
Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 

       Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonismo feminino no processo de escolha da  

via de parto 

 

Marianna Simões Medrado de Oliveira 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Cecília Bastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador – Bahia 

Setembro de 2014



2 
 

Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Psicologia 

          Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

 

 

 

 

 

 

Protagonismo feminino no processo de escolha da  

via de parto 

 

Marianna Simões Medrado de Oliveira 

 

Dissertação apresentada no Programa de Pós-

Graduação do Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal da Bahia, como exigência 

parcial para obtenção do grau de Mestre em 

Psicologia.  

Área de concentração: Psicologia do 

Desenvolvimento 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Cecília Bastos 

 

 

Salvador – Bahia 

Setembro de 2014  



3 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
                  
               Oliveira, Marianna Simões Medrado de  
O48               Protagonismo feminino no processo de escolha da via de parto 
              / Marianna Simões Medrado de Oliveira. – 2014. 
                     158 f. : il. 
 
                     Orientadora: Profª. Drª. Ana Cecília Bastos. 

       Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. 
Instituto de Psicologia, Salvador, 2014. 

 
1.  Psicologia do desenvolvimento. 2. Maternidade – 

Aspectos  
  psicológicos. 3. Parto. 4. Nascimento. I. Bastos, Ana Cecília.  
  II. Universidade Federal da Bahia. Instituto de Psicologia. III. 
Título. 

 
                                                                                     CDD: 155.6463 
_________________________________________________________________ 
 



4 
  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha Maria, que desde 

a descoberta da sua existência me direcionou e 

impulsionou para ser uma mulher melhor, mais 

forte e preparada para esperar a sua chegada. 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a minha Nossa Senhora que me deram 

forças para que continuasse nessa jornada e não desistisse, mesmo nos 

momentos mais difíceis dessa trajetória. 

A minha orientadora mais doce, mais humana e mais sensível, Ana Cecília 

Bastos, por ter compreendido com tanto carinho cada momento especial vivido 

por mim ao longo dessa fase – e não foram poucos – preenchendo-me com um 

olhar de confiança e segurança a cada encontro nosso. Quanta sorte eu tive 

em ter você ao meu lado. 

A minha família, minha mãe e minha avó, sempre vocês. Sempre esse amor, 

esse carinho e essa entrega aos meus processos como se fossem de vocês 

também. E são. Tudo que faço tem muito de vocês, sempre, a cada detalhe. 

Obrigada por me permitirem chegar até aqui, sempre investindo nos meus 

sonhos. 

Ao meu marido, presença constante e apoio incondicional em todos os projetos 

de uma vida. Obrigada por ter se colocado literalmente ao meu lado durante 

essa etapa de construção, tornando a realidade muito mais leve e prazerosa 

com todos os seus mimos e sua atenção nos dias e nas noites de produção.  

A Ana Clara e Brena, o que seria nessa etapa da vida sem vocês? Estiveram 

presentes desde o início até o fim, lado a lado, co-construindo um caminho em 

direção ao novo que mal sabíamos onde ia dar, mas sempre presentes. 

Obrigada por cada instante juntas, cada momento leve regado à pipoca e 

brigadeiro, pela inspiração e, sobretudo ao apoio de vocês nessa reta final. 

Tenham certeza que ele foi fundamental para chegar até aqui. 

Ao grupo de pesquisa, pelo acolhimento e pelas trocas que possibilitaram 

durante essa jornada. Obrigada a todos pelos conhecimentos compartilhados e 

pela sempre disponibilidade em ajudar quando necessário. 



7 
 

Agradeço a todos que, de alguma forma, incentivaram e contribuíram para que 

este projeto acontecesse. A minha irmã Carla pelo apoio e otimismo constante 

ensinado ao longo de uma vida; a Loise pela compreensão deste momento e 

incentivo através dos seus livros oferecidos a mim e a Analia, pelas trocas e 

por de alguma forma me fazer acreditar que era possível, e foi. Obrigada! 

Por fim, agradeço imensamente às mulheres que participaram deste estudo 

pelo interesse e pela disponibilidade em narrar uma parte tão sensível das suas 

histórias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMO 
 

Este estudo visa descrever e analisar o protagonismo feminino no processo de 

escolha da via de parto, assim como os significados atribuídos a cada via de 

parto (normal ou cesárea), através da narrativa de mulheres que vivenciaram 

recentemente a sua primeira gestação e experiência de parto, sem nenhum 

risco associado à gravidez. Mais especificamente, buscou-se investigar os 

posicionamentos assumidos pelas mulheres em suas narrativas, focando no 

nível de protagonismo/agency referente à tomada de decisão acerca do próprio 

parto e analisar possíveis crenças sobre cada tipo de parto e os atores sociais 

que podem estar envolvidas na sua tomada de decisão, assim como a 

construção da relação médico-paciente durante o processo de tomada de 

decisão da mulher. Para tanto foi utilizada uma abordagem qualitativa, de 

estudos de casos múltiplos, com mulheres em situações sócioeconômicas 

distintas. Como fundamentação teórica, a perspectiva da Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento foi escolhida e possibilitou uma melhor compreensão acerca 

dos resultados encontrados a partir da análise das narrativas que envolviam a 

maternidade como tema central. Como resultados foram encontrados 

diferentes níveis de protagonismo e conquista de agency pessoal a partir da 

condução de diferentes trajetórias, constituindo-se como característica 

predominante nas participantes que optaram pela trajetória da via de parto 

normal, além da existência de movimentos de ruptura nas participantes que 

decidiram por esta via de parto por não encontrar apoio de todos os atores 

sociais importantes diante da sua decisão. Por se tratar da via de parto mais 

frequente no país, a cesárea encontrou respaldo nas participantes que 

relataram medo da dor do parto normal e desejo por maior comodidade e 

previsibilidade no momento do parto. Em ambas as decisões pela via de parto 

encontrou-se uma consonância entre as posições de Eu privilegiadas 

hierarquicamente por cada participante que conduziam em direção a via de 

parto escolhida. Propõe-se dessa forma, uma reflexão acerca dos processos 

que conduzem as mulheres nos dias atuais a diferentes caminhos para o 

nascimento de seus filhos. 

Palavras-chave:  Maternidade, protagonismo, parto, nascimento. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to describe and analyze women's role in the process of 

choosing the route of childbirth and the meanings assigned to each type of 

childbirth (normal or cesarean), through the narrative of women who recently 

experienced their first pregnancy and birth experience without any risk 

associated with pregnancy. More specifically, we sought to investigate the 

positions assumed by women in their narratives, focusing on the level of 

ownership / agency relating to decision making about childbirth itself and 

analyze possible beliefs about each type of delivery and the social actors that 

may be involved in their decision making, as well as building the doctor-patient 

relationship during this process. A qualitative approach was used with multiple 

case studies and with women in different socioeconomic situations. As a 

theoretical basis, the perspective of Cultural Developmental Psychology was 

chosen and enabled a better understanding about the results from the analysis 

of the narratives involving motherhood as a central theme. As results were 

found different levels of leadership and achievement of personal agency from 

conducting different trajectories, establishing itself as the predominant feature 

participants who opted for trajectory of vaginal childbirth, besides the existence 

of movements of participants who decided to break in by this mode of childbirth 

did not find support for all important social actors in front of his decision. 

Because it is the most common route of childbirth in the country, cesarean 

found support in participants who reported fear of pain of natural birth and 

desire for convenience and predictability at childbirth. In both decisions the way 

of childbirth was found to be consistent between the I-positions hierarchically 

privileged by each participant leading toward mode of childbirth chosen. It is 

proposed therefore, a reflection on the processes that lead women in different 

ways to childbirth.  

Keywords : Maternity, leadership, labor, childbirth. 
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“O parto é uma das raras oportunidades em que se vivencia um 
milagre, no próprio cotidiano [...] Seja qual for a escolha quanto à 
forma de seu filho vir ao mundo, sempre será um momento 
marcante, com a oportunidade de ser um momento de felicidade 
intensa.” 

(Duarte, Ana Cristina & Diniz, Simone Grilo, 2004) 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

  “Para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer” 

Michel Odent 

 

Foi a partir dessa frase e do raciocínio implícito que ela carrega consigo 

que surgiu o interesse inicial que motivou este estudo. Para Odent (2004), a 

capacidade de amar está diretamente ligada à forma como os seres humanos 

são recebidos no mundo, podendo variar a partir da via de nascimento até a 

quantidade de intervenções e contato imediato com a mãe logo após o parto. 

A etologia foi a primeira disciplina a participar de estudos científicos 

acerca do amor e os conceitos introduzidos pelos estudiosos dessa área estão 

apoiados por pesquisas que exploram efeitos comportamentais de muitos 

hormônios envolvidos tanto no parto, quanto em diferentes facetas da 

representação do amor. O que se concluiu nas pesquisas mais recentes é que 

seja qual for a manifestação ou a faceta do amor, o hormônio ocitocina sempre 

está envolvido. 

A ocitocina, por sua vez, tem seu pico de liberação na vida humana no 

momento do nascimento de forma natural, pois o hormônio funciona como mola 

propulsora da força para o próprio trabalho de parto que envolve as contrações 

e a dilatação uterina para possibilitar o nascimento do bebê, movimento que 

não ocorre em partos cirúrgicos, pois sem trabalho de parto e sem contração, 

não há liberação do hormônio ocitocina. A partir disso, surge então uma grande 

preocupação nos dias atuais onde a via mais comum de nascimento deixou de 

ser a via natural, produtora do hormônio do amor e passou a ser a via artificial. 

A partir disso uma série de questões foram levantadas, a possibilidade 

de escolha pela via de nascimento sem precedentes oferecida às novas 

gerações de mulheres é considerada como um marco na história dos 

mamíferos, pois em poucas décadas, uma operação criada para salvamento se 

tornou o tipo parto mais comum e mais praticado em alguns lugares do mundo. 
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Numerosas lendas e alguns mitos envolvem o surgimento da cesárea. 

Na mitologia grega Apolo removeu Asclépio (simbolicamente o fundador de um 

famoso culto médico) da barriga de sua mãe, também é possível que a 

expressão venha do verbo cedare, cortar, mas não se configura como uma 

prática exclusivamente romana, existem referências a esta prática nas culturas 

hindu, egípcia e chinesa. 

A partir da incorporação do parto à prática médica transformou-se 

também o cenário em que era realizado, deixando de ser um evento familiar 

que acontecia dentro das casas para vir a se tornar um evento médico, inserido 

em um contexto hospitalar. Certamente, a incorporação do parto à esfera da 

medicina é responsável pelo salvamento de muitas vidas de mulheres e bebês, 

mas também acabou se traduzindo em números impressionantes, sobretudo no 

Brasil. No nosso país o caminho mais comum de nascimento se tornou a via 

cirúrgica, criando uma espécie de “cultura” que envolve tanto médicos quanto 

mulheres que possuem a possibilidade de optar espontaneamente por essa via 

de parto, e para espanto de muitos pesquisadores, continuam aumentando 

também as taxas que dizem respeito a mortalidade materna (Rattner, 2005). 

A Organização Mundial de Saúde (2005) formulou uma declaração no 

ano de 1998 preconizando que não se deve intervir no processo de parto 

normal caso não haja uma justificativa que seja compatível com a segurança 

de mãe e bebê, estabelecendo ainda uma taxa máxima de 15% de partos por 

via cirúrgica, levando em conta não somente as evidências científicas, mas 

também os direitos das mulheres à informação e à decisão. 

A humanização no processo do parto e nascimento representa um 

movimento em direção ao respeito e ao apoio à mulher grávida durante sua 

gestação, no momento do parto e pós-parto. 

Neste sentido, trabalhando como psicóloga hospitalar em uma UTI pediátrica, 

percebi a necessidade de aliar a minha formação familiar sistêmica aos 

estudos mais voltados para o desenvolvimento humano. O atendimento às 

crianças quase sempre era seguido do atendimento às mães, pois estas se 

mantinham presentes como acompanhantes dos filhos em tempo integral e, 
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durante os atendimentos se fazia imprescindível retomar a circunstância em 

que ocorreu a gestação e o nascimento dos pacientes ali presentes. 

A partir desta interação e da escuta clínica dedicada a essas mães, 

percebi que meu grande interesse de estudo e trabalho havia se transformado 

junto com a evolução de cada caso atendido: a partir de então decidi trabalhar 

com maternidade, tendo como público alvo as mulheres inseridas nesse 

contexto e seus familiares. Deixei a UTI pediátrica de um hospital geral e 

passei a trabalhar em uma maternidade de referência atendendo gestantes, 

assistindo-as em trabalho de parto, bem como puérperas e familiares. 

Foi então que descobri a necessidade de compreender ainda mais sobre 

os processos fisiológicos da parturição e me formei como Doula – 

acompanhante de parto treinada para acolhimento à gestante e mulher em 

trabalho de parto. Como parte das minhas funções, presto atendimento 

psicológico às mulheres durante o pré-natal, no momento do seu pré-parto, 

parto, pós-parto, internação em enfermaria e UTI adulto ou como 

acompanhantes dos seus bebês na UTI neonatal. Esta experiência foi 

determinante para definir o tema deste estudo, principalmente por buscar essa 

resposta que tanto flutua no atual universo das maternidades e corpo da equipe 

multidisciplinar como um todo: o que leva uma determinada mulher a decidir ou 

preferir um tipo de parto e outra mulher a decidir ou preferir um tipo de parto 

diferente? Sendo que quando questionadas sobre esse assunto todas elas 

parecem estar tão seguras e certas que sua decisão é a melhor a ser adotada 

para sua vida e o seu corpo, mesmo destoando tanto umas das outras. 

Aprofundando nas leituras e pesquisas sobre o tema, me deparei com os 

números e com as estatísticas nacionais e internacionais sobre cada tipo parto 

e também com uma gama de trabalhos concentrados na área de enfermagem 

e na área médica, buscando compreensões acerca do tema que não estavam 

voltadas para a esfera subjetiva e psicológica da mulher, mas voltados para 

uma esfera prática do atendimento. 

Esses dados chamaram atenção, assim como a lacuna na área de 

concentração da psicologia e então decidi por aprofundar o interesse, quando 
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me inseri em uma linha de pesquisa que estuda contextos e trajetórias de 

desenvolvimento, focalizando em mulheres primíparas que estão vivenciando 

pela primeira vez o processo de tomada de decisão enquanto protagonistas da 

sua vida e do seu processo de parturição e transição para a maternidade. Além 

disso, também se faz importante entender quem são os atores sociais que 

influenciam direta ou indiretamente nessa escolha e as possíveis crenças que 

mantém ou subjazem cada opção que envolve o momento do nascimento. 

Por entender o parto como um evento não só fisiológico, mas também 

cultural, biológico, social e psicológico é que procuro contextualizar esse 

fenômeno tanto na sua singularidade como na sua complexidade, levando em 

conta diferentes níveis de escolaridade, tipos de assistência e nível 

socioeconômico. E pensando em apreender ao máximo os discursos sobre as 

histórias de vida das mulheres participantes da pesquisa é que foi escolhido 

fazer uso da entrevista narrativa enquanto técnica para a coleta dos dados. 

 Para atingir o objetivo de pesquisa formulado, este trabalho foi 

organizado em sete capítulos distintos, visando uma melhor organização do 

conteúdo e síntese dos resultados obtidos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Com o início desse século, podemos observar múltiplas transições e 

mudanças às quais fomos submetidos, tanto na ciência, quanto na vida social. 

De acordo com Meirelles (2008), muitas questões de ordem epistemológica 

acentuam-se nesse contexto, levando-nos a rever antigos paradigmas da 

ciência tradicional e suas consequências para os contextos social e familiar. 

Aqui, privilegiamos um recorte com enfoque na mulher e na maternidade. 

De acordo com a proposta do construcionismo social, vivemos hoje em 

um momento que é marcado pela ausência de verdades absolutas, o que 

favorece a construção de múltiplas maneiras de descrever a vida e o cotidiano, 

mas por sua vez, questiona crenças e valores que em algum momento da 

história eram tidos como absolutos e imutáveis (Grandesso, 2000). 

Traçando uma breve retrospectiva, percebemos que no final do século 

XIX e ao longo do século XX havia uma ideia central que norteava o feminino: 

de que a mulher nasceu para ser mãe. Depois da Primeira e da Segunda 

Guerra Mundial, em consequência ao grande número de perdas humanas 

sofridas, passou-se a enaltecer a maternidade e travar uma luta contra as 

práticas anticoncepcionais e o aborto, reforçado pelo discurso médico e 

teológico. Nesse contexto, cresceu o ideal de mãe, dona de casa, que deveria 

estar sempre presente e disponível. 

Em seguida, a globalização revolucionou a velocidade com que as 

informações são transmitidas, e passou a encarar os processos quase como 

descartáveis, inclusive as pessoas e as relações estabelecidas entre elas, 

favorecendo a negação de limites e o pouco estímulo à subjetividade. Dessa 

forma, a mulher e sua expectativa quanto a maternidade passa agora a ocupar 

um outro patamar social, onde ela pode escolher “se, quando e como” vai se 

tornar mãe (Meirelles, 2008). 

Esse novo espaço concedido e conquistado pelas mulheres foi forjado 

através das lutas feministas e das outras intensas modificações ocorridas 

durante o século passado, como a crescente participação no mercado de 
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trabalho, o voto feminino, o baby boom do pós guerra, a revolução sexual e a 

pílula anticoncepcional (Jones, 2012). Definitivamente, houve grande 

modificação no papel da mulher nos últimos anos, o que obriga a sociedade a 

refazer os seus conceitos a seu respeito, bem como a própria maneira de 

compreendê-la. 

E foi próximo ao final do século passado que o processo do parto e 

nascimento começou a se modificar de forma preocupante. Nos anos 70, o 

índice de cesarianas mal passava de 10% e já no início do século XXI alcançou 

patamares extremamente altos, sendo então mais comum nascer pela via 

cirúrgica do que pelo processo natural (Jones, 2012). 

Para dar à luz, as mulheres contavam com as parteiras, que até os dias 

de hoje são inúmeras e incontáveis no nosso país. De acordo com Largura 

(2006), sua função é tão antiga quanto à própria humanidade, e em sua grande 

maioria são mães de família, o que lhes concede grande sensibilidade e 

compreensão para a mulher na hora de parir. Porém, suas funções foram 

perdendo campo e dando enfoque à medicalização e a hospitalização com o 

advento da tecnologia e a preocupação com o asseio nas práticas ligadas ao 

corpo.  

Para Maia (2010), a perseguição às parteiras, seu banimento e sua 

desqualificação fizeram desaparecer também um conjunto significativo de 

conhecimentos das próprias mulheres acerca dos seus corpos, seus produtos e 

suas dinâmicas mais pessoais. 

Ao longo do desenvolvimento da obstetrícia, foi sendo cada vez mais 

empregada a metáfora do corpo enquanto máquina e como sua consequência, 

do útero como máquina. Essa última metáfora foi combinada ao uso de 

instrumentos mecânicos reais (fórceps), que possuem um importante papel na 

substituição das mãos das parteiras por mãos masculinas que usam 

ferramentas (Martin, 2006). A ideia do corpo enquanto máquina continuou a 

dominar a prática da medicina no século XX e por tanto, fundamenta a 

disposição do homem em empregar tecnologia e interferir no processo do 
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parto. Para esse autor, “o corpo da mulher é a máquina e o médico, o 

mecânico ou técnico que a conserta” (p. 107). 

