parto? 

 No acompanhamento pré-natal, conversou-se sobre como 

seria o parto? Caso sim: de quem foi essa iniciativa? 

 No caso de cesariana: Como você reagiu quando o médico 

falou sobre a possibilidade de fazer um parto tipo cesariana? 

Você recorda das palavras que o médico utilizou? 

 Quais foram suas reações, seus pensamentos e sentimentos a 

esse respeito? 

 Qual tipo de parto você preferia? Qual escolheu? Houve 

escolha? 

 O que outras pessoas próximas disseram a respeito do tipo de 
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parto? Marido e mãe, particularmente? 

 Como você contou a outras pessoas sobre sua decisão quanto 

ao tipo de parto? Você deu as razões para preferir um tipo de 

parto ou outro? 

 Em que momento da gravidez ocorreram conversas sobre 

tipo de parto? 

 Com quem você falava sobre sua gravidez e parto? Com 

quem você não falava absolutamente sobre esses assuntos? 

Por que razões? 

 Outras pessoas perguntavam a você sobre a decisão quanto 

ao tipo de parto? 

 Antes do parto, que informação você tinha a respeito das 

conseqüências do parto normal, a curto prazo? E a longo 

prazo? Do parto cesariana? Para a mulher, psicologicamente? 

Para a criança? Para o pai? Para a família? 

 O que você disse ou diria a sua filha com relação ao tipo de 

parto?  . 

 Preparação para o parto. Como foi? 

 Relação com os profissionais de saúde: qual o lugar da mãe, 

da mulher, do bebê? Reações, pensamentos, sentimentos. 

Qual foi a atenção dada a cada um? 

 Opiniões quanto à assistência médica: concorda/discorda das 

orientações recebidas?  

 Convergência e divergência entre orientações médicas e 

crenças familiares sobre parto (explorar visões da avó e da 

mãe). 

Questões 

específicas 

sobre cesariana 

 Localização e extensão do corte (explorar qual o termo 

utilizado: corte, cicatriz...) suas reações, pensamentos e 

sentimentos. Poderia ser menor, maior, diferente?  

 Qual sua sensação sobre a cicatriz? Outras pessoas podem 

ver? Como você se sente? 

 Quais os efeitos a longo prazo de uma cesariana?  

 Você toca a cicatriz? E seu parceiro? Reações, sentimentos, 

pensamentos. 

 

Memórias do 

parto. 

 Qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça quando você 

lembra de seu parto? 

 Descrição do parto e de eventos imediatamente antecedentes 

 Comparação com as expectativas – reações, pensamentos e 

sentimentos. 

 A assistência recebida antes, durante e logo após o parto 
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 Suporte emocional durante o parto 

 Primeiro contato com o bebê 

 A experiência subjetiva do parto. Seu corpo durante o parto: 

suas reações, pensamentos e sentimentos. 

 A dor: reações, pensamentos e sentimentos. 

 Rotina de cuidados com o bebê 

 Referências à relação com o bebê 

 Com quem você contou durante e após o parto? 

 Como era a participação do pai? 

Significações 

sobre 

Maternidade 

 Como foi para você (a senhora) se tornar mãe?  

 Você pode nos contar como foi que começou a se sentir 

como uma mãe? 

 Como a vida (rotinas, projetos etc.) passou a ser vivida 

depois que você se tornou mãe?  

 Depois que você se tornou mãe, que atividades você fazia 

para si mesma? E para os outros?   

 Imagine “ser mulher” e “ser mãe” como campos conectados 

de alguma forma (utilizar papel e lápis para representá-los): 

como se relacionam? Dependência x independência? Que 

acordos são possíveis entre esses campos? Dê exemplos. 

 Depois do parto, quando e como aconteceu de você se mover 

além do filho e transitar no campo que representaria algo 

como sua “vida própria”? Quando você teve tempo para si 

própria?Que tipo de atividade fazia nesses momentos? 

 Que lembranças você tem sobre momentos agradáveis e 

desagradáveis no cotidiano com o seu bebê? 

 Descreva seus sentimentos quanto a outras pessoas se 

relacionarem com seu bebê pequeno: contato físico (tocar), 

cuidados, orientações, palpites... 

 De que modo as características do bebê modificam a 

experiência da mulher/mãe? 

 Com quem parecia o bebê? Quais eram seus sentimentos, 

pensamentos e reações quanto a isso? 

 

 

 