A assistência pré-natal e ao parto passou por um processo de 

institucionalização, sob a legitimação da ciência e da biomedicina, passando 

assim a ser compreendido basicamente como um evento biológico, tomando 

ênfase aos aspectos técnicos em detrimento da percepção da singularidade e 

complexidade da mulher em sua inserção sócio-histórico-cultural (Martins, 

2004). 

Hoje, o Brasil é considerado como o campeão mundial de realização de 

cesáreas, que vêm sendo frequentemente adotadas por inúmeras razões, não 

apenas por conta de uma urgência obstétrica, para salvar a vida da mãe ou da 

criança em sofrimento (Largura, 2000). Segundo o DataSUS, dos cerca de 3 

milhões de partos realizados por ano no Brasil, mais da metade (52% em 2010) 

se dá por meio de cesariana, sendo que os dados sobre parto cirúrgico 

mostram que existe grande discrepância entre o percentual registrado na rede 

pública, que fica em 37% - já acima do preconizado pela OMS, que estima em 

15% o percentual de mulheres que teriam necessidade de passar por uma 

cesariana para conseguir ter filhos – e o alarmante índice de 82% na rede 

privada.  

Segundo dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do 

Ministério da Saúde (Sinasc/MS), entre 1994 e 2007, a taxa de cesarianas 

aumentou em 44% no país. O termo que define essa situação é “medicalização 

abusiva”, mencionado em artigos sobre saúde de mães e crianças, na edição 

especial ‘Saúde no Brasil’ da revista inglesa The Lancet, publicado em 2011. 

Em contraste com esses dados, acumulam-se estudos e pesquisas 

conduzidos em vários centros mundiais evidenciando que o bem-estar materno 

e fetal não melhora na proporção em que cresce o intervencionismo no 

momento do parto (Jones, 2008). As evidências ainda apontam para o fato de 

que o parto cesárea contribui para o crescimento no índice de mortes 

maternas, assim como a probabilidade de complicações neonatais. De acordo 

com Souza, Amorim e Porto (2010) o nascimento programado por cesariana 
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eletiva – em que a mulher sequer chegou a entrar em trabalho de parto e a 

data do nascimento é marcada previamente – pode acarretar problemas de 

saúde, como maior frequência de problemas respiratórios e admissão na UTI 

neonatal, maiores dificuldades para estabelecer a amamentação, maior chance 

de afastamento mãe-bebê e todas as sequelas decorrentes a esse processo, 

nascimento prematuro por erro de datação de idade gestacional, aumento do 

risco de alergias no futuro e aumento do risco de obesidade na infância e na 

idade adulta. 

De todos os aspectos referentes à assistência na gravidez e nascimento, 

sem dúvidas, o alto índice de cesarianas é considerado o mais alarmante, 

sobretudo nesses casos de cesariana eletiva. O índice de 82% de partos 

cirúrgicos registrados na rede privada brasileira é o mais alto do mundo, e 

desses partos estima-se que de 70% a 80% sejam agendados antes do 

momento ideal. Essa taxa é cerca de duas vezes maior que a média nacional e 

também bem mais elevada que a dos Estados Unidos da América e a dos 

países europeus (Brasil, 2008). Esses partos estão sendo antecipados e na 

maioria das vezes são realizadas cesarianas por conveniência, para que todos 

os que estão envolvidos no processo possam se beneficiar com isso: a equipe 

médica, o hospital e até mesmo à própria mulher grávida. 

Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre os vários aspectos 

relacionados à hipermedicalização da maternidade do Brasil, recentemente, o 

Governo Federal patrocinou a realização de um Inquérito Epidemiológico sobre 

as Consequências do Parto Cesáreo Desnecessário no Brasil. Tal iniciativa 

originou a pesquisa Nascer no Brasil coordenada pela Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz) que 

pesquisou acerca das altas taxas de cesárea e suas consequências para a 

saúde das mulheres e recém-nascidos concluindo que a prática médica não 

acompanha o conhecimento científico acumulado até os dias de hoje e 

conquistado no mundo acadêmico (Chaves, 2014). 

Segundo os dados obtidos na pesquisa, as altas taxas de cesárea sem 

uma indicação precisa de risco obstétrico e, sobretudo, a ausência de 

mecanismos fisiológicos de adaptação ao nascimento, implicam em sérios 
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riscos para adaptação dos bebês, sendo que o pior desfecho neste quesito 

pode ser constatado através das altas taxas de prematuridade, associadas a 

distúrbios respiratórios.  

 Os valores da sociedade em que vivemos influem também na forma 

como concebemos o parto, encarando-o como um acontecimento restrito à 

área médica e até mesmo um evento cirúrgico. Estamos vivendo em meio a 

uma sociedade que tem pressa, onde tudo pode e deve acontecer da forma 

mais rápida possível, com toda dificuldade regulamentada pela tecnologia e os 

problemas de saúde gritam por uma solução medicamentosa ou cirúrgica.  

De acordo com Jones (2012), estudos de diversas partes do mundo 

evidenciaram que a grande maioria dos procedimentos hospitalares ligados ao 

parto como afastamento da família, enemas, tricotomias, restrição ao leito, etc., 

não possuíam embasamento científico para a sua realização, se constituindo 

então como rituais que em nada beneficiavam as mulheres, apenas as 

mantinha presas a um sistema que as incapacitavam para o seu próprio 

trabalho de parto. Essas “cascatas de intervenções” (Diniz & Duarte, 2004) 

resultam em partos mais dolorosos, arriscados e que frequentemente deixam 

sequelas físicas e/ou emocionais. Dessa forma, supõe-se que no caso do 

Brasil, muitas vezes a mulher pode recorrer a um parto cesárea para evitar o 

parto vaginal, que frequentemente vem atrelado a essas intervenções 

desnecessárias e dolorosas. 

Cabe aqui ressaltar que a Organização Mundial de Saúde propõe 

alterações nesse modelo intervencionista de atendimento ao parto hospitalar, 

recomendando a modificação dessas rotinas, hoje consideradas 

desnecessárias. Tal proposta, não é necessariamente eliminar essas 

intervenções citadas acima, mas reduzi-las às demandas de necessidade 

comprovada, com a intenção de evitar o abuso dessas práticas enquanto 

prejudiciais para à saúde da mulher e do bebê (Criszóstomo, Nery & Luz, 

2007).  

Mulheres não são contêineres fetais. Mulheres são sujeitos de 

seu próprio destino. Elas tem o direito de conduzir suas gestações 
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de acordo com seus valores, suas crenças e suas tradições. A 

tecnologia deve ser aplicada apenas quando real justificativa para 

seu uso. O intervencionismo desmedido dos nossos dias apenas 

produziu um incremento de mortes maternas e problemas 

neonatais, e essa tendência deve ser obstaculizada por todos 

aqueles que verdadeiramente se preocupam com o destino do 

nascimento humano e com a saúde de nossas mulheres e 

crianças. A tecnologia é importante ferramenta, mas não pode se 

transformar em uma arma que se volta contra a própria 

humanidade, apenas para manter inalterado um sistema de poder 

(Jones, 2012, p. 174). 

 Portanto, o complexo evento do parto e do nascimento, ao longo dos 

últimos séculos foi se tornando um evento médico/hospitalar que foi segregado 

da vida familiar e comunitária. Esse modelo de parto nos hospitais de acordo 

com Domingues (2002) serviu de três formas: para restringir a competição com 

as parteiras, estabelecer o princípio do controle médico sobre as pacientes e 

facilitar o treinamento de novos médicos. Sendo assim, o parto assistido por 

médicos dentro de um hospital virou sinônimo de modernidade, de segurança e 

principalmente de ausência de dor. 

Percebe-se então que com o avançar dos anos e da tecnologia, novas 

perspectivas vão sendo abertas em torno da maternidade, mas não se 

configuram como tempos de calmaria, ao contrário, hoje a mulher vive em 

tempos de incertezas. Basta olhar em volta e perceber os atuais movimentos e 

marchas pela retomada ao parto natural, pela humanização no nascimento, 

pelos direitos reprodutivos das mulheres, pela humanização no atendimento 

médico-hospitalar, o crescente número de grupos de apoio ao parto e 

nascimento e centros de parto natural e tudo isso presidido por elas, que 

conscientes da sua história buscam adequar o atual cenário sócio-político-

cultural da maternidade de acordo com suas necessidades, surgindo então, 

nesse momento, o espaço para o humanismo no debate sobre o nascimento. 

Tais manifestações populares que invadiram as ruas do Brasil em junho 

de 2013 trouxeram a saúde da mulher para o centro do debate público e 
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expuseram os limites do Sistema Único de Saúde (SUS), que mesmo 

possuindo grande abrangência na sua cobertura assistencial, não consegue 

assegurar que seus serviços sejam prioritariamente pautados na qualidade da 

assistência. Para Aquino (2014), é frequente que exista uma desarticulação 

entre a atenção do pré-natal e o parto, uma crescente peregrinação das 

parturientes em busca de internação, além do uso de procedimentos abusivos 

de rotina na assistência ao nascimento, como manobras de Kristeller1 e 

episiotomia2. Já nos serviços privados, a via de parto cirúrgica previamente 

agendada se constitui como realidade predominante, mesmo em mulheres 

vivenciando a primeira gestação. 

Tanto no setor público quanto no setor privado, não se garante o direito 

à informação nem se respeita a autonomia das mulheres, “fere-se a integridade 

corporal e nega-se o direito previsto em lei ao acompanhante, tornando o parto 

solitário, inseguro e doloroso” (Aquino, 2014).  É possível verificar que as 

iniciativas existentes para modificar este quadro refletem as lutas políticas e 

ideológicas na área da saúde quanto às alternativas de modelo de atenção, 

que inclui desde a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) quanto a convergência de propostas entre o movimento 

sanitário e o feminismo 

 Em 1999, o Ministério da Saúde publicou uma portaria de n° 985/99, que 

legitimava o Centro de Parto Normal (CPN) no âmbito do SUS, com equipe 

formada por enfermeira obstetra, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços 

gerais e um motorista para casos de intercorrências. Esses centros possuem 

atendimento exclusivo ao parto normal sem distócia (Crisóstomo, Nery & Luz, 

2007), na sua maioria realizado por um profissional da enfermagem com 

especialização em obstetrícia, possuindo ainda uma estrutura física 

semelhante a um lar, um domicílio. 

Vale ressaltar que os CPN’s surgiram com o objetivo de resgatar o 

direito à privacidade e legitimar à dignidade da mulher ao dar a luz em um local 
                                                           
1
 Manobra de Kristeller: quando o médico ou a enfermeira faz pressão com as mãos no fundo do útero 

da mulher para acelerar o trabalho de parto (Diniz e Chamcham, 2006). 
2
 Episiotomia: incisão no períneo, para aumentar o canal vaginal, durante o parto normal (Previatti e 

Souza, 2007). 
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tão aconchegante quanto o seu ambiente familiar e também, ao mesmo tempo, 

garantir segurança à mãe e filho, contando com recursos apropriados sempre 

que necessário (Machado & Praça, 2006). As propostas de humanização no 

atendimento ao parto estimularam à implantação desse modelo de assistência 

no país, ganhando força a partir da década de 80.  

Medeiros, Santos e Silva (2008) afirmam que o melhor lugar para a 

mulher ter o seu bebê é exatamente em um local que ela se sinta segura e 

confortável, onde exista assistência viável. Considerando uma gestante de 

baixo risco, este lugar pode ser uma maternidade, um CPN ou até mesmo a 

sua própria casa. 

Percebe-se hoje em contraste com os altos índices de cirurgias 

desnecessárias e da crescente medicalização, um discreto aumento pela 

procura de gestantes ao parto domiciliar em algumas regiões do país, 

relacionando-se com uma questão de escolha pessoal da mulher. 

Esse movimento do retorno ao parto natural tem voltado a fazer parte do 

cenário urbano contemporâneo, consistindo em uma mudança que envolve 

uma série de novos valores, significados e sentidos quanto à forma de 

nascimento humano. De acordo com a OMS, esse tipo de parto não deve ser 

medicalizado e seu acompanhamento deve ocorrer com o mínimo de 

intervenções que sejam realmente necessárias. De acordo com Koettker, 

Bruggemann, Dufloth, Knobel & Monticelli (2012), essa já uma opção de local 

de parto amplamente considerada em diversos países da Europa, além de 

Canadá e Austrália que contam com diversas publicações evidenciando que a 

assistência domiciliar planejada é tão segura quanto a hospitalar. 

Na literatura, poucos estudos se concentram nas questões subjetivas 

que estão diretamente ligadas à escolha da mulher por determinada via de 

parto. Grande parte dos estudos privilegiam os aspectos médicos e 

epidemiológicos ou aspectos relacionais ligados à equipe de saúde, 

principalmente a assistência da equipe de enfermagem com a parturiente. 

Sobre essas duas categorias podem ser citadas alguns estudos nacionais, 

como o de Nomura, Alves e Zugaib (2004) que analisou as complicações 
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maternas associadas ao tipo de parto; o de Griboski e Guilhem (2004) que 

declararam evidente a falta de comunicação na assistência prestada pelos 

profissionais de saúde às mulheres; e o de Oliveira, Cunha, Dias e Leal (2008) 

que buscou analisar a qualidade da assistência ao trabalho de parto segundo o 

risco gestacional e o tipo de prestador, concluindo que as gestantes de baixo 

risco são submetidas a intervenções desnecessárias e as de alto risco, por sua 

vez, não recebem o cuidado adequado. 

Não se conhecem ainda todas as causas que justificam a preferência da 

mulher por determinada via de parto, sendo essa questão amplamente 

pesquisada nos países desenvolvidos, porém os dados de países em 

desenvolvimento ainda são limitados (Balaskas, 2008). Influências como tipo e 

grau de satisfação com o parto prévio e renda são algumas justificativas 

encontradas por Faisal-Cury e Menezes (2006) como possível preferência da 

mulher pelo parto cesáreo; já o estudo de Tedesco, Filho, Mathias, Benez, 

Castro, Bourroul e Reis (2004) encontrou uma preferência de 90% das 

entrevistadas pela via de parto vaginal, tendo como principal justificativa a 

praticidade para a realização e o medo da dor no pós-parto causada pela 

cesárea. Este dado é reiterado pela pesquisa de Hotimsky, Rattner, Venancio, 

Bógus e Miranda (2002) que constataram a preferência das mulheres pelo 

parto vaginal, sendo a cesárea temida pelos riscos a ela associados. 

Alguns autores se detêm a buscar compreender o alto índice de partos 

cesáreos que ocorrem independentes da escolha da mulher. Como é o caso da 

pesquisa de Pádua, Osis, Faúndes, Barbosa e Filho (2010) que avaliou a 

prevalência de cesáreas em hospitais brasileiros, afirmando que a razão dessa 

prevalência foi significativamente maior entre mulheres com maior idade, 

casadas e com maior índice de massa corporal e a de Meller e Schafer (2011), 

que analisou a prevalência dos tipos de parto e fatores associados em 

mulheres brasileiras em idade fértil estudadas na última Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde (PNDS), que numa população de 6.125 mulheres 

constatou a prevalência de 42,9% de parto cesariano. 

Contudo, diante das pesquisas que focam a preferência da mulher por 

determinada via de parto, essas se concentram em sua maioria, buscando 
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compreender a razão da escolha da parturiente pela cesárea, deixando o parto 

natural a cargo dos pesquisadores que atualmente, buscam uma maior difusão 

e propensão do parto humanizado e da humanização do nascimento. 

A pesquisa de Barbosa, Giffin, Ângulo-Tuesta, Gama, Chor, D’Orsi e 

Reis (2003) investigou a existência de uma “cultura de cesárea” ou a 

preferência das mulheres por esse tipo de parto e constatou que a maioria 

(75,5%) das entrevistadas nas maternidades estudadas não quer e não pede 

cesárea, concluindo que, não existe assim um movimento feminino que valorize 

esse tipo de parto como preferência; o estudo de Pelloso, Panont e Souza 

(2000) buscou compreender os motivos que levaram a mulher a optar pela 

cesárea, concluindo que a escolha ocorreu em função do medo da dor do parto 

e por falta de conhecimentos de risco e benefícios de cada tipo de parto. 

Rattner (1996) verificou as associações entre as práticas de cesáreas e 

o desenvolvimento social e econômico, adotando como unidades de análise os 

Escritórios Regionais de Saúde (ERSAs) e os hospitais, enfatizando a 

necessidade de uma reorientação da assistência ao nascimento, pois a 

cesárea apesar de ser um procedimento médico, adquiriu o caráter de bem de 

consumo, definido pela autora como um sintoma da perversa lógica que vem 

se instalando no sistema de saúde. Buscando compreender os motivos dos 

altos índices de cesáreas alcançados no Brasil – superiores aos de qualquer 

outro país, – Faúndes e Cecatti (1991) caracterizaram essa tendência e 

estabeleceram suas diferenças sócio-econômicas e regionais e afirmaram que 

há uma incidência mais alta para os indivíduos em regiões mais favorecidos 

economicamente, enfatizando ainda as consequências dessa intervenção 

sobre a morbidade e mortalidade materna e perinatal. 

Já os estudos que se concentram na temática da humanização e apoio 

ao parto natural encontram-se os de Nagahama e Santiago (2011) que 

avaliaram a qualidade da atenção ao parto em dois hospitais de referência no 

Estado do Paraná e ainda assim encontraram taxas de cesariana superiores a 

50% nos dois hospitais; Machado e Praça (2004) discorreram acerca da 

assistência obstétrica centrada nas necessidades da parturiente prestada em 

um Centro de Parto Normal que segue um protocolo de condutas obstétricas e 
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normas preconizadas pelo Ministério da Saúde; e Silva, Barbieri e Fustinoni 

(2010) buscaram compreender as experiências de puérperas que vivenciaram 

o trabalho de parto e o parto em um modelo assistencial humanizado, 

sugerindo que os resultados do seu estudo possam contribuir para gerar 

mudanças assistenciais. 

No que diz respeito ao parto domiciliar, alguns estudos concentram-se 

em buscar compreender o retorno desse evento no país, ainda de forma tão 

discreta e pouco conhecida. Com o objetivo de analisar os fatores que 

influenciaram a escolha pelo parto domiciliar assistido por uma enfermeira 

obstétrica, Medeiros, Santo e Silva (2008) o fizeram a partir da história de vida 

de mulheres que vivenciaram essa experiência. Crisóstomo, Nery e Luz (2007), 

conduziram um estudo com abordagem qualitativa, também no intuito de 

compreender através da vivência das mulheres a experiência do parto normal 

domiciliar e hospitalar, bem como discutir a vivência das mulheres nos dois 

tipos de partos. Koettker, Bruggemann, Dufloth, Knobel e Monticelli (2012) 

conduziram um estudo com o objetivo de avaliar os resultados obstétricos e 

neonatais dos partos domiciliares planejados assistidos por enfermeiras 

obstétricas. 

Já as pesquisas encontradas que estão em consonância com o objeto 

deste estudo ainda são poucas e podem ser aqui citadas: a pesquisa de 

Pereira, Franco e Baldin (2011) que buscou compreender, a partir das 

representações sociais femininas o protagonismo da mulher na decisão sobre a 

parturição, focando assim na teoria da RS como forma de compreensão; o 

estudo de Oliveira, Riesco, Miya e Vidotto (2002) que buscou identificar o tipo 

de parto esperado pelas mulheres, verificar a ocorrência do tipo de parto e 

comparar a indicação médica da cesariana com o entendimento das mulheres 

sobre a justificativa dessa intervenção; e a pesquisa de Faúndes, Pádua, Osis, 

Cecatti e Souza (2004) que objetivou conhecer a preferência de mulheres 

quanto às vias e formas de parto e concluíram que uma melhor comunicação 

entre os médicos e as mulheres grávidas talvez possa contribuir para uma 

melhoria da atual situação, pois não houve sustentações na opinião das 
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mulheres que o principal aumento na taxa de cesárea seja o respeito ao desejo 

feminino por parte dos médicos. 

Percebe-se que a transição para a maternidade através do parto está 

diretamente associada a uma rede social, cultural e econômica da mulher, 

somando-se ainda as suas crenças e os significados atribuídos a cada evento 

ligado à essa fase. Em nossa sociedade, parece ser uma questão cultural o 

pouco domínio da gestante sobre a fisiologia do parto e os indicadores contra 

ou a favor de cada via, pesquisas fundamentam que poucas informações 

chegam de fato ao conhecimento da mulher que deveria ser a principal 

conhecedora do processo que ela protagoniza (Pereira, et. al, 2011). 

Diniz e Duarte (2004) defendem o direito à escolha informada por parte 

da mulher sobre as diversas formas de dar à luz, reiterando que na área da 

saúde esse direito se constitui como um direito humano e reprodutivo, 

apontado em diversos instrumentos nacionais e internacionais. 

Como estratégia para reduzir as elevadas taxas de cesárea, a OMS, o 

MS e a ANS consideram indispensável a realização de mudanças no 

paradigma demasiadamente medicalizado da assistência obstétrica e, além 

disso, recomendam a adoção de medidas em direção a intregalidade e 

humanização do cuidado (Brasil, 2005). 

Sendo assim, pode-se pensar na humanização como um processo de 

transformação de cultura, em direção ao reconhecimento da subjetividade e do 

contexto social dos clientes e profissionais e pensando mais focadamente na 

humanização do parto e nascimento, as políticas governamentais prezam por 

receber as mulheres com dignidade bem como seus familiares e o recém-

nascido.  Desta forma, deve-se prezar por evitar o isolamento da mulher e a 

prática de intervenções desnecessárias e danosas para a mulher e o bebê, 

promovendo um ambiente acolhedor e a adoção de condutas hospitalares que 

utilizem práticas benéficas para ambos. 

Portanto, falar sobre gravidez e maternidade significa não apenas 

abordar um evento individual, único, mas um momento de transição 
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desenvolvimental que acaba por afetar, direta ou indiretamente, o sujeito e a 

família como um todo, além dos diversos atores sociais envolvidos no processo 

(Bastos, Takei, Moreira, França, Chaves & Junior, 2009). A maternidade 

envolve, portanto, uma vivência psicologicamente complexa, e o presente 

estudo privilegia a esfera subjetiva da mulher, o que é por ela internalizado, sua 

forma de posicionamento individual e coletiva no seu processo de tomada de 

decisão acerca da via a ser adotada no momento do seu parto. 

Para tanto, cabe ressaltar que não existe uma forma “certa” ou mais 

politicamente correta de dar à luz, mas sim uma gama de escolhas a serem 

feitas, para que o momento do nascimento venha a ser o mais seguro, 

confortável e feliz para a gestante e sua família (Diniz & Duarte, 2004). A 

discussão aqui nesse projeto pretende ressaltar o processo de aquisição de 

autonomia que as mulheres estão construindo em torno da decisão quanto ao 

tipo de parto, sua responsabilidade, subjetividade e significados construídos 

perante sua escolha e o processo de socialização desta com os diversos 

autores sociais envolvidos nesse processo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Este trabalho foi direcionado sob a perspectiva da Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento, que compreende a cultura como parte do sistema 

psicológico do indivíduo. Valsiner (2007) enfatiza a natureza dinâmica e 

processual do funcionamento da cultura nesses mesmos sistemas psicológicos 

humanos, incluindo tanto o domínio intrapessoal, que envolve o sentir, o pensar 

e o agir, quanto o domínio interpessoal, consistindo na conduta em relação a 

outras pessoas. Sendo assim, cultura diz respeito a processos através dos 

quais as pessoas se relacionam com seus mundos sociais, referindo a relação 

do sujeito com seu ambiente, em processo de mútua constituição dos mesmos. 

Para o autor, a cultura deve ser vista como um processo intrinsecamente 

psicológico, muito mais do que como uma entidade externa ao indivíduo, ou 

seja, deve ser entendida como uma instância inerente às funções psicológicas 

humanas. 

Neste sentido, os seres humanos realizam constantes trocas com o 

ambiente, denominadas de internalização e externalização (Valsiner, 2012). 

Essas trocas permitem a síntese de materiais externos em uma nova 

construção na esfera intrapsicológica e permitem também a síntese de 

materiais já internalizados em transposição para o mundo externo, 

transformando-se e realizando novas elaborações subjetivas. Esse movimento 

favorece a construção dos mundos subjetivos humanos envolvidos em 

constantes transições ao longo do desenvolvimento. 

Nesse sentido, a cultura pessoal não se refere apenas ao fenômeno 

subjetivo internalizado, mas refere-se também às externalizações imediatas 

deste processo, que são publicamente visíveis. Sendo o sistema pessoal de 

significados refletido no mundo através de arranjos importantes para o 

indivíduo, como no arranjo do corpo, nas organizações de objetos pessoais e 

nos rituais pessoais de interação. 

 Por sua vez, de acordo com Valsiner (2000), a externalização das 

culturas pessoais se dá de maneira única e individual, mesmo em pessoas 
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diferentes ligadas a uma mesma entidade social (como a família), o que 

caracteriza assim, a multivocalidade do discurso social. 

Já a cultura coletiva é composta pelas externalizações dos sistemas 

pessoais de significados, sendo uma entidade mais estável e que funciona 

como um input na construção das culturas pessoais, considerando que a 

pessoa em desenvolvimento encontra-se exposta às sugestões sociais do 

ambiente. Essa construção ocorre através das trocas comunicativas entre as 

pessoas que se encarregam de construir e reconstruí-la (Valsiner, 2000).   

Sendo assim, cultura diz respeito a processos através dos quais as 

pessoas se relacionam com seus mundos sociais, referindo a relação do sujeito 

com seu ambiente, em processo de mútua constituição dos mesmos. Pode 

também ser compreendida como um sistema de mediação semiótica que se 

estabelece por meio de signos; e é transmitida através das gerações, por um 

processo dialético entre continuidade e mudança, transformação e estabilidade 

(Valsiner, 2007).  O autor justifica que a tese central da perspectiva semiótica 

na Psicologia Cultural compreende que a vida psicológica humana, em sua 

forma mediada por signos, é afetiva em sua natureza. Portanto, para Valsiner, 

nós criamos sentido para nossas relações com o mundo, e para o próprio 

mundo, tudo isso constituindo-se por meio dos nossos sentimentos que estão 

culturalmente organizados pela via da criação e uso de signos. 

Além disso, Valsiner (2012) também define a cultura como um 

mecanismo de distância psicológica. Ilustra que, a partir da capacidade e 

propensão dos seres humanos de criar e utilizar recursos semióticos, esses 

tornam-se aptos a se distanciar em relação aos seus contextos de vida mais 

imediatos. Desta forma, o indivíduo é, simultaneamente, um ator que está 

imerso em um determinado contexto e um agente reflexivo que pode se 

distanciar do cenário no qual está inserido. Essa dualidade seria, portanto, um 

guia para o desenvolvimento em direção a uma crescente autonomia, que para 

o autor “qualquer nível de autonomia é resultado da dependência imediata em 

relação ao contexto no aqui-e-agora, como o requer a natureza aberta, 

sistêmica, de qualquer sistema em desenvolvimento, seja ele biológico, 

psicológico ou social” (Valsiner, 2007, p. 32). Essa reflexão é simultaneamente 
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cognitiva e afetiva, permitindo que o sistema psicológico considere contextos 

do passado, imagine contextos no futuro, assim como assuma a perspectiva de 

outros indivíduos. 

Sobre essa ideia, Bastos e Abbey (2012) reiteram que o conceito de 

distância psicológica pode referir-se a mecanismos de orientação para o futuro, 

os quais tem sido abordados através de posições do Eu do tipo “as-if”. Essas 

posições envolvem a imaginação e por sua vez, são consideradas como uma 

característica humana geral, “essencial à compreensão da emergência de 

novidade psicológica e da própria construção do self” (p. 2). 

O sujeito enquanto agente sobre sua vida e sobre a constituição do 

domínio psicológico, está intimamente relacionado com as posições históricas 

e socioculturais que encontra-se inserido e vinculado, havendo assim, vastas 

possibilidades de ações e significados a serem construídos. Cada pessoa, 

dentro do processo relacional, influencia e é influenciada pelas constantes 

trocas que realiza com seu contexto – resultado da atividade humana produtora 

de significados (Valsiner, 2000). 

Dessa forma, de acordo com Bastos e Abbey (2012), a novidade emerge 

de um campo de construção de sentidos, permeado e atravessado por diversas 

direções onde a pessoa deve mover-se, enfrentando demandas heterogêneas, 

afetivamente conotadas e carregadas. Tratando-se assim, de processos que 

ocorrem dentro e fora da pessoa, simultaneamente.  

Esses espaços de tensão, como presente-futuro, trazem a tona o 

conceito de irreversibilidade do tempo que garante a singularidade das 

experiências vividas. Mais uma vez, para Valsiner (2000), o futuro é incerto e o 

passado encontra-se em constante reconstrução. Compreender o tempo como 

irreversível e grande possibilitador de transformações, sejam elas da esfera 

prática ou discursiva, nos levam a pensar e viver o presente de forma mais 

consciente, assumindo que os sentimentos vivenciados hoje, bem como a 

singularidade das experiências humanas encontram-se em constante 

possibilidade do “vir a ser”. 
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3.1 MODELO DE EQUIFINALIDADE DE TRAJETÓRIAS 
 

Com o intuito de compreender o processo de escolha e/ou tomada de 

decisão da mulher sobre a via de nascimento do seu filho, elege-se aqui o 

Modelo de Equifinalidade de Trajetória (TEM) – que implica em um 

aprofundamento dos estudos acerca do tempo – como um dos marcos 

conceituais a serem adotados. 

Para Sato, Hidaka e Fukuda in Valsiner et. al (2009), o estudo do curso 

de vida não pode existir sem essa noção de tempo. Porém, para esses autores, 

os psicólogos e sociólogos não costumam levar isso tão a sério, sendo o seu 

desejo de buscar uma representação que se concentre na estabilidade como 

uma das principais razões para ignorar as múltiplas noções de tempo. Na 

verdade, seria possível "encontrar" uma estrutura estável da personalidade e 

assim, trilhar um curso de vida estável, mas isso só poderia ocorrer através de 

análises de dados que omitissem a variabilidade e dinamicidade das situações. 

Para tanto, o Modelo de Equifinalidade de Trajetória (TEM) que 

usaremos para embasar esse projeto é um novo dispositivo metodológico para 

a psicologia. Ele baseia-se na visão sistêmica e toma a sério a noção de tempo 

como irreversível. 

Uma trajetória é considerada o componente estável de uma direção para 

outro destino e caracteriza-se por uma determinada probabilidade de 

ocorrência, referindo-se também a uma tendência em persistir sobre 

determinados padrões do curso de vida (Sato, Fukuda, Hidaka, Kido, Nishida & 

Akasaka, 2011). Esse modelo (TEM) cresce fora da necessidade teórica da 

ciência contemporânea em manter duas características centrais em seu 

esquema analítico: o tempo e a transformação das potencialidades em 

realidades. Para compreender esse modelo, devemos começar do ponto de 

vista dedutivo e entender que a trajetória de vida de cada pessoa é 

idiossincrática. O TEM se constitui como um exemplo de lógica anti-dicotômica, 

como um processo multilinear que pode representar facilmente a variação de 

trajetórias. 
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Mesmo que houvesse muitas opções alternativas, uma pessoa 

certamente não iria escolher algumas delas, esse dinamismo, por sua vez, 

acaba por retratar o poder social das escolhas. Para os pesquisadores, o TEM 

não é nem o resultado de inferência e nem o resultado de um teste empírico, 

quando tal atitude pode ressoar com a eficiência da noção desse modelo 

proposto por Bruner (1986): ressaltando que os modelos de esquema mental 

podem dar um sentido e organizar as experiências, permitindo ao indivíduo "ir 

além da informação dada". 

O termo equifinalidade é amplamente conhecido por Ludwig von 

Bertalanffy, que é o fundador da Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 1968 

citado por Sato et al. 2009 ). Alguns dos autores já citados (Sato, Kido, Yasuda 

e Valsiner) criaram um novo método com base neste conceito, onde Sato, 

Yasuda, Kido, Arakawa, Mizoguchi, & Valsiner (2007) enfatizam que 

equifinalidade não implica em uniformidade, que é uma condição de 

impossibilidade em qualquer sistema histórico. Ao contrário disso, ela implica 

uma região de semelhança nos cursos temporais de diferentes trajetórias. 

Sendo então, as noções de equifinalidade e trajetória altamente “trans-

relacionadas”.  

Além disso, equifinalidade também pode ser compreendido com um 

princípio em que um dado estado final pode ser alcançado por muitos meios 

possíveis em sistemas abertos. Sato et. al. (2009) enfatizam que o fim pode ser 

alcançado através de muitos meios, assim como através de diferentes 

caminhos e trajetórias, ressaltando que uma “variabilidade de trajetórias 

significa a riqueza da vida”. Esse modelo adota uma noção de signos enquanto 

organizadores do futuro, assumindo uma postura construtivista e valorizando a 

ideia de que o processo de desenvolvimento é mediado pelas ferramentas 

culturais. 

No que diz respeito ao tempo irreversível, Valsiner (1999) citado por 

Sato et. al. (2009) insistiu que este é um dado absoluto para o estudo de todos 

os fenômenos vivos, sendo então uma característica real de tempo que nunca 

mais se repete, que nunca mais será igual a um acontecimento do período 

anterior. O autor compreende que o tempo flui de um passado infinito para um 
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futuro infinito. Ou seja, TEM pode ser compreendido como um método para 

descrever pessoas e cursos de vida dentro do tempo irreversível, reiterando 

que depois de estabelecer o ponto de equifinalidade, as trajetórias precisam 

ser rastreadas para serem entendidas.  

Complementando as proposições sobre o tempo, Boscolo e Bertrando 

(2009) pontuam que a cultura cristã, ao ampliar e acentuar a filosofia do 

judaísmo submerge definitivamente o homem ao fluxo da história, tornando-se 

o tempo para sempre linear e irreversível. Considerando Agostinho – um dos 

pais da Igreja – como responsável pela primeira teoria realmente introspectiva 

do tempo, justificando que ele estuda o tempo da interioridade mais do que o 

do movimento e dos objetos. 

Afirmar que não existe um tempo único não significa sustentar 

que exista uma realidade continente de muitos tempos. Significa 

que cada coletividade de sujeitos abstrai e ordena os dados do 

mundo externo através de esquemas cognitivos consensualmente 

aceitos, por um lado, e que constrói uma multiplicidade de 

realidades, cada uma com o próprio tempo, ou com os próprios 

tempos, pelo outro. O tempo da realidade externa (tempo objetivo) 

é diferente do tempo – ou melhor, dos tempos – das múltiplas 

realidades internas (Boscolo & Bertrando, 2009, p. 3). 

Um conceito relevante dentro do modelo TEM é o de ponto de 

bifurcação. Este é um ponto que tem diferentes alternativas de cursos de ação 

– como no exato caso de uma mulher com gestação saudável a véspera de 

poder optar por diferentes formas e vias de dar a luz ao seu bebê (Figura 1). 

De acordo com Sato (2007), o ponto de passagem obrigatória seria um 

conceito originalmente surgido no contexto da geopolítica, onde o autor traz 

como exemplo o Estreito de Gibraltar, sendo este o estreito que liga o Oceano 

Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Assim, pode-se dizer que o Estreito de Gibraltar 

é o ponto de passagem obrigatória do Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, e 

vice-versa.  
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Figura 1. Exemplo de um ponto de equifinalidade como resultado de duas trajetórias. 

Convertendo no contexto do TEM, o ponto de passagem obrigatória é 

uma fase e/ou eventos que pessoas inevitavelmente precisam experimentar 

como condição inicial para o ponto de bifurcação. Nesse caso, podemos 

pensar que o próprio evento do parto em si, se constitui como um ponto de 

passagem obrigatório para a transição real para a maternidade. Mesmo que 

consideremos a gestação como uma experiência da maternidade, é através do 

evento/ritual do parto que as mulheres se transformam em mães e se deparam 

com a realidade de cuidados ao bebê (Maldonado, 1991). 

 

3.1.1 Direção Social e Orientação Social 
 

Para compreender melhor os objetivos deste estudo, faz-se necessário o 

entendimento desses conceitos, com o intuito de analisar a existência e a 

influência da direção e orientação social sob o objeto de estudo. 

Sato et. al. (2011) coloca que foco na direção social deriva da noção de 

um poder dirigido social e culturalmente, podendo-se dizer que o "senso 
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comum" fornece norma e tradição social, bem como uma certa pressão social. 

Por outro lado, é a orientação social que possui poder de defesa contra a 

direção social, sendo uma potência fornecida a partir de pessoas íntimas, como 

família, amigos, professores e outros. Portanto, a direção social é definida 

como a potência de inibição para ir até o ponto de equifinalidade e a orientação 

social é definida como a energia de promoção para ir até este mesmo ponto. 

 

3.2 SELF DIALÓGICO 
 

Outro conceito revela-se importante para o estudo acerca da 

maternidade: o conceito de self dialógico. De acordo com Valsiner (2007), o 

self dialógico consiste em uma entidade teórica (self) que é organizada através 

de relações dialógicas entre suas diferentes partes componentes. Compreende 

assim, o diálogo intrapsicológico entre diferentes “partes do eu” – diálogos que 

ocorrem no interior da cultura pessoal. Para essa teoria, a identidade pessoal é 

sempre, simultaneamente, uma identidade sociocultural. Dessa forma, a 

experiência de ter um filho inaugura um momento importantíssimo no ciclo vital 

da mulher e do homem, com grandes repercussões no meio familiar.  

Salgado e Hermans (2005) consideram a existência de um self 

multivocacional e fluído, estruturado narrativamente e compreendido como uma 

multiplicidade de posições do eu (I-positions) que interagem entre si, 

relativamente autônomas, possuindo um caráter inerentemente social.  

Para Bruner (2002), não existe um self essencial e intuitivamente óbvio 

para conhecer que esteja pronto para ser retratado em palavras, em vez disso, 

nós constantemente construímos e reconstruímos nossos selves para 

responder as necessidades das situações que nós encontramos com a 

orientação de nossas memórias do passado e nossos medos e esperanças 

para o futuro. Falar a si mesmo sobre si mesmo é como construir uma história 

sobre quem e o que nós somos, o que está acontecendo e porque nós estamos 

fazendo o que nós estamos fazendo. No contexto específico da maternidade, a 

experiência vivida atual soma-se às histórias, lembranças, sentimentos e 

significados já construídos, pois, segundo o autor, não precisamos compor 
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histórias a partir do zero cada vez, pois nossas histórias de composição do self 

são acumuladas ao longo do tempo. 

Segundo Valsiner (2002) a vida psicológica humana implica num fluxo 

de experiências fluidas, dinâmicas, inovadoras e auto-organizadas, em que se 

torna extremamente necessária a presença de um self dialógico que seja capaz 

de se manter, enquanto organiza o fluxo das novas experiências pessoais. De 

acordo com o autor, o self dialógico opera como um sistema autocatalítico, no 

qual os seus próprios componentes (posições de eu) se autorreproduzem 

enquanto lidam com a novidade da experiência. Neste caso, manter uma 

dinâmica estável no seu próprio interior se constitui como uma necessidade 

central para o self dialógico (Valsiner, 2002). 

Para D’Alte, Petracchi, Ferreira, Cunha & Salgado (2007), a nossa 

experiência pessoal seria constantemente alvo de uma auto-observação 

reflexiva que por sua vez, originaria uma imagem de si mesmo em constante 

atualização. A criação de significados se dá a partir da comunicação e da 

relação entre um centro experiencial (Eu) e uma periferia (Outro), estando 

esses dois pólos simultaneamente interligados e contrastantes, “numa relação 

de mútua definição”. Assim, o processo de criação de significados ocorre 

através da experiência subjetiva da relação de diálogo com os outros e não de 

forma individualizada. 

A noção de self dialógico inclui também a ideia de self narrativo, sendo o 

Eu geralmente o autor de uma narrativa sobre o Mim, sendo este último o ator 

ou protagonista (Hermans & Hermans-Jansen, 2003). Em função dessa 

dinâmica de diferentes autores narrando histórias diferentes, pode-se entender 

as diferentes posições que são ocupadas pelo Eu e pelos diferentes 

personagens que protagonizam uma narrativa. Sendo assim, “a identidade 

(self) constitui-se enquanto processo de movimentos dialógicos que acontecem 

num espaço imaginário” (D’Alte et. al. 2007, p. 20), permitindo várias 

possibilidades pessoais, com diferenças individuais e situacionais, podendo 

variar em uma dimensão mais positiva ou negativa. 
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É dentro desse enquadre dialógico que se encontra a experiência do 

parto e do nascimento humano, intrínsecos ao processo desenvolvimental da 

maternidade. Esse processo é visto como um evento social transformador e 

uma das maiores transições no ciclo de vida, tanto pela necessidade de 

reconstrução de uma identidade feminina quanto pela adição de novos papéis 

(I-positions) que emergem junto à essa nova condição. 

 

3.2.1 Natureza Narrativa do Self 
 

Na arte narrativa fazem-se presentes a memória, as idéias, os 

sentimentos, as crenças e a subjetividade de um sujeito, sempre em interação 

com a opinião das outras pessoas e de expectativas presentes na cultura da 

qual está imerso. Assim como nos ritos de passagem, os momentos decisivos 

também são convencionalizados nas narrativas e possuímos uma capacidade 

de nos reconhecer no outro que passou por uma situação semelhante à vivida 

no momento.  

A habilidade de contar histórias e dar sentido às experiências passadas, 

presentes e futuras em relação aos contextos sociais, culturais e históricos 

particulares, fornece ao indivíduo uma identidade – um sentido de existência 

através do tempo e de atuação com propósito no mundo, contribuindo para a 

construção de sua identidade social e cultural (Valsiner, 2002). É nessa 

perspectiva que as narrativas enquanto instrumentos culturais para a produção 

de sentidos, podem se constituir como a melhor forma de compreensão para 

eventos singulares, individuais, inebriados de perspectivas particulares de 

enfrentamento como as que envolvem a decisão pela via de parto a ser 

adotada. 

Para Bruner (2002), nós nos tornamos membros da família a partir das 

histórias de famílias, ou seja, pode-se inferir a partir desta afirmação que nós 

passamos a existir, antes mesmo deste evento tornar-se concreto com o parto. 

Através das histórias narradas sobre nossa existência, seja através de planos, 

gravidez ou até mesmo os momentos do parto e pós-parto, é que damos início 

a nossa formação de consciência a nosso próprio respeito. Com isso, as 
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histórias que contamos, assim como as histórias que escutamos merecem um 

cuidado especial e constituem-se como formadoras de um senso particular, e 

por que não dizer, de um sentido de self. 

A abordagem narrativa se insere no que se constitui como o processo de 

construção de significados. Como aponta Miller (2005), essa construção é 

impessoal e interacional e o estudo das narrativas compreende o entendimento 

do significado na medida em que se produz uma Psicologia culturalmente 

sensível. O self pode ser concebido através da construção e reconstrução 

narrativa de significados, sendo sua composição definido por Bruner (2002) 

como uma arte narrativa, como uma abertura para novas tendências e novas 

formas de olhar para si próprio no mundo.  

A composição do self através da narrativa é um processo dialético 

(diálogo dinâmico), um ato de equilíbrio. E para o estudo da compreensão da 

escolha da via de parto a multivocalidade e dialogicidade do self podem ser 

úteis na medida em que esta transição possui a capacidade de evocar novas 

posições (eu-mulher, eu-esposa, eu-mãe, “eu-planos”) além do possível 

diálogo com outras pessoas, sua rede de apoio e algumas situações – 

elementos importantes durante e após a gravidez – que acabam influenciando 

na constituição da identidade materna destas mulheres.  

Falar sobre a gravidez e a maternidade significa não apenas abordar um 

evento individual, único, mas um momento de transição desenvolvimental que 

acaba por afetar, direta ou indiretamente, o sujeito e a família como um todo, 

além dos diversos atores sociais envolvidos no processo (Bastos et al. 2009). 

Na situação do protagonismo da mulher diante da escolha sobre sua via de 

parto, a imprevisibilidade do futuro pode se tornar um contexto ansiogênico, 

acentuado, muitas vezes, pela carência de informações necessárias para esta 

tomada de decisão. 

As abordagens narrativas, por sua vez, se constituem como importantes 

para a pesquisa social com famílias, pois estas enfatizam os significados e a 

possibilidade de compreensão de elementos práticos para os indivíduos, 

compartilhando a idéia de que as pessoas sabem mais do que ninguém sobre 
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suas próprias vidas. Sendo assim, é possível concluir que, para falar da 

experiência da maternidade, não há ninguém melhor para reconstituir sua 

história do que a própria mãe (Freeman & Couchonnal, 2006). 

 

3.3 PROTAGONISMO FEMININO E MATERNIDADE 
 

 
Nessa perspectiva, é impossível tratar sobre o tema da maternidade 

somente pelo olhar individual da mulher/mãe, sendo necessário considerar 

também a importância do evento do nascimento para a família e sua rede de 

apoio. De acordo com Carter e McGoldrick (1995), não existe nenhum estágio 

do ciclo de vida que provoque mudança mais profunda ou que signifique 

desafio maior para a família nuclear e ampliada do que a transição para a 

maternidade e adição de uma nova criança ao sistema familiar.  

A experiência de ter um filho inaugura um momento importantíssimo no 

ciclo vital da mulher e do homem, com grandes repercussões no meio familiar. 

Em nossa sociedade, parece ser uma questão cultural o pouco domínio da 

gestante sobre a fisiologia do parto e os indicadores contra ou a favor de cada 

via, pesquisas fundamentam que poucas informações chegam de fato ao 

conhecimento da mulher que deveria ser a principal conhecedora do processo 

que ela protagoniza (Pereira, et al., 2011).   

Portanto, para tratar sobre protagonismo elegeu-se aprofundar no 

conceito de agency, também imerso no contexto da Psicologia Cultural: 

Falmagne (2004) destaca que ao falar de agency estamos nos referindo não 

apenas à capacidade para agir, mas, principalmente, para sermos os 

protagonistas das nossas ações, podendo variar de pessoa para pessoa, assim 

como para a mesma pessoa ao longo do tempo em diferentes situações. Pode-

se admitir então, que cada pessoa constitui-se e é constituída por trocas 

constantes dentro do seu processo relacional, no seu contexto cultural que, 

como salientado por Valsiner (2001), este contexto é o resultado da atividade 

humana produtora de significados. 
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Desta forma, a pessoa é agente dentro da esfera social, recorrendo aos 

discursos disponíveis de conhecimento e à própria experiência para produzir 

sua “epistemologia pessoal”, bem como formas próprias de raciocínio. 

Portanto, seres humanos possuem a capacidade para agir como verdadeiros 

protagonistas das suas ações, sendo essa capacidade possibilitada e 

restringida pelos contextos sociais em que estão envolvidos. Assim, Abbey & 

Falmagne (2008) concluem que: 

 A constituição do 'eu' e 'mente' resulta da dialética da interação 

entre os processos de constituição social e agência individual. 

Enquanto sujeitos sociais contribuem para a reprodução social por 

propiciar processos de constituição da sua subjetividade, das 

suas ações e pensamentos, que são, igualmente, agentes ativos 

em resistir, transformar ou modular discursos sociais, que 

negociam a sua localização social, e que discursivamente co-

constroem seu posicionamento local em situações específicas (p. 

4). 

Para tanto, a pessoa agentivamente constrói a sua própria identidade ao 

longo do tempo através da apropriação, contestando ou reinterpretando 

discursos disponíveis e posicionando-se de forma particular nas práticas 

discursivas em participou. Porém, a agentividade tem uma flexibilidade limitada 

(Abbey e Falmagne, 2008) uma vez que o seu efeito deve ser produzido 

através de um compromisso dialético com processos sistêmicos que tanto 

restringem quanto permitem essas negociações locais. 

Desta forma, sabe-se que não se deve questionar a capacidade de 

agency de cada indivíduo nos diferentes movimentos relacionais que 

encontram-se inseridos, apesar de reconhecer as influências e os limites que 

as instâncias socioculturais impõem. Pode-se então concluir que com parte do 

mundo social interativo, todas as pessoas agem sobre os outros e sobre si 

mesmo, numa constante retroalimentação, em algum grau de influência. 

Há que se destacar ainda, que dentro desta perspectiva, a agência 

confere um nível intra-psicológico que envolve interpretação e entendimento e 
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inter-psicológico de posições sociais circunscritas a processos discursivos e 

condições locais, configurando-se como uma instância aberta e dinâmica. 

Nesse sentido, é possível afirmar que cada indivíduo possui uma capacidade 

para agir como protagonista das suas ações, porém, assim como em outras 

esferas psicológicas, tal capacidade é viabilizada e, ao mesmo tempo limitada 

por contextos sociais nos quais encontram-se envolvidos. 

Para Jones (2012), sem o protagonismo garantido à mulher no momento 

do parto somente será possível conquistar uma “sofisticação da tutela”, que 

não consegue oferecer a profundidade das mudanças necessárias, pois ainda 

mantém as mulheres submissas ao modelo vigente. 
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4 DELINEAMENTO DO OBJETO DE ESTUDO 
 
 

O presente estudo busca analisar o processo de escolha da via de parto 

para mulheres que vivenciam recentemente a sua primeira gestação e parto. 

Ressalta-se a relevância desse tema para os profissionais da área de saúde 

envolvidos com o trabalho em maternidades, sobretudo no momento histórico 

atual onde estão emergindo novos movimentos pela humanização ao parto e 

nascimento em resposta ao quantitativo abusivos de cesáreas em nosso país. 

Os altos índices de cesárea sem embasamento científico no Brasil 

continuam crescendo e preocupando a população diante do cenário e modelo 

de assistência atual. Os dados estatísticos parecem apontar para a existência 

de uma “cultura de cesárea” (Pereira, Franco & Baldin, 2011) que vem sendo 

construída e reforçada por diversos fatores técnicos, como os avanços no 

campo terapêutico, eficazes métodos de diagnóstico e melhoria da técnica 

cirúrgica com redução nos riscos de complicações (Rattner, 2012).  

Nos anos 60 o movimento feminista levantou a bandeira sobre o direito 

da mulher ao poder e controle sobre o próprio corpo (Mello & Souza, 1994). 

Esse discurso foi amplamente apropriado pelos médicos para enfatizar e 

justificar a prática de cesáreas desnecessárias, tais como àquelas a pedido da 

mulher, insinuando que a atual cultura da cesárea seja um reflexo do desejo 

feminino de controle do seu próprio corpo.  

Pesquisadores brasileiros (Faisal-Cury & Menezes, 2006; Pádua, Osis, 

Faúndes, Barbosa & Filho, 2010; Pelloso, Panont & Souza, 2000) conduziram 

estudos que questionaram o motivo da escolha pelo parto cesáreo. Os 

resultados mostraram um contraste entre o que os médicos declararam 

perceber como sendo a opinião das mulheres e o que as próprias 

manifestaram e elegeram como suas preferências e motivos. 

Dentre os fatores socioculturais responsáveis por determinar a 

preferência das mulheres pela via de parto está o medo da dor como principal 

motivo citado (Oliveira, Riesco, Miya & Vidotto, 2002; Faúndes et. al. 2004; 

Pereira et. al. 2011; Pelloso et. al. 2000; Pádua et. al. 2010; Diniz & Duarte, 
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2004). Esse medo pode direcionar tanto para um parto cesáreo – por medo da 

dor do trabalho de parto – ou para um parto normal – com medo da dor do pós-

parto cesariano. Os autores justificam que tal sentimento decorre da falta de 

informação, mas não apenas do repasse de dados técnicos e científicos e sim 

de um diálogo voltado para o esclarecimento das dúvidas, dificuldades e 

anseios das gestantes. Ou seja, esse medo representa na verdade, uma 

angústia em enfrentar algo ainda desconhecido. 

Para muitas mulheres, o fato delas terem controle sobre sua própria 

experiência é o fator que mais pesa na satisfação com o parto. No total 

somam-se dois tipos de controle: o delas próprias durante o parto e o que 

fazem com elas durante o parto, sendo o autocontrole descrito como a 

capacidade de suportar o medo, a dor e a ansiedade do desafio, bem como 

sua participação ativa nas decisões a respeito do seu próprio processo (Jones, 

2008). 

Vários estudos comprovam que as mulheres que decidem por 

determinado tipo de parto e conseguem viver essa escolha de maneira bem 

sucedida, apoiada e encorajada por seus familiares, normalmente possuem 

uma imagem mais positiva de si e de sua capacidade como mãe. Para muitas 

mulheres, o momento do parto pode ser uma experiência de força e potência, 

principalmente se o parto transcorrer de forma tranquila, mesmo que possa 

haver dificuldade e dor (Diniz & Duarte, 2004). Em contraste, essas autoras 

também afirmam que outras pesquisas evidenciam que se a mulher viver no 

meio de pessoas que a desencorajem e duvidem da sua capacidade de dar a 

luz, a chance de ter um parto sucedido pode diminuir, e por consequência, um 

aumento da demanda de anestesia e pedido por cesárea. Considerando então, 

este como um importante aspecto na decisão quanto à via de parto, reiterando 

que o apoio de alguém que estimule e reforce sua escolha pode fazer toda 

diferença na qualidade da sua experiência de parto. 

Durante a busca pelo mapeamento da literatura foram encontrados 

trabalhos brasileiros realizados no âmbito da Enfermagem que buscaram 

compreender as experiências das gestantes sobre os tipos de parto em 

diversos modelos de assistência prestada ao paciente (Carraro, Knobel, Frello, 
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Gregório, Grudtner, Radunz & Meincke, 2008; Oliveira, Dias, Cunha & Leal, 

2008; Silva, Barbieri & Fustinoni, 2010). Esses dados são apresentados para 

ilustrar o cenário em que os partos vêm ocorrendo no Brasil e afirmar que de 

modo geral, as gestantes de baixo risco estão sendo submetidas a 

intervenções desnecessárias que culminam em resultados perinatais 

desfavoráveis, bem como nas altas taxas de cesarianas e de mortalidade 

materna. 

A autonomia da mulher no momento do parto está diretamente 

relacionada ao seu grau de conhecimento e participação sobre qual via de 

parto reflete o seu desejo. Para Oliveira et al. (2002), a expectativa das 

mulheres quanto ao seu tipo de parto está diretamente relacionada à 

quantidade e, sobretudo, à qualidade das informações disponibilizadas para a 

gestante. Essas informações devem chegar até a mulher seja através das suas 

consultas com o médico ou por busca própria.  

Porém, Diniz e Duarte (2004) defendem que no Brasil não há uma 

tradição de fornecer um consentimento informado na área de saúde – que 

consiste em esclarecer ao paciente sobre o procedimento que ele será 

submetido – e menos ainda de esclarecer ao paciente sobre as diferentes 

opções de procedimento, para que ele possa participar ativamente dessa 

escolha, ou seja, dar ao paciente o direto à escolha informada. 

Com o objetivo de compreender essa complexa dinâmica que gira em 

torno do parto, podemos tratar a maternidade, o parto e o nascimento não 

somente como fenômenos fisiológicos ou simplesmente naturais, mas também 

como uma experiência socialmente construída, permeada por técnicas de 

assistência e atores sociais, contextualizado por um sistema complexo de 

valores que envolvem também as interações entre indivíduos, instituições e 

grupos sociais. 

Percebe-se que a psicologia tem buscado pouca inserção no âmbito das 

pesquisas em relação ao tema do parto e nascimento, carecendo compreender 

os aspectos subjetivos e com inserção na esfera familiar. E é nesta lacuna que 

o presente trabalho busca se inserir, ao buscar compreender os significados 
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atribuídos a cada tipo de parto, investigando os posicionamentos assumidos 

pelas mulheres enquanto protagonistas desse evento marcador do processo de 

transição do ciclo desenvolvimental. 

4.1 PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO E PRESSUPOSTO 
 
 Visando contribuir com a produção de conhecimento sobre o 

protagonismo feminino no processo de escolha da via de parto, delineou-se o 

problema central da pesquisa: Como ocorre o processo de escolha e/ou 

preferência da mulher contemporânea por determinada  via de parto?  Esta 

pergunta central foi então desdobrada em questões auxiliares que ajudaram a 

guiar a investigação: 

- Quais fatores socioculturais estão diretamente envolvidos nesse processo de 

tomada de decisão?  

- Como essa mulher se coloca enquanto protagonista do seu processo de parto 

tendo em vista seu nível de informações sobre o assunto e o poder de decisão 

acerca do seu próprio corpo? 

- Como os diversos atores sociais influenciam esse processo de tomada de 

decisão? 

4.2 HIPÓTESE 
 
Em vista desse contexto, o presente estudo trabalha com a hipótese de que, 

para justificar o atual cenário do grande índice de cesáreas eletivas, a pretensa 

escolha e/ou preferência da mulher contemporânea vem sendo, em sua 

maioria, influenciada pela desinformação e questões culturais, que por sua vez 

estão sendo envoltas pelo modelo biomédico predominante. 

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 Objetivo Geral 
 

Analisar, através da narrativa de mulheres que vivenciaram a primeira 

gestação, o processo de escolha da via de parto.  
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4.3.2 Objetivos Específicos 
 
 

1. Compreender os significados atribuídos a cada tipo de parto (normal e 

cesárea); 

2. Analisar possíveis crenças sobre cada tipo de parto e os atores sociais 

que podem estar envolvidas na tomada de decisão pela via de parto a 

ser adotada; 

3. Analisar a relação médico-paciente durante o processo de tomada de 

decisão da mulher. 

4. Investigar os posicionamentos assumidos pelas mulheres em suas 

narrativas, focando no nível de protagonismo/agency referente à tomada 

de decisão acerca do próprio parto; 
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5 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
 

5.1 ESTRATÉGIA GERAL DA PESQUISA 
 

Com o intuito de responder a questão levantada neste estudo de 

compreender o processo de escolha e/ou preferência da mulher por 

determinada via de parto, foi selecionado um método capaz de contemplar a 

riqueza e a profundidade de casos com naturezas diferentes, onde o sujeito 

pode colocar suas percepções e ideias com liberdade. Sobre esse aspecto, 

adota-se aqui uma metodologia baseada numa perspectiva qualitativa.  

De acordo com Minayo (1993), este tipo de pesquisa responde a 

questões particulares, se preocupando, nas ciências sociais com um nível de 

realidade que não pode ser quantificada. Ou seja, ela envolve um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Este trabalho, portanto, constitui-se como um estudo de casos múltiplos 

estruturado sobre narrativas de histórias de vida, que busca construir um 

conjunto de dados que descrevam em profundidade os significados que 

mulheres vivenciando a sua primeira gestação atribuem a cada via de parto. 

Para Ludke e Andre (1996), esta estratégia de investigação visa descobrir 

alguns pressupostos teóricos e novos elementos que possam ser importantes 

durante o estudo, apreendendo detalhadamente o objeto e levando em conta o 

contexto em que ele se situa, de forma a retratar a realidade de maneira 

completa e profunda. 

 Além disso, de acordo com Stake (1994), tal delineamento também se 

propõe a analisar em profundidade alguns casos criteriosamente selecionados 

entre alguns exemplos de um conjunto mais amplo, se tornando assim, 

representantes dessa amostra, objetivando uma compreensão mais detalhada 

e profunda acerca do problema de investigação. 
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5.2 PARTICIPANTES 
 

As participantes deste estudo foram doze mulheres que vivenciaram a 

experiência do primeiro parto no intervalo de seis meses até a data da 

entrevista. Todas residentes na cidade de Salvador/BA, de diferentes classes 

sociais e usuárias de diferentes serviços de atenção à saúde.  

Por ser um estudo de caso, buscou-se identificar mulheres que 

pertencessem a essa caracterização, sendo estas selecionadas a partir da 

extensa rede social de mulheres que vivenciaram a experiência recente de 

parto na cidade de Salvador-Ba. 

 

5.2.1 Critério de inclusão dos participantes no est udo 
 

A seleção dos participantes atendeu a critérios específicos de inclusão, 

sendo o primeiro deles que a experiência de parto da participante tenha 

acontecido nos últimos seis meses até a data da entrevista. 1) Para um total de 

doze participantes, seis delas terão passado pela experiência do parto normal e 

seis pela experiência do parto cesárea. Dessas seis participantes de cada 

grupo, metade delas (três) são usuárias de serviço privado de assistência a 

saúde e a outra metade, usuárias de serviço público de assistência a saúde, 

totalizando assim, doze participantes que passaram recentemente pela 

experiência do primeiro parto.  

 

Tabela 01.  Quantidade de participantes que compõem cada tipo de parto e grupo 
social 

 Parto Normal  Parto Cesária  

Rede Privada 
Sofia Caroline 
Adelle Leila 
Ana Jaqueline 

Rede Pública 
Maria Beatriz 
Joana Márcia 
Paula Kátia 

*Todos os nomes das participantes são fictícios com a intenção de preservar a real 
identidade das participantes. 
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Outro critério adotado na inclusão das participantes no estudo foi o de 

que todas as mulheres precisariam estar inseridas em um contexto de cuidados 

médicos durante a gravidez (pré-natal). Desta forma, o grupo de participantes 

incluídos está sendo composto somente por mulheres que não possuíram 

nenhum fator complicador de gestação e parto – ou que possam ter tido 

alguma indicação clínica para encaminhamento a um parto cesáreo – com o 

intuito de atender a um dos objetivos desta pesquisa de analisar a relação 

médico-paciente durante o processo de tomada de decisão da mulher. 

 Acreditando que a adolescência enquanto fenômeno cultural possua 

características próprias que merecem ser tratadas com exclusividade e 

considerando o foco dessa pesquisa, optou-se por entrevistar somente 

mulheres adultas, justificando a idade mínima para a inclusão dos participantes 

ser de 18 anos.   

  

5.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 

Para a coleta de dados foram selecionadas participantes a partir da rede 

social do pesquisador, usuárias de serviços público e privado de assistência à 

saúde, variando cada prestador de serviço dentro dos grupos previamente 

definidos. 

Para a realização da investigação foi utilizado como instrumento a 

técnica de entrevistas narrativas (Anexo 1), que segundo Creswell (2010), 

envolve re-historização das histórias dos entrevistados, fazendo uso de 

dispositivos estruturais como enredo, local, atividades e desfecho. Para 

Grandesso (2000), as narrativas estão situadas histórica e culturalmente, não 

sendo demandadas pela cognição nem pela realidade tal como ela é, mas sim 

decorrendo das tentativas humanas de se relacionarem por meio do discurso. 

Essas histórias narradas são externalizações construídas pela pessoa e 

permitem também a expressão da individualidade e criatividade, construindo e 

transmitindo significados tanto individuais, quanto culturais. Assim, o estudo 

das narrativas conduz para um possível acesso ao sistema de significados dos 

indivíduos. 
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 Para responder aos critérios dessa técnica, o pesquisador inicia o 

encontro com o entrevistado com a formulação de um tópico inicial – que pode 

ser uma pergunta – e a partir deste momento, o pesquisador apenas encoraja o 

participante a dar continuidade ao seu relato. No presente estudo, o tópico 

inicial se caracterizou como uma pergunta disparadora “Quando você pensou 

no seu parto pela primeira vez, o que você imaginava?”. Em seguida, pode-se 

dar início a fase de questionamento, onde levantam-se questões que não foram 

abordadas ou suficientemente esclarecidas durante o relato livre. Essas 

questões foram extraídas de temas mais amplos de interesse do estudo, a 

saber: 

- A vivência da gestação e a influência de atores sociais nesse processo; 

- A formação da opinião sobre a preferência da via de parto a ser adotada; 

- A relação com a equipe de saúde e a consequente participação no processo 

de tomada de decisões sobre o processo parturitivo; 

- As memórias e a vivência emocional sobre a experiência do parto e o pós-

parto imediato. 

 Todas as entrevistas deste estudo foram presencialmente e 

individualmente realizadas nas residências das mulheres ou em locais 

reservados que possibilitassem o livre discurso das mulheres. Os dados 

obtidos por meio das entrevistas foram gravados com autorização prévia das 

participantes, todas residentes na cidade de Salvador/Ba. 

Tabela 02.  Perfil sócio-demográfico das participantes 

Participante  Idade Estado 
Civil 

Escolaridade  Tipo 
de 

Parto 

Rede Meses 
do 

bebê 

Adelle 28 Casada 
Superior 

completo 
PN Privada 06 

Sofia 29 Divorciada 
Superior 

completo 
PN Privada 06 

Joana 26 Solteira 
Superior 

incompleto 
PN Pública 03 



54 
 

Beatriz 23 Casada 
Superior 

completo 
PC Pública 02 

Márcia 24 Casada 
2º grau 

completo 
PC Pública 01 

Ana 26 Casada 
Superior 

completo 
PN Privada 04 

Caroline 30 Casada 
Superior 

completo 
PC Privada 06 

Leila 33 Casada 
Superior 

completo 
PC Privada 06 

Maria 29 Casada 
Superior 

completo 
PN Pública 03 

Paula 24 Solteira 
Superior 

incompleto 
PN Pública 03 

Jaqueline 30 Casada 
Superior 

completo 
PC Privada 04 

Kátia 29 Casada 
Superior 

completo 
PC Pública 02 

 
 
 

5.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 
 
 Para que contemple os objetivos propostos, a fala dos entrevistados foi 

analisada com base numa análise de posicionamento através de conteúdos 

relacionados ao processo de parturição e a tomada de decisão sobre a via de 

parto. As entrevistas foram lidas e analisadas de maneira que emergissem 

temas que propiciassem a interpretação dos dados. 

 Contudo, são propostas duas dimensões para a classificação e 

organização de tipos de análise de narrativas: a primeira, relacionada com a 

unidade textual de análise e a segunda, referente à dicotomia clássica dos 

elementos básicos que compõem o arranjo textual. Essas dimensões ainda são 

subdivididas, respectivamente, nas abordagens “holística X categorial” e “de 

conteúdo X de forma”, ressaltando que essas quatro abordagens formam 

diferentes maneiras de se ler, analisar e interpretar narrativas, combinando-se 

entre si (Liebich, Tuval-Mashiac e Zilber, 1998). 
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 A abordagem holística privilegia a história do indivíduo, compreendendo 

que o foco está no conteúdo apresentado por ele e a abordagem categorial, por 

sua vez, foca no conteúdo das narrativas sem relacionar com o contexto da 

história completa, onde as categorias foram levantadas e definidas. Com base 

nessa segunda abordagem, Smith e Dunworth (2003) propõem alguns estágios 

de análise.  

O primeiro deles consiste na leitura da entrevista transcrita por repetidas 

vezes, pois, a cada leitura é possível observar elementos importantes sobre o 

que a participante relatou. Deste momento surgem a notas iniciais, compostas 

por interpretações e associações do material com ideias que ocorrem ao 

pesquisador. Em seguida, essas notas iniciais podem ser transformadas em 

temas que vão auxiliar na análise e na posterior formação de categorias. 

O segundo e o terceiro estágio consistem em reunir os temas que fazem 

parte de um mesmo grupo e estruturação de quais categorias podem vir a ser 

formuladas, de forma mais ampla. Assim, pode emergir uma lista principal de 

temas principais da entrevista, sendo que, o processo de análise descrito até 

este momento, deve ser repetido para cada uma das entrevistas transcritas. 

Já o quarto e o quinto estágio propõem a construção de uma tabela com 

os principais temas que emergiram até esta fase, permitindo um agrupamento 

entre as tabelas que tivesse conexões com os temas individuais.  Os temas 

formulados previamente ainda podem interagir e combinar entre si e com 

outros temas principais, mais amplos e interativos. 

As entrevistas realizadas foram transcritas e analisadas com base 

nesses estágios e categorizadas a partir dos temas emergentes. Cabe 

ressaltar, que a entrevista da participante Paula não entrou no campo da 

análise de dados. 

5.5 ASPECTOS ÉTICOS RELEVANTES 
 

A pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e, as participantes 

foram devidamente informadas a esse respeito.  
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Em todos os casos, foi solicitada a permissão dos participantes da 

pesquisa através do Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) respeitando 

a sua autonomia, assegurando a confidencialidade e a privacidade, a proteção 

da imagem dos pesquisados, garantindo que estes não serão expostos, bem 

como sua identidade, adotando-se assim o uso de nomes fictícios para cada 

participante. Foram explicitados a justificativa, os objetivos, o procedimento da 

pesquisa, e os possíveis riscos e benefícios esperados. Todos os termos de 

consentimento foram devidamente assinados e arquivados pela pesquisadora. 

Ressalta-se aqui, a não utilização das informações em prejuízo do 

sujeito da pesquisa. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nessa seção, será descrito o material qualitativo obtido nas entrevistas. 

Inicialmente, serão explorados, através de um sistema de temas e subtemas 

propostos, por meio de uma abordagem transversal, comparativa, os 

conteúdos referentes às entrevistas com mulheres que passaram pela 

experiência de parto normal e mulheres que passaram pela experiência de 

parto cesárea. O objetivo foi buscar, nas narrativas dos participantes, elemento 

que respondam aos objetivos específicos da pesquisa, nos quais se baseou o 

temário da entrevista, preservando-se, porém, alguns trechos originais das 

narrativas. 

A organização dos casos abarca seis temas principais. O primeiro tema, 

intitulado Posicionamento quanto à via de parto, busca descrever o processo 

de tomada de decisão das mulheres quanto à via de parto adotada, bem como 

o percurso pelo qual buscaram informações sobre o assunto e quais as 

possíveis crenças e expectativas de cada uma delas frente à possibilidade de 

escolha. O segundo tema, Histórias sobre parto e história familiar, pretende 

analisar o impacto das histórias ouvidas e fatos que são contados durante toda 

a vida e se estes repercutem de alguma forma no processo de tomada de 

decisão, além de ponderar sobre a vivência e experiência da família, levando 

em conta os casos de mulheres pertencentes à família de origem e ampliada 

sobre seus partos, considerando também os diversos atores sociais envolvidos 

no processo.  

Em seguida, será discutido o tema Assistência durante o pré-natal, que 

visa compreender mais detalhadamente a vinculação da participante enquanto 

paciente obstétrica com o profissional que cuida da sua assistência durante a 

gestação, bem como a qualidade das informações prestadas pelo profissional, 

na percepção de cada mulher.  

Posteriormente, o tema Posicionamento quanto à dor do parto busca 

entender algumas das estratégias de enfrentamento para essa dor quando ela 

se faz presente no parto e/ou a dimensão que ela ocupa enquanto critério de 
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escolha por determinada via, uma vez que é tão comumente citada por 

diversos artigos científicos como principal justificativa das mulheres pela 

escolha do parto cesárea. 

Por fim, o quinto tema, Experiência do parto, pretende compreender e 

ilustrar cada vivência, a forma de condução e os procedimentos realizados 

durante o momento de nascimento dos bebês, buscando saber se a 

expectativa se adequou à realidade e se a experiência do parto assemelhou-se 

com o cenário do parto planejado e imaginado. Como último tema, a 

Experiência no pós-parto imediato refere-se à narrativa dos sentimentos e 

lembranças mais fortes registradas e marcadas pela experiência do nascimento 

de cada bebê. Percebeu-se a importância incluir esse tema, na medida em 

que, em algumas narrativas, é nesse momento que se faz mais clara a 

percepção do que significou todo o processo relacionado ao parto. 

Em um segundo momento serão discutidos dois casos, em maior 

profundidade. De acordo com os objetivos deste estudo, buscou-se 

compreender a trajetória percorrida pelas mulheres para chegar até o parto 

escolhido, à luz da Psicologia Cultural do Desenvolvimento, tomando em 

especial consideração o TEM - Modelo de Equifinalidade de Trajetórias (Sato, 

2009), a noção ruptura (Zittoun, 2012), e aspectos da teoria do self dialógico 

(Hermans e Hermans-Jessen, 2003; Valsiner, 2002; 2007).   

  

6.1 TRAJETÓRIAS PERCORRIDAS PELAS MULHERES ATÉ O PA RTO 

A partir da transcrição e da leitura cuidadosa das entrevistas, foi possível 

a elaboração de núcleos temáticos para melhor compreender os diversos 

fatores envolvidos no percurso de escolha de cada via de parto a partir da 

perspectiva das mulheres que vivenciaram sua primeira gestação. Os núcleos 

temáticos propostos para a análise, assim como os subtemas identificados 

para melhor explorar os dados coletados, em suas especificações ou 

desdobramentos, podem ser vistos na Figura 1, a seguir. 
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Figura 2: Temas e subtemas que explorado na análise dos dados. 

 

6.1.1 Posicionamento quanto à via de parto 

A expectativa das mulheres em relação ao tipo de parto ou a via de parto 

a ser adotada está relacionada direta ou indiretamente a diversos fatores que 

emergem substancialmente no momento em que se faz necessária a tomada 

de decisão. 

São inúmeros os fatores que podem estar relacionados com a decisão 

da mulher ou com sua preferência por uma via de parto em detrimento da 

outra. Entre elas, estão as informações acessíveis, as histórias já ouvidas, a 
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sempre que possível, o quanto ela está disposta a bancar e levar a sua decisão 

até as últimas consequências. 

No que se refere ao posicionamento quanto à via de parto, a escolha do 

parto normal apareceu associada a diferentes significados ao longo das 

narrativas. A participante Maria verbalizou o desejo de parto normal devido à 

experiência dela ter nascido de parto normal em casa, além de associar um 

parto natural ao próprio processo da natureza:  

“Essa concepção de maternidade, como a grande maioria de nós, 

ela existia antes da chegada da minha filha. Eu nasci em casa, há 

trinta anos atrás... um parto Leboyer, com luz baixinha... Três dias 

depois que mãe começou a botar luz, com massagem, meu pai 

juntinho... Então, essa compreensão de um parto natural, no 

sentido da natureza da coisa, ela já existia para mim desde muito 

antes de engravidar.” 

No caso das participantes Joana e Ana, por sua vez, a tomada de 

decisão esteve associada a uma recuperação mais favorável do parto normal 

diante do parto cesárea, e a um desejo de retornar mais rapidamente à rotina, 

conforme é possível observar no trecho de Joana a seguir:  

“Eu pensava que eu queria um parto normal, porque eu queria o 

quanto antes já estar liberada para poder voltar para a faculdade 

ou voltar a trabalhar [...] até porque eu nunca pensei em fazer 

cesárea, eu não tenho plano de saúde, mas mesmo que eu 

tivesse eu acredito que não optaria por uma cesárea, por conta da 

recuperação (Joana)”. 

A participante Sofia refere ter escolhido um parto normal em função da 

possibilidade de maior vinculação com o bebê, pois se considera uma pessoa 

extremamente racional e ligada ao trabalho, dando pouca atenção aos 

processos emocionais ao longo da sua vida. Conta que passou por um 

processo de separação conjugal com o pai da sua filha enquanto estava com 

três meses de gestação:  
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“Eu pensei muito que ia ser normal por causa de eu sentir ser 

mãe, sentir ser mulher, de a evolução ser mais completa ao ser 

mãe... E ter o parto normal ajudaria. Também porque eu sou uma 

pessoa muito independente. Eu sou empresária, então eu sou 

muito trabalho, trabalho... E eu acho que a via de parto natural iria 

criar o meu vínculo maior com minha filha. Eu tinha medo de 

rejeitar, porque eu estou tão... tão trabalho... e eu sei que se, 

desde o início, não criasse um vínculo que fortalecesse isso, eu 

não ia ter uma relação tão amorosa com minha filha. Aí, foi por 

isso que eu escolhi o parto.” 

A associação entre o tipo de parto e a relação mãe-bebê é registrada na 

literatura em estudos como o de Rocha, Simpionato e Mello (2003), que 

compararam mães de parto normal e cesárea no que diz respeito à relação de 

apego entre mãe-filho e concluíram sobre a existência de um espaço de tempo 

imediatamente após o nascimento, chamado de período sensitivo, durante o 

qual os eventos que ocorrem tem potencial para influenciar o desenvolvimento 

do apego, justificados inclusive, pela via de parto adotada. Esses autores 

concluíram ainda que o ato de amamentar com habilidade é mais frequente nas 

mulheres que passaram pelo parto normal no primeiro período de observação. 

Em uma visão geral de todas as participantes que fizeram a escolha pelo 

parto normal, o que preponderou entre as narrativas foi a busca de redução de 

riscos para o bebê e o medo de passar por uma cirurgia desnecessária, 

destacando-se em algum momento do processo de escolha certo grau de 

protagonismo em lutar pelo que acreditavam ser a melhor opção baseada em 

evidências científicas, como no caso de Adelle:  

“Aí eu comecei a me aprofundar e vi que todos os sentidos o parto 

normal era melhor para mim e para ele. Ele estaria preparado e 

eu não correria o risco de ter um filho prematuro, já que uma 

cesárea eletiva pode te dar este risco e também os problemas 

respiratórios que ele poderia ter, e a questão da recuperação, e é 

uma cirurgia de grande porte e eu não queria passar por isso, eu 

tenho medo de agulha, eu tenho medo de de de... bisturi. Eu não 
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queria. Eu queria também protagonizar, é aquela coisa de, tipo 

assim, o parto não é médico, não é patológico, é fisiológico, 

entendeu? Eu queria viver aquilo eu queria saber como o meu 

corpo sairia. E foi uma experiência fantástica porque eu me vi 

protagonista ali. Quando eu me lembro do meu parto eu lembro 

das pessoas na minha frente sem fazer nada, quem fez foi eu, 

entendeu? E daí eu passei a minha gravidez toda sabendo que eu 

queria”. 

Com a compreensão acerca da importância das informações para o 

empoderamento necessário à mulher contemporânea que deseja passar por 

determinada via de parto, Adelle faz contato com a sua atitude de protagonista 

diante da sua história de vida. Ao analisar a sua trajetória na escolha da via de 

parto a ser adotada no nascimento de seu filho, a participante acima citada 

revela que todo caminho percorrido em direção ao parto escolhido ocorreu 

dotado de muita informação e pesquisa, quase sempre sem apoio profissional, 

pois não encontrou um aporte seguro na figura do médico durante o seu pré-

natal. Seu posicionamento revela uma qualidade agentiva presente no seu 

processo de parturição 

No que se refere às participantes que passaram por uma cesárea, é 

importante destacar que, para três das participantes da rede pública, apesar de 

terem passado por parto cesárea, o desejo inicial e a programação era para o 

parto normal. Apesar do planejamento, durante o parto foi necessário optar 

pela cesárea. A dor esteve presente nas narrativas. Nesta via de parto fica 

clara a distinção de pensamentos entre as participantes da rede privada e da 

rede pública de assistência. 

Enquanto três participantes da rede pública entrevistadas afirmaram que 

queriam um parto normal, mas durante o processo foram conduzidas para uma 

cesárea, outras três participantes da rede privada afirmaram estar 

completamente decididas desde o início pela opção da via de parto cirúrgica. 

Beatriz, entrevistada da rede pública, relatou que estava consciente do 

risco de ser conduzida a uma cesárea sem indicação real de risco para ela ou 
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para o bebê, e afirmava acreditar que o fato de ser usuária da rede pública de 

assistência facilitaria seu desejo de passar por um parto normal: “Eu pensava 

assim, ‘eu prefiro ir para o SUS do que particular’. Porque no particular vai ser 

uma briga danada pra fazer meu parto, por causa do dinheiro, e no SUS vão 

forçar até eu ter normal. Então eu preferi ir para o SUS, porque no SUS força a 

gente a ter normal”, conclui ainda refletindo que esta escolha foi consciente e 

proposital, pois, apesar de não possuir plano de saúde chegou a receber oferta 

do seu esposo de passar por um parto de assistência privada caso julgasse 

necessário. 

No caso de Márcia, também participante da rede pública, a via de parto 

cirúrgica também estava associada à dor, mas nesse caso, o medo da dor 

encontrava-se no pós-parto, refletindo medo da recuperação e da necessidade 

de cuidados específicos para o pós-cirúrgico: “Pensei: ‘vai doer, mas eu prefiro 

normal’. Todo mundo me falava mal da recuperação de cesárea, falava que 

doía as costas, que era um tormento... aí eu só pensava em ter normal.”  

“Foi um parto complicado, porque ia ser normal, só que Luiza não 

encaixou, não teve passagem. Dilatou, chegou aos 10 cm, demorou muito, sofri 

muito, e depois o médico decidiu fazer uma cesariana”. O relato de Kátia, 

igualmente participante da rede pública ilustra a mudança de condução da via 

de parto durante o trabalho de parto já iniciado. Ela afirma que sempre 

imaginou passar por um parto normal tranquilo, sem complicações, mas 

acabou vivendo uma história diferente que influenciou a sua crença no sistema 

público, afirmando acreditar que caso fosse assistida por uma equipe da rede 

privada sua filha teria tido a oportunidade de nascer por parto normal. 

Assim como nos estudos de Gama et al (2009) e Barbosa et al (2003), 

as entrevistadas que passaram pela cesárea, usuárias da rede pública não 

evidenciaram um desejo por essa via de parto. Ao contrário, elas relataram a 

influência do seu grupo social pelo parto normal, alegando as dificuldades na 

recuperação da cesárea e a ideia que esta via de parto não permite a mulher o 

prazer em “dar a luz” a um filho de forma natural. Apesar de esse grupo social 

saber e relatar sobre as dificuldades enfrentadas por usuárias do SUS, ainda 
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assim afirmaram estar dispostas a passar por elas caso fosse esse o preço de 

ter seu filho por via vaginal. 

A mulher pode ser vista como um objeto de ação, de acordo com o 

modelo intervencionista de assistência obstétrica, sendo capaz de perder o 

controle e a decisão sobre o seu próprio processo de parto e nascimento 

(Oliveira, 2002). Tendo em vista esse contexto, pode-se mencionar as altas 

taxas de cesárea, mesmo quando essa não é a expectativa da parturiente. 

Para Rattner (1997) os profissionais envolvidos na assistência ao nascimento 

nem sempre estão preparados para atender os desejos da mulher, mesmo que 

as convicções pessoais delas sejam muito fortes, a sua vontade nem sempre 

prevalece. 

Para que a mulher encontre um maior controle sobre o próprio parto, é 

imprescindível que seja concedido a ela o direito a “opção fundamentada na 

escolha informada” (Oliveira, 2002), incluindo o direito ao acompanhante de 

livre escolha que forneça um suporte emocional ao longo das suas decisões, 

antes e durante o trabalho de parto. Dessa forma, compreende-se que as 

expectativas das mulheres quanto ao tipo de parto está diretamente 

relacionada à maneira como as informações sobre o assunto estão disponíveis 

e acessíveis. 

Apresentou-se, sobretudo nas entrevistas das participantes da rede 

privada, uma relação da via de parto com o medo da dor no parto normal, 

conforme é possível ver na narrativa de Leila:  

“E eu pensei também nessa questão do parto ser cesariano logo 

no inicio, porque é muito temeroso o normal [...] eu tenho parentes 

que me disseram que o parto normal era um parto em que a 

mulher se cortava, que toma pontos profundos... E na hora que eu 

descobri que estava grávida fiquei logo com medo disso. E fiquei 

pensando: meu deus, eu quero conversar logo com o médico, eu 

quero fazer uma cesariana planejada, quero fazer uma cesariana 

planejada...”. 
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Esse mesmo sentimento também esteve presente durante o discurso de 

Jaqueline, afirmando que “Uma das coisas que pesou muito, foi medo de parir 

normal. O fato de eu ter optado pela cesárea desde o início, foi o medo que eu 

tinha. Porque eu sempre percebi que o meu bebê seria grande, então eu tinha 

medo de acontecer alguma coisa em função do tamanho dele. O medo de, sei 

lá, não só pelo tamanho, mas medo pelas coisas que eu vejo, que eu 

acompanhava... e o medo, também, de dor. Eu tinha medo de sentir dor de 

parto, de entrar em trabalho de parto”.  Além do medo da dor ter sido 

evidenciado pelas três participantes da rede privada que passaram pela 

cesárea, houve também quem compreendesse que essa via de parto 

garantisse uma ideia de maior controle e previsibilidade diante da falta de 

opção desses dois componentes durante um trabalho de parto normal, como 

nos casos de Leila e Caroline. 

Desta forma, a escolha do parto cesárea funcionou também como uma 

possibilidade de redução da ansiedade da participante Caroline, que referiu 

sentir-se mais segura diante da predefinição da data e do momento do 

nascimento da filha, agendados desde a primeira consulta do pré-natal:  

“Na minha primeira consulta, a médica conversou sobre isso e eu 

já falei que queria cesárea. Mas, assim, em função do medo, 

entendeu? Tinha muito medo. Medo do parto normal, da dor, de 

não saber o que iria acontecer [...] Eu fui uma grávida muito 

ansiosa, e eu até meio que sofri na gravidez, por isso. Muita 

ansiedade. Eu acho que, quando eu pensava no parto, a coisa 

que mais vinha era a questão da ansiedade, então eu precisava 

saber que ela iria nascer tal dia de tal mês, isso me deixava mais 

segura”. 

Durante as últimas décadas emergiram muitas discussões sobre a 

assistência ao parto, onde foram realizadas diversas análises que retratam a 

complexidade dos fatores que cercam o parto e as escolhas referentes a esse 

momento. Para Barbosa et al (2003): 
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“Tratar a maternidade, a gravidez e o parto não como fenômenos 

meramente naturais ou fisiológicos, mas fundamentalmente como 

experiências socialmente construídas permite compreender a 

complexa dinâmica de construção social da parturição, suas 

técnicas de assistência, seus cenários e os principais atores 

sociais envolvidos. Uma abordagem multidimensional permite, 

então, analisar o fenômeno da parturição como um processo 

fisiológico que é contextualizado socialmente por um sistema 

complexo de valores e que envolve interações entre indivíduos, 

grupos sociais e instituições (maternidades) com poder 

diferenciado na definição dessas relações.” 

Em um estudo realizado por Gama et al (2009) com 23 mulheres que 

realizaram parto normal e cesárea evidenciou que em comparação entre as 

duas vias de parto as mulheres entrevistadas destacaram maiores vantagens 

para o parto normal, entre elas: o protagonismo da mulher, a diferença no 

cuidado médico, a qualidade da relação com o bebê e a recuperação no pós-

parto. Afirma-se também que a passagem da condição de mulher para mãe, 

quando acontece pela cesárea, perderia parte de seu sentido, levando em 

conta a perda do protagonismo feminino no momento do parto. 

De acordo com os dados coletados no presente estudo, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os motivos que levaram mulheres 

da rede pública ou privada a optarem pela via de parto normal. Todas as seis 

participantes que escolheram essa opção, relataram motivos semelhantes, 

como quantidade de informações buscadas sobre as diferenças entre parto 

normal e cesárea, agilidade na recuperação do corpo ou retorno das 

atividades, melhor qualidade na vinculação entre mãe-filho. 

Entre todas as participantes que passaram pelo parto normal, a 

expectativa quanto à via de parto e a concretização do momento foram 

atingidas ou sequer superadas, apenas uma delas imaginava que o “parto seria 

mais fácil” por conta de algumas complicações no momento do nascimento, 

porém, sem maiores consequências. Esse dado pode ser cruzado com a 

pesquisa de Gama et al (2009) que também relatou semelhanças nas histórias 
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obstétricas e preferências das mulheres de ambos os estratos sócio-

econômicos pela via de parto vaginal. 

Contudo, essa análise não pode ser igualmente realizada entre as 

participantes que passaram pelo parto cesáreo. Das seis participantes que 

tiveram essa experiência de parto – três delas da rede pública e três delas da 

rede privada – as que compõem o grupo de mulheres usuárias da rede privada 

afirmam ter escolhido a cesárea como única opção possível, sem cogitar a 

possibilidade de passar por um parto normal. Diferente das mulheres que 

compõem o grupo de usuárias da rede pública, que afirmam ter desejado 

passar por um parto normal, mas por diferentes motivos nas suas trajetórias 

foram levadas a passar pelo parto cirúrgico. 

Segundo Odent (2004), quando se percebeu que a cesariana era uma 

forma comum de se dar a luz, o direito de escolha passou a se tornar aceitável 

e começou então a era da cesárea com hora marcada.  Esse movimento teve 

início e se desenvolveu na Itália e nas grandes cidades da América Latina 

antes de se difundir por todo o mundo. Ainda no final do século XX, os médicos 

se perguntavam se deveriam ou não concordar em realizar uma cirurgia “por 

encomenda”. 

A possibilidade de escolha sem precedentes pela via de parto oferecida 

à população, sobretudo às novas gerações, é sem dúvida um marco na história 

dos seres humanos. Para o mesmo autor, em poucas décadas uma operação 

de salvamento tornou-se um tipo de parto comum, até mesmo mais comum 

que o natural no nosso próprio país. 

Alguns pesquisadores argumentam que o princípio do direito da mulher 

ao poder, a escolha e ao controle sobre o próprio corpo – bandeira do 

feminismo nos anos 60 – foi de certa forma, apropriado pelos médicos para 

embasar a prática de cesáreas desnecessárias. Essa prática passou a ser 

reconhecida como “cesárea eletiva” ou “cesárea a pedido”, insinuando-se que o 

aumento da prática dessa cirurgia reflita apenas um desejo feminino (Mello e 

Souza, 1994).  
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Assim como alguns estudos negam a afirmação que justifica o aumento 

de cesáreas a partir do pedido da mulher, o presente estudo também não pode 

afirmar que esta informação esteja de acordo com os dados aqui obtidos, pois, 

no grupo de mulheres que passaram pela experiência do parto cirúrgico 

metade delas – ou todas que foram assistidas pela rede pública – relataram o 

desejo de passar pela experiência do parto normal, sendo encaminhadas para 

a cesárea no momento do parto, frustrando assim suas expectativas. 

6.1.2 Histórias sobre parto e história familiar 

Um dos fatores que mais parecem influenciar a decisão da gestante 

quanto à via de parto é o arsenal de histórias sobre o tema que ela carrega, 

guardadas em sua memória. São histórias de amigos, familiares, conhecidos, 

que já passaram pela situação ou se impressionaram com algum caso 

extremamente positivo ou negativo e fazem questão de contar. 

No que diz respeito ao parto normal, alguns pesquisadores brasileiros 

chegam a afirmar que o principal motivo dele ser temido pelas mulheres, se 

deve à fama e à repercussão que os casos oriundos de violência obstétrica3 

ganharam pelo país a fora. Michel Odent (2004) diz que o parto normal no 

Brasil é “maldito” – no sentido de mal falado, de carregar com ele uma maioria 

de histórias ruins – mas, de fato, essa fama se deve a anos de prática 

obstétrica não baseada em evidências científicas, que não permitiam à mulher 

vivenciar uma experiência positiva do processo de parturição, encarando, via 

de regra, partos violentos, em posição inadequada e/ou com intervenções 

muitas vezes desnecessárias.  

No que diz respeito às participantes que passaram pela experiência do 

parto normal, Maria se diferencia pela sua história familiar de nascimento 

humanizado na residência da sua família há 30 anos, afirmando que os 

integrantes da sua rede familiar já possuem uma compreensão do processo 

natural de parto mesmo antes dela nascer. Além disso, Maria trabalha na área 

                                                           
3
 O conceito de violência obstétrica no Brasil diz respeito a experiências negativas de parto, vivenciadas 

e relatadas por mulheres que sofreram algum tipo de maltrato durante o parto, podendo variar desde 
agressões físicas ou verbais até a prática de procedimento de rotina que não tratam de condutas 
baseadas em evidências científicas (Aguiar e D’Oliveira, 2011). 
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de saúde materno/infantil há alguns anos e segue pesquisando sobre este 

tema também há algum tempo. O fato que Maria destaca neste momento do 

seu discurso é sobre a sua rede social ter passado por situações comuns para 

quem vive em um país que sustenta o recorde de cesáreas no mundo: 

 “Tanto que eu brinco assim ‘eu tenho certeza que uma cesárea 

foi bem indicada a depender do médico que assiste muito mais do 

que do relato da mulher’. É uma brincadeira, mas é porque eu 

tenho vivenciado tanto as amigas minhas relatando ‘ah, eu não 

tive dilatação’, ‘ah, eu não tive ‘isso’, eu não tive ‘aquilo’’. E eu 

olho para a cara da pessoa e digo ‘eu não vou questionar’. Porque 

a dor dela não ter podido ter um parto normal quando ela 

desejava tanto é tão grande que, mesmo que a gente saiba que, 

tecnicamente, o que ela está relatando é impossível, você não vai 

questionar isso diante da dor de não ter realizado uma forma de 

via de parto que era o que ela desejava”. 

Joana foi uma das mulheres que optou por ter o seu parto em um Centro 

de Parto Normal – CPN, por entender que neste local teria mais chances de 

passar por uma experiência de parto tranquila, em um local que preconiza a 

humanização na assistência ao nascimento: “Eu escolhi a Casa de Parto por 

conta de conhecer a fama da maternidade, de ser uma equipe humanizada, de 

ser um parto tranquilo, de eles serem empáticos, entendeu? [...] eu tinha medo 

de ter que parir em outra maternidade que não fosse ai, porque eu ficava 

imaginando passar por essas histórias, vivenciar isso.” Quanto às histórias 

sobre parto, ela enfatiza a dimensão que as histórias negativas ganharam no 

momento de escolher o local e a forma do seu parto: 

 “Sempre que eu ouvia história de parto em maternidade pública 

eu ouvia coisas ruins, de enfermeiras grosseiras, que quando a 

mulher chegava lá gritando, ficava fazendo piada essas coisas e 

então eu temia isso, de precisar ir para uma maternidade pública, 

chegar lá e precisar ficar jogada nos corredores sem leito, de ficar 

correndo de maternidade em maternidade até achar uma que 

tivesse uma vaga”. 
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Joana traz o retrato clássico de quem já escutou relatos de violência obstétrica, 

sobretudo relacionado à rede pública de assistência a saúde, da qual ela faz 

parte: “De que o parto normal era muito triste assim, que as pessoas iam para 

a maternidade e estavam sempre cheias e que ficavam lá esperando horas e 

horas até ter dilatação suficiente para parir, que a equipe médica não era legal, 

só coisas ruins na verdade de parto normal”. No que diz respeito à cesárea, a 

participante relata que no seu entendimento, essa via de parto está relacionada 

com o poder aquisitivo das pessoas, ou seja, está diretamente vinculada com o 

fato de se ter ou não plano de saúde ou dinheiro para pagar a cirurgia: “De 

cesárea eu só ouvia que quem fazia era quem tinha plano de saúde né? Ou 

dinheiro para pagar o parto, poucas pessoas que eu conversei fez cesárea sem 

plano de saúde. Fez cesárea, porque tem plano de saúde ou porque teve 

muitas dores ou não teve como de jeito nenhum parir normal e ai o SUS fez a 

cesárea já em última hora, já prestes a pessoa desfalecer”. 

De acordo com Freitas et al (2005), no Brasil as taxas de cesárea são 

maiores entre as mulheres com melhores condições socioeconômicas, de etnia 

branca e que são assistidas por hospitais privados, ou seja, 

consequentemente, entre as mulheres que, normalmente, possuem menor 

risco obstétrico. Além disso, as altas taxas de cesárea também estão 

associadas à existência de uma cultura obstétrica que defende a segurança e a 

previsibilidade do procedimento.  

Quanto aos atores sociais envolvidos na sua decisão, Joana traz que 

sua mãe foi a única pessoa que ela se importou na hora de escolher sua via de 

parto: “Minha mãe apoiou, não foi contra não, ela ficava dizendo: ‘ai minha filha 

vai parir, de parto normal, fico imaginando a dor’, com pena, mas não com 

crítica não”. No momento em que descobriu sua gravidez havia acabado de se 

separar do pai do seu filho e relata que eles tiveram pouco contato durante a 

gravidez. 

Sobre a compreensão da diferença existente entre o tratamento 

oferecido no CPN e nas demais Maternidades da cidade – sejam elas públicas 

ou privadas – Maria também relata sua preferência expressa pela Instituição 

para o nascimento da sua filha:  
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“Eu tenho plano de saúde, então eu queria ter no CPN (risos). 

Claro que é um ideal de um SUS resolutivo, acolhedor, um SUS 

que... Porque, na verdade, o CPN funciona tão bem porque ele é 

muito anterior à compreensão da Rede Cegonha. As pessoas que 

estão lá dentro lutam pela humanização do parto muito antes de 

existir uma compreensão do Ministério da Saúde... de 

humanização do Sistema Único de Saúde, humanização do parto. 

Mas, eu gostaria. E foi uma decisão que, na verdade, eu tomei e 

meu marido só... (risos)... veio junto”. 

Observa-se, aqui, o modo como significados são construídos 

acompanhando escolhas por uma determinada alternativa que demonstra ser 

mais coerente com a história de vida. Dentro dessa perspectiva de cuidado, 

Gonçalves et al (2011) aponta que algumas estratégias foram implementadas 

com o objetivo de resgatar o parto normal, a partir do conceito que este evento 

ultrapassa o âmbito da fisiologia, incluindo também a complexidade da 

gestação, do momento do parto e nascimento, de forma que a mulher possa 

resgatar o controle sobre seu corpo e seu processo de parturição. Dessa 

forma, em 1998, foi inaugurada em São Paulo o primeiro Centro de Parto 

Normal do país e no ano seguinte, foi publicada a Portaria Ministerial 569/GM 

de 05/08/1999, criando os Centros de Parto Normal no âmbito do SUS (Brasil, 

2000). 

Nestas instituições foram implementadas práticas de assistência ao 

parto em que a tecnologia disponível possa ser usada com critérios, propondo 

um novo modelo de assistência obstétrica onde seja possível individualizar o 

atendimento pautá-lo em evidências científicas, respeitando e resgatando a 

autonomia da mulher no processo de parir (Gonçalves et al 2011). 

A trajetória de escolha da via de parto de Adelle também foi permeada 

de histórias quase sempre negativas sobre o parto normal. Ela ressalta a 

importância da sua decisão de buscar fazer parte de um Grupo de Apoio a 

gestantes e puérperas tanto virtualmente quanto presencialmente na cidade e 

sobre o fato de ter contratado um doula – acompanhante de parto humanizado 

treinada – para orientá-la desde o início da sua gravidez:  
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“Quando eu descobri a gravidez já entrei no grupo do facebook, 

que é o grupo roda viva, ai eu comecei a procurar indicação de 

doula, para eu poder me aprofundar. Ai eu comecei a pesquisar e 

falava com meu marido. Por que eu não queria opiniões externas. 

Quando eu falava ‘Quero ter um parto normal’ diziam ‘ai você é 

louca’ , ‘para quê?’, ‘é agressão’,  aí eu fui mais, eu e meu 

marido...”.   

No caso de Adelle também houve histórias próximas de violência obstétrica na 

sua rede de atores sociais mais próximos:  

“A secretária da minha casa teve 4 filhos e 2 foram partos 

normais, ela dizia ‘a dor mais insuportável da minha vida, eu só 

tive normal, porque eu não podia ter cesárea, e doeu demais e foi 

horrível, foi horrível, e tal’, ai tem aquela coisa está sentindo dor ai 

‘cala a boca, na hora de fazer você não estava reclamando’. 

Essas histórias. Eu não me lembro de ter ouvido histórias de parto 

humanizado”. 

 Quanto à sua rede familiar, a participante não cita histórias positivas que 

a tenham encorajado a seguir firme na sua decisão:  

“A maioria da família, minha família quanto a do meu marido: ‘é 

arriscado, porque vai fazer isso?’. Então é colocado na cabeça 

das pessoas que o melhor não é parto normal” [...] Na realidade 

eu não sou muito de buscar a opinião da minha família para essas 

coisas. Eu sou meio... independente. Minha irmã foi a única que: 

‘parto normal, pô massa, bacana’. Mas ela acabou de passar por 

isso seis meses atrás e acabou caindo na cesárea também, ou 

seja, ela não tinha tanto conhecimento assim. Então eu não 

buscava, vivo muito mais a minha realidade, então eu digo que a 

questão foi eu, meu marido a doula e acabou”. 

A Organização Mundial de Saúde, no guia de Assistência ao Parto 

Normal: um guia prático, refere-se à doula como uma prestadora de serviços 
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que recebe um treinamento básico sobre parto e que encontra-se familiarizada 

com uma ampla variedade de procedimentos de assistência ao parto e 

nascimento. A doula trabalha fornecendo apoio emocional, medidas para aliviar 

a dor e proporcionar conforto materno, contato físico, além de esclarecimentos 

sobre o  que está acontecendo durante o processo de parto, sendo 

reconhecida pelas mulheres como uma presença amiga constante. 

O Ministério da Saúde define a doula como uma acompanhante treinada 

que, além do apoio emocional, fornece também informações à gestante sobre 

todo o desenrolar do processo de parto e nascimento, esclarecendo quanto às 

intervenções e procedimentos, para que a própria mulher possa participar e 

protagonizar as decisões que serão tomadas a respeito do parto (Brasil, 2001). 

 Apesar da falta de histórias positivas na sua rede próxima, Adelle atribui 

grande parte do seu empoderamento em manter a decisão pelo parto natural 

ao grupo de mulheres de construiu uma rede dentro do Grupo de Apoio:  

“Eu consegui me permitir conhecer um outro lado. Quando você 

entra num grupo, como a gente entrou, você começa a ver relato 

de parto, ai você começa a ver histórias de parto reais bacanas, 

mulheres empoderadas que sabiam o que queriam e aconteceu. 

E isso serve como um estímulo para outra realidade, entendeu, 

um amadurecimento como mulher, ai eu não me deixei levar pelas 

memórias – pelas histórias negativas que a gente tanto escuta”. 

 Ao mesmo tempo, Sofia relata um caminho parecido com o de Adelle na 

construção da decisão quanto à sua via de parto. Afirma que após estudar e 

buscar informações sobre ambas as possibilidades decidiu que optaria pelo 

caminho que acreditava ser o mais natural e benéfico para ela e sua filha, o 

parto natural. Desta forma, também buscou o movimento do Grupo de Apoio da 

cidade para ‘pertencer’ a um grupo de mulheres com ideias semelhantes e 

apoiassem sua decisão: “Quando fiquei grávida e decidi sobre o parto, eu evitei 

ver vídeo de parto normal porque eu tinha medo de perder a coragem”. 
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Para Rodrigues (1997), uma das necessidades básicas das mulheres 

grávidas é de socializar-se e partilhar suas experiências, exaltando a 

importância de espaços físicos e sociais desenvolvidos especialmente para 

este fim, como os grupos de apoio a mães e gestantes que desempenham um 

papel fundamental no processo de construção dos significados de maternidade, 

além de contribuir para a tranquilidade de confiança da mulher no momento do 

nascimento. 

Relata que em determinado momento buscou saber da história de sua 

família, sobretudo sobre os partos da sua mãe, mas inicialmente não encontrou 

o apoio que precisava para sua decisão: “Minha mãe teve o primeiro parto 

normal, então eu queria saber como é que tinha sido [...] mas ela teve uma 

experiência ruim com parto normal. Então ela ficava... ela ficou meio reticente, 

‘por que você vai fazer parto normal? Sua irmã ficou com a face marcada não 

sei durante quantos meses... eu tive não sei quantos pontos, não conseguia ir 

ao banheiro’... Bem assim, meio reticente em relação a isso. E minha ex-sogra 

também, ‘ah, marca logo a data’, aquela coisa meio assim”. Uma estratégia 

usada por Sofia foi aproximar sua mãe cada vez mais das consultas no pré-

natal, incluindo-a nas discussões e pesquisas sobre o tema e mostrando 

evidências que a tranquilizassem quanto as suas preocupações tanto com ela 

quanto com o bebê no momento do nascimento: “E, depois disso, minha mãe 

ficou muito mais calma. Muito mais calma e começou a me apoiar 

completamente”. 

 A trajetória de Ana divergiu das duas histórias citadas anteriormente pelo 

fato de não ter se inserido em um Grupo de Apoio e ter recebido apoio da sua 

família de origem desde o princípio, apesar de não ter encontrado este mesmo 

apoio nas pessoas da sua rede social: “... minha família me apoiou... Só assim, 

meu ambiente de trabalho, de pós, amigos, que o pessoal estranha. Você falar 

assim ‘ah, vou ter normal’. ‘Você é louca? Vai doer (tom de zombaria)’. Tanto é 

que todo mundo achou estranho, mas o apoio maior foi da família, na verdade”. 

Mas assemelha-se no fato de ter mantido sua decisão do princípio até o final 

da gestação, mesmo sem o apoio do médico realizou seu pré-natal: 
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 “É uma coisa que eu quero e vai ser assim. Falei assim ‘se não 

for com ele (o médico), eu vou chegar na emergência e vão ter 

que tirar o bebê de qualquer jeito, normal’. Eu fiquei ‘eu vou ficar 

sentindo dor em casa’, falava direto, ‘e vou ter normal’ [...] A 

conversa era mais essa, tipo assim, eu decidi ter normal e as 

pessoas estranharem a minha decisão. ‘Ai, você é louca’. ‘Que 

nada, vai ficar sentindo dor’. Foi uma decisão que eu já tinha 

tomado e que ninguém mudou. E foi assim”. 

No que diz respeito ao grupo de participantes que passaram por uma 

cesárea, já foi anteriormente destacado o fato das três participantes da rede 

pública terem desejado inicialmente passar por um parto normal. Desta forma, 

foi possível perceber em todas as participantes da rede pública uma baixa 

influência de histórias negativas sobre parto normal, sendo citado em alguns 

momentos, inclusive, histórias negativas sobre cesárea no que diz respeito ao 

processo fisiológico do nascimento e recuperação pós-parto. 

Beatriz e Márcia destacaram o apoio que receberam tanto da sua rede 

social quanto da sua família no que diz respeito à preferência pelo parto 

normal: “As pessoas falavam, mas cada parto é de uma forma. Então, cada 

pessoa contava de uma forma. Umas pessoas diziam que doía, outras diziam 

que não... Não houve nenhuma assim, que fosse alarmante. Então eu fiquei 

‘quero normal, normal, normal’. Todo mundo me apoiou. Meu marido queria 

assistir, mas só que não deixaram não, ele nem conseguiu entrar na sala”. 

Além de não ter seu desejo pela via de parto respeitada, Beatriz ainda passou 

por um episódio comum de violência obstétrica nas maternidades públicas que 

é o fato de serem deixadas sem acompanhante durante o trabalho de parto e 

momento do nascimento do bebê.  

Márcia afirma ainda que escolheu o parto normal em função das 

histórias tranquilas que ouvia da sua rede de apoio: “Costumava buscar muitas 

opiniões, porque eu tenho muitas amigas que tiveram filho recentemente. Aí 

elas ligaram contando ‘foi rapidinho’, ‘nem doeu muito’, ‘comigo foi tranquilo’. 

Eu escolhi normal mais por causa disso”. A família também teve contribuição 

na preferência de Márcia pela via de parto normal: “Na verdade a minha família 
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queria que fosse normal, minha mãe sempre quis que fosse normal por causa 

da recuperação”. Diferente de Márcia, que também passou por uma cesárea no 

SUS desejando ter um parto normal, mas ouviu histórias negativas sobre a via 

de parto preferida: “Antes de engravidar eu sempre dizia ‘eu quero normal, eu 

quero ter normal’. Todo mundo ficava falando ‘ah, tu vai ver como é normal. 

Normal não é brincadeira’, falavam coisas horríveis. Mas eu sempre quis, 

porque eu acho que ser mãe é sentir a dor do parto, sentir todo momento. Mas 

não deu pra ser”. 

Mais uma vez apresentando diferenças consideráveis nos discursos, as 

participantes da rede privada que passaram por uma cesárea escolheram este 

desfecho para o parto e receberam todo o apoio da rede de atores sociais 

envolvidos no processo, desde os amigos até os familiares mais próximos 

como as mães e os maridos.  

Caroline se descreve como uma pessoa fechada a negociação da via de 

parto mesmo antes de engravidar, atribui essa “convicção” pela ideia do seu 

parto a sua história familiar, pois sua mãe também passou por uma cesárea e 

seu marido apoiou a sua decisão desde o início: “Minha mãe fez cesárea 

também... Meu marido nunca se manifestou ‘ah, tenha normal’. Sempre ficou... 

sempre foi uma decisão minha e ele respeitou. Nunca questionou nada não. 

Foi uma determinação minha e ele aceitou, sem questionar. Acho que, no 

fundo, ele preferia, também, que fosse cesárea”. As opiniões de outras 

pessoas ao seu redor pareceram não influenciá-la, apesar de ter encontrado 

um obstetra que recomendou buscar outras fontes de informação:  

“As pessoas que tiveram parto normal, todas falam que era 

tranquilo... Mas, assim, aquela coisa de ideia fixa. Desde antes de 

eu engravidar, eu já sabia que ia ter que fazer uma cesárea. 

Queria cesárea e pronto. Eu acho que eu não estava nem aberta 

a... negociação. Na primeira consulta, a obstetra falou ‘ah, procure 

saber, procure ler, não fique assim com a mente tão fechada em 

relação a isso’. Mas eu, desde antes de engravidar, que era uma 

convicção de que eu ia fazer cesárea. E eu morria de medo de 
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uma bolsa romper, de entrar em trabalho de parto... Eu tinha 

medo só de pensar na possibilidade de ter normal”. 

 O caso de Leila é claramente marcado pela influência de diversos atores 

sociais que fazem parte da vida da participante. Relata que foi o seu marido 

quem tomou a iniciativa e escolheu o profissional que iria acompanhar seu pré-

natal, destacando para a importância de ser uma médica, sexo feminino, pois 

descreve seu companheiro como “muito ciumento” e que apenas permitiria que 

ela fosse acompanhada por uma pessoa de extrema confiança dele e que, 

necessariamente, realizasse uma cesárea no momento do parto:  

“O meu marido, ele também é preconceituoso nesse sentido, é 

tanto que quando descobrimos a gravidez ele falou assim: ‘vamos 

fazer o pré-natal em Salvador e vamos conversar com uma 

médica que eu conheço por que ela faz cesariana’. Então essa foi 

a primeira coisa que ele falou, eu me lembro bem disso... Eu falei: 

‘não podia fazer normal né?’ E ele: ‘de jeito algum, eu não vou 

deixar você passar por isso nunca’. Obviamente ele ouviu 

histórias de outras pessoas... Mas ele fez questão de conseguir a 

médica sexo feminino e que ele conhecia. E que ia dizer pra mim, 

que obviamente, o melhor parto era o cesariano”.  

Não foi somente o marido de Leila que decidiu por ela qual seria a 

melhor via para o seu parto: meus pais disseram:  

“Pense logo quem vai ser o médico pra fazer a cesariana. Então 

ninguém nunca cogitou a possibilidade de ser parto normal. Minha 

mãe tem eu e a minha irmã, as duas foram cesarianas por opção 

de meu pai também. Meu pai disse que jamais deixaria minha 

mãe passar por um parto normal [...]  então isso tudo acaba 

influenciando a gente também. E minha mãe sempre falou: ‘não 

se preocupe, ele vai fazer uma cesariana e você não vai sentir 

nada’ [...] Nossa, eu acho que se eu quisesse um parto normal eu 

ia sofrer muito preconceito da parte deles, eles não iam permitir 

não.”  



78 
 

 Os pais da entrevistada também expressaram influencia determinante no 

processo de escolha da filha, trazendo suas histórias pessoais de forma 

marcante e esclarecedora, como sendo a melhor e talvez a única opção 

possível para a filha deles. 

 Por fim, em determinado momento Leila faz contato com sua memória e 

revela que algumas histórias ouvidas por ela ao longo do tempo também 

serviram de contribuição para que tivesse certeza da decisão do marido e de 

seus pais pela sua própria via de parto, atribuindo a comodidade da cesárea 

um fator decisivo no seu processo de decisão: “A dor, que o pessoal fala que é 

uma dor profunda, que dói muito, algumas até acabam tomando pontos né... 

então isso provoca assim, um medo, ‘meu Deus’... E a cesariana já te falam né, 

você não vai sentir nada, só a picadinha da anestesia, e depois você vai 

receber seu bebê no braço. Então é obvio que a comodidade falou mais alto.”  

 Segundo Odent (2004), assim que foi percebido pela população que a 

via de parto cirúrgica havia se tornado uma forma comum de dar a luz, o direito 

a escolha se tornou aceitável e passamos a estar na “era da cesárea 

programada com hora marcada”. Este fenômeno da via de parto cirúrgica 

eletiva originou-se e se desenvolveu na Itália e nas grandes cidades da 

América Latina antes de se difundir por todo o mundo. Vale ressaltar que, no 

final do século XX os médicos ainda se perguntavam se deveriam ou não 

concordar em fazer uma cirurgia desnecessária por encomenda.  

 Semelhante a Leila, a história de Jaqueline também passou por uma 

grande influência da sua família de origem e das histórias a respeito dos partos 

de sua mãe:  

“Porque minha mãe não entrou em trabalho de parto. Tanto no 

meu quanto do meu irmão, ela não entrou. Tem esse negócio que 

tem que sentir dor, né? Aí tinha que induzir pra ela começar a 

sentir dor, pra contrair. Usava a medicação, e ela disse que ficou 

muito dolorido, tanto eu quanto de meu irmão. Ela ficou muito 

tempo em trabalho de parto... Ela disse que foi um sofrimento. O 

meu, muito mais. Ela disse que gritava, e todo mundo conhecia 
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ela no hospital..”. Afirma, que sua única referência sobre o parto 

normal veio de sua mãe, com uma história mal sucedida de 

indução e trabalho de parto prolongado: “Que eu me lembre 

agora, de momento, foi a única pessoa que eu conheço, de parto 

normal. Porque as minhas amigas todas foram cesáreas. Foi a 

minha única referência sobre parto normal”.  

Este dado reflete que toda a rede social mais extensa da participante 

passou por uma cesárea, deixando-a sem referências sobre o parto normal 

vivenciado por alguém mais próximo, com exceção da sua cunhada que 

passou por um parto normal repleto de intervenções e violência obstétrica: “Até 

minha cunhada, ela pariu normal em uma maternidade pública aqui de 

Salvador, e ela falou horrores do parto normal. Então ainda bem que eu nem 

pensei, nem cogitei essa possibilidade... Ai isso tudo mexe com agente né, 

você fica ouvindo e fica pensando... Ai eu prefiro acreditar em que já passou 

pela experiência do que somente na literatura”. Nesse ponto, Jaqueline traz a 

relevância das histórias que ouviu e o pouco respaldo que atribui aos livros e 

as informações que recebeu da literatura: “Eu não sei, eu não sei se os relatos 

de parto normal, pra mim, não foram bons relatos e eu fiquei com isso na 

cabeça... e os cesáreos foram mais de sucesso, não é”? 

 

6.1.3 Assistência durante o pré-natal  

 Não somente as informações prévias sobre parto e a opinião dos atores 

sociais importantes configuram-se como decisivos no percurso de uma 

gestação e preparação para o parto, segundo Odent (2002), o cuidado médico 

no pré-natal possui uma influência importante no progresso do trabalho de 

parto e consequentemente no parto em si. 

O que se sabe atualmente é que grande parte dos profissionais médicos 

brasileiros são a favor da cesárea como via de parto predominante para as 

mulheres e com isso, acabam influenciando de certa forma a escolha de suas 

pacientes e famílias por esta determinada via de parto, contribuindo para o 

aumento e manutenção da estatística referente a este assunto no país. Odent 
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(2002) afirma ainda que estes profissionais costumam tratar a gravidez como 

se fosse uma doença, resultando que o curso rotineiro das consultas 

frequentemente levem a gerar mais problemas que soluções para a gestante.  

Alguns estudos (Rattner, 1996; Faúndes e Cecatti, 1991) apontam que 

na opinião dos médicos, o grande número de cesáreas que ocorrem no Brasil 

(cerca de 80% na rede privada) se deve ao fato do controle da mulher sob o 

próprio corpo e, consequentemente, do “pedido” por cesárea. Porém, quando 

devidamente investigada a fundo, essa questão se revela exatamente oposta e 

as mulheres revelam que acabaram sendo conduzidas a uma cirurgia na hora 

do parto por indicação ou orientação médica desde o início do pré-natal sem 

mesmo que o médico apresente motivos que fundamentem essa orientação. 

Quanto à assistência recebida no pré-natal, Maria refere que escolheu 

sua obstetra pela história que a mesma já mantinha com a luta pelo movimento 

de humanização do parto. Relatando que não poderia ser uma escolha 

diferente, uma vez que necessariamente o seu pré-natal deveria ser 

acompanhado por uma pessoa que entendesse seus desejos e, sobretudo 

seus princípios em relação à escolha por um parto humanizado. 

Joana enfatizou novamente a importância da doula no seu processo de 

construção da preferência pela via de parto normal e classificou sua doula 

como “fundamental” para garantir sua segurança e tranquilidade durante todo o 

processo:  

“Eu já comecei o acompanhamento com a doula tardiamente [...] 

mas ela foi extremamente importante porque algumas dúvidas 

que eu tinha em relação ao parto foi ela que me tirou. Só que 

como eu tinha pesquisado antes sobre os procedimentos de 

parto, tinha procedimentos que eram da hora do parto que eu não 

sabia, tipo usar o soro se eu não tivesse contração, os benefícios 

e os malefícios do soro; referentes a epísio, se não tivesse 

passagem, conversas deste tipo mais específicas me ajudaram a 

entender melhor o meu parto. Ai o acompanhamento foi assim, a 

doula veio e me orientou sobre os tipos de parto, sobre os 
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procedimentos no parto. Tirou minhas dúvidas referentes as 

minhas preocupações de eu não ter passagem, se eu precisasse 

fazer cesárea. Me tranquilizou em relação a algumas dúvidas que 

eu tinha em relação ao meu parto, coisas que nenhum outro 

profissional do meu pré-natal fez comigo”.  

A participante enfatizou o diferencial do tratamento oferecido pela 

profissional que assiste a partos humanizados frente a outros profissionais que 

a atenderam durante suas consultas de pré-natal. 

Não é raro para quem decide viver um parto humanizado encontrar 

algumas dificuldades no que diz respeito aos profissionais que assistem ao pré-

natal. Atualmente, a grande maioria das cidades, é marcada pela escassez de 

profissionais que assistem a partos protagonizados pelas mulheres, da forma 

como elas assim desejam. Em função disso, Sofia passou por quatro médicos 

obstetras diferentes em busca de algum que apoiasse sua decisão pelo parto 

normal, sendo que a médica que realizou o parto de Sofia foi o quinto 

profissional que a assistiu durante o pré-natal:  

“Escolhi um médico pensando na via de parto, só que eu percebi 

que eu estava no médico errado. Porque, pra mim, se eu 

escolhesse parto normal, ele tinha que fazer parto normal. Então 

eu fui em quatro médicos e, nesse último que eu fui, que eu 

fiquei.... quando eu conversei com ele, eu falei que queria parto 

normal e ele ‘não, eu faço parto normal. Porque se eu fizer só 

cesárea eu vou virar cirurgião, eu não vou ser obstetra’. E aí, com 

ele, eu fiquei até a 35ª semana, quando a gente parou pra 

conversar melhor eu vi que não ia ser bem assim, poderia mudar 

em cima da hora [...] então eu fui para outra médica com que 

pude ter o meu bebê como eu queria”.  

 Das três participantes entrevistadas da rede particular, duas delas 

relataram dificuldades em assegurar uma assistência médica que respeitasse 

seus desejos e escolhas pela via de parto. Não somente Sofia mudou de 

médico algumas vezes durante a gravidez, mas Adelle também passou pela 
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mesma experiência de mudar da assistência de um médico para outro nas 

últimas semanas da gestação. Para ela, a troca de profissional soou como uma 

“traição” daquele que já a acompanhava, por garantir um determinado tipo de 

assistência e mudar o discurso no período próximo ao parto:  

“Eu escolhi um médico por indicação, eu não queria ir a qualquer 

médico. Aí uma amiga me indicou e eu fui lá. Gostei. Achei ele 

seguro, bacana e tal, eu falei: ‘olha eu posso ter parto normal?’ ai 

ele disse: ‘olha a gente não pode decidir isso agora’ se eu tivesse 

o conhecimento que eu tinha no final, com essa resposta eu já 

sabia que eu não ia ter parto normal com ele [...] eu fui deixando 

acontecer, todas as consultas e acabou que no final eu tinha que 

mudar”.  

Também não se observa uma rotina incomum a de profissionais médicos 

que garantem a assistência ao parto normal durante as consultas iniciais do 

pré-natal e transformam esse discurso próximo ao parto, na tentativa de levar a 

paciente a uma cesárea eletiva:  

“Eu estava com 37 semanas, eu ia chegar na 38ª e fui para a 

consulta, e ai ele super brincalhão, com um senso de humor 

ótimo: ‘ah que meninão, na ultrassonografia com 3,8Kg, vamos 

marcar, semana que vem, não pode deixar passar não’, eu: ‘não! 

Eu falei para você que eu queria parto normal’, ai ele: ‘você é 

maluca?’ com esse mesmo termo, ‘você sabe o que é parto 

normal? Você tem ideia?’, eu falei: ‘sei, eu sei sim, na verdade eu 

não sei, mas eu quero descobrir’, ai ele: ‘olhe é muita dor, você 

não tem ideia da dor, depois você vai me ligar desesperada 

querendo mudar de ideia’, ai eu falei ‘mesmo assim eu quero’. 

Ele: ‘olha, está certo, a gente faz, mas eu só espero até 40 

semanas e não me responsabilizo se tenha aspiração de 

mecônio, cordão enrolado, distorça de ombro’, ou seja ele tocou o 

terror para eu desistir. Ai eu falei ‘está certo’, saí do consultório e 

não voltei mais. Procurei outro obstetra. Me senti absolutamente 

traída”. 
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 Diferente das outras duas participantes que tiveram assistência privada, 

Ana decidiu se manter no médico que já estava acompanhando seu pré-natal 

desde o princípio, referindo que “quem escolhe a forma de ter meu filho sou eu, 

não importa o médico”. Ela afirma que estava disposta a chegar ao hospital 

quase na hora do bebê nascer para que não houvesse uma negativa do 

médico em realizar seu parto normal, e assim o fez: “Eu ficava muito tranquila, 

porque na minha cabeça eu ia ter normal e ponto. Quem ia escolher era eu. E 

foi assim que aconteceu, eu só liguei para ele quando já estava praticamente 

nascendo”.  

 Relata também que percebeu que o médico que a acompanhava não 

gostou do fato dela referir que gostaria de ter um parto normal, mas que ainda 

assim ela não se sentiu intimidada com a atitude dele a ponto de desejar mudar 

de médico, assumindo mais uma vez que para ela, o protagonismo do parto 

estaria nas suas atitudes e não da decisão do médico: “Eu senti que ele (o 

médico) não gostou [...] tipo que desconversou, sabe? Porque, na primeira 

consulta, eu já falei ‘quero ter normal’. Aí ele fez ‘não, isso aí a natureza 

resolve. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Tipo, quando tiver já no final 

da gestação’. Aí pronto, realmente a gente não conversava mais sobre isso”. 

No grupo de mulheres que passaram pelo parto cesárea, percebe-se, 

mais uma vez, uma clara distinção no que diz respeito ao tema da assistência 

no pré-natal. Esta diferença persiste também no grupo que separa as 

participantes da rede pública e participantes da rede privada, uma vez que o 

grupo da rede pública evidenciou o fato de pouca comunicação no que dizia 

respeito ao parto durante o pré-natal. 

No caso de Beatriz, ela refere que chegou a ter momentos raros de 

diálogo com o médico que a assistia no pré-natal, mas assim como a 

experiência das participantes que tiveram o parto normal, também encontrou 

resistência quando referiu que não gostaria de passa pela cesárea:  

“Eu não levava em consideração as coisas que ele (o médico) 

dizia. Eu até comentei com minha mãe, “eu acho que meu médico 

está diferente comigo porque eu disse que queria ter normal”. Mas 
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achei que ele não ficou muito satisfeito não, quando eu disse que 

queria ter normal. Ele ainda falou ‘você não vai ter passagem pra 

normal, que seu bebê é muito grande’. Mas eu insisti e, na hora, 

ele me convenceu de fazer cesárea porque eu não ia ‘ter 

passagem’”.  

Ao final, Beatriz afirma ter compreendido as razões do seu médico e 

reforça a ideia de que não seria capaz de passar por um parto normal, pois seu 

bebê era grande demais para nascer desta forma. 

De forma semelhante aconteceu com Márcia, que também ouviu do seu 

médico que “não teria passagem” para ter um parto normal: “Na hora não deu, 

ele falou comigo ‘vai ter que fazer cesárea, porque se for fazer normal ela vai 

lhe acabar toda. Porque ela é muito grande’. Minha filha nasceu com 3,770 kg”.  

Kátia relatou a total falta de comunicação sobre o parto durante seu pré-

natal, apesar de insistir em tirar suas dúvidas com o médico e com a 

enfermeira que a assistiam no posto de saúde, refere que ambos limitavam-se 

a garantir a parte técnica das consultas e não aprofundavam no que dizia 

respeito ao seu emocional, permanecendo insegura e com dúvidas durante 

todo o processo:  

“Eles passavam os exames, conversavam, perguntava como é 

que estava, vê a pressão... desenvolvimento do tamanho da 

barriga e pronto. Em momento nenhum me respondiam ao que eu 

perguntava sobre o parto. Eu que sempre ficava perguntando 

alguma coisa, perguntava se quem decidia o parto era eu ou os 

médicos... Aí sempre dizia que só resolvia tudo na hora. Só na 

hora pra saber o que é que vai ser, se vai ser normal, se vai ser 

cesárea. Toda vez que a gente ia era a mesma coisa, muitas 

vezes não olhava nem exame que ela passava...”. 

Em sua grande maioria, as mulheres que utilizam a rede pública quase 

não recebem nenhum tipo de preparação para o parto, a não ser em algumas 

instituições que buscam exercer suas práticas pautadas na humanização do 
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parto e baseada em evidências científicas recentes. A preparação ideal para o 

momento do nascimento seria estimular os aspectos intuitivos da sabedoria 

feminina e unir com os recursos tecnológicos disponíveis, possibilitando o 

caminho para uma experiência de parto transformadora (Rodrigues, 1997).  

Quanto às entrevistadas que tiveram parto cesárea na rede privada não 

relataram nenhuma dificuldade durante seu pré-natal, já que iniciaram as 

consultas médicas decididas por cesárea e seus respectivos médicos não 

colocaram imposição alguma para realizar o procedimento. Duas delas 

trouxeram que os médicos chegaram a perguntar se tinham certeza quanto a 

via de parto escolhida, mas limitou-se a esta pergunta o fato de considerar  

parto normal enquanto via de parto possível. 

Como no caso de Caroline, que sua médica a orientou a se informar 

mais antes de decidir a via de parto, mas ela relata que sempre esteve 

bastante determinada e segura da sua decisão que foi tomada em consenso 

com seu marido e sua família: 

“Ela falou assim não seja tão radical, procure ler, procure se 

informar um pouco. Não tenha a mente tão fechada em relação a 

isso’ Mas também parou por aí (risos) [...] Eu não sei se ela viu 

que eu estava muito determinada, ou se realmente ela quis 

fazer... mas não insistiu. Deixou, também, tudo em minhas mãos”. 

 Como já foi relatado anteriormente, no caso de Leila quem protagonizou 

grande parte das decisões referentes à gestação e ao parto foi o seu esposo. 

Este que, também, escolheu quem seria a médica que acompanharia todo o 

pré-natal e faria a cesárea, pois segundo a participante, ele não autorizaria que 

ela se consultasse com um médico do sexo masculino, muito menos que ela 

passasse por “todo sofrimento” inerente ao trabalho de parto normal:  

“Eu adorei a médica que meu esposo escolheu. Eu fiquei bem 

confortável, ela é uma pessoa assim super aberta... conversou 

bastante comigo sobre essa questão do exercício, mas nunca 
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precisamos conversar sobre o parto, já estava tudo decidido 

desde o princípio, apenas entregamos nas mãos dela”. 

Jaqueline refere que sua médica também chegou a cogitar a ideia do 

parto normal apesar dela mesma nunca ter mencionado essa possibilidade, 

mas essa cogitação também não durou muito tempo:  

“Desde o início ela sempre conversava comigo pra ser cesárea. 

Aí, já perto do período dele nascer, ela fez ‘você está tão 

direitinha, sua pressão está boa, você não tem nada que 

comprometa, você não pensa em’... Aí, quando ela viu o 

perímetro cefálico ela fez ‘acho que não vou arriscar normal, 

porque eu estou achando o perímetro cefálico dele muito 

grandinho’. Até na hora mesmo ela falou ‘não, eu acho que o ideal 

seja cesáreo mesmo’”.  

Por sua vez, os médicos e o serviço de saúde incentivam a cesárea por 

diversos fatores de interesses mútuos, incluindo o fato de o parto normal durar 

em média dez horas, enquanto um parto por via cirúrgica programado pode ser 

realizado em torno de 40 minutos e possui rendimento econômico 

frequentemente maior para o médico e para o hospital que assiste a paciente 

(Rodrigues, 1997). 

 

6.1.4 Experiência do parto 

 Sobre a experiência real do parto, foi possível perceber através das 

análises das entrevistas que a forma como esse evento foi percebido pelas 

mulheres muito tem a ver com a expectativa que elas mantinham sobre o 

momento do parto.  

 A história do parto de Maria é bastante singular e diferente das outras 

participantes, uma vez que trabalha com o movimento de humanização do 

parto há alguns anos. Desejando passar pela experiência de parto normal 

domiciliar a entrevistada teve rompimento natural de bolsa com 33 semanas de 
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gestação e precisou ir ao hospital ser examinada quando então dirigiu-se a um 

hospital particular:  

“Na hora que eles falaram que colocam um acesso pra me 

hidratar, eu... que já queria ter no SUS... disse ‘aqui eu não fico, 

aqui ninguém me deixa’. Porque eu sabia que, se eu me 

internasse ali, a probabilidade de eu sair de lá para ir para outro 

lugar era pequena. E aí fiquei em um dilema, porque a gente sabe 

que muitos desafios ainda são enfrentados nas nossas 

maternidades do Sistema Único de Saúde [...] Até porque, 

compreendo que, no final das contas, a obstetrícia está muito 

mais avançada no SUS do que no sistema privado, não é?” 

 Decidida por seguir seu desejo desde o princípio da gravidez, quando se 

sentiu entrando em um sistema de intervenções muitas vezes desnecessárias 

na assistência ao parto sobretudo na rede privada, Maria optou por seguir por 

conta própria para uma maternidade do Sistema Único de Saúde. Chegando lá, 

apesar de algumas diversidades inerentes ao sistema público como 

emergência cheia de pacientes, plantão corrido: “É uma roleta russa no sistema 

público e no sistema privado. Certo? A gente sabe que existem plantões e 

plantões”, necessidade de assegurar alguns dos direitos básicos da mulher em 

trabalho de parto como a lei do acompanhante (nº 11108/2005) Maria foi 

atendida e internada para ter o seu bebê ainda naquela noite:  

“Passei um tempão em pé lá dentro do pré-parto, porque estava 

lotado... Mas assim, tranquila, porque eu sabia que essa era a 

realidade do SUS e, se eu tinha escolhido ir para lá, eu não ia 

vivenciar uma hotelaria maravilhosa. Eu ia vivenciar a realidade 

das mulheres. E essa foi uma coisa bem importante na minha 

chegada, na chegada da minha filha. E aí a gente chegou, estava 

muito cheio, muito cheio mesmo... Ficamos em pé, conversando 

com um rapaz e a obstetra nem tchúm para mim, viu? Estava lá 

na dela, muita gente... mas aí, quando eu dei um grito muito 

intenso, ela resolveu me examinar e eu já estava com seis 

centímetros de dilatação”. 
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 No final das contas a escolha pela maternidade pública foi capaz de 

atender as expectativas de Maria que definiu seu parto como um parto tranquilo 

e respeitoso em sua maior parte dentro dos padrões que ela desejava e havia 

planejado para ela e sua filha, construído em cima do diálogo e comunicação 

entre ela e a equipe de assistência:  

“E assim, foi muito rápido. Então eu cheguei na sala, a primeira 

coisa... Eu já fui falando para a médica que não tinha dado tempo 

de discutir o plano de parto com marido ainda. E aí foi um plano 

de parto verbal, na hora: ‘Não quero episiotomia de jeito nenhum’, 

ela olhando para mim meio assustada. ‘Mas nem se necessário?’. 

‘Não’. E aí ela acolheu, ela, no momento do parto, ela manipulou 

um pouco Nina, fez um rebaixamento de períneo... Essa coisa 

assim. Eu pedi para ela não fazer, ela acolheu... E foi um parto 

muito dialogado. A obstetra foi muito acolhedora com as minhas 

decisões e respeitou bastante, meu marido ficou junto comigo o 

tempo todo. Foi bem bonito, isso. Foi um parto respeitoso e 

bonito”. 

 Não houve relato de arrependimento a respeito da escolha do local nem 

tampouco da via de nascimento assim como de qualquer aspecto relacionado 

ao parto de Maria que pôde protagonizar as decisões referentes ao nascimento 

de sua filha desde o princípio da sua gravidez. 

No caso de Joana o momento do parto não foi exatamente como o 

imaginado pela participante. Apesar de ter passado o trabalho de parto e parto 

no Centro de Parto Normal como havia planejado, necessitou ser exposta a 

algumas intervenções que não faziam parte do parto idealizado pela 

entrevistada, que no final das contas classificou seu parto como uma 

experiência não tão maravilhosa assim em função das dificuldades que 

enfrentou:  

“Eu imaginava que ia ter um parto muito tranquilo. Só que não foi 

assim, eu comecei a sentir as contrações, o muco não saia, ai 

depois quando o muco saiu, saiu pouco, e eu ficava esperando a 
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bolsa estourar e nada, nada, nada. Quando eu fui para a 

maternidade (CPN) tiveram que furar a minha bolsa, eu tive que 

ficar no soro que eu não queria. Eu não queria fazer epísio, eu 

não queria nem ter lacerado, tive que fazer um corte muito grande 

né, porque ele nasceu de face e com o cordão enrolado, então as 

contrações não eram suficientes para botar para fora, não queria 

que fizesse manobra em mim. Eu tive a sensação de não ter 

parido”.  

É possível perceber que quando um parto real foge do parto idealizado 

ele não traz consigo a sensação de realização que é inerente às mulheres que 

passam por um trabalho de parto normal e terminam com o nascimento de 

seus filhos marcados pela conquista do parto desejado. As intercorrências que 

podem existir durante um trabalho de parto também devem ser trabalhadas 

durante o pré-natal para que possam ser mais bem aceitas e compreendidas 

ao final do processo, quando esse é o caso. 

 Diferente da experiência de Joana com o Centro de Parto Normal, Adelle 

também passou o trabalho de parto no mesmo local e relata uma história 

diferente sobre o que passou e vivenciou no local, afirmando que apesar de ter 

ido para um local diferente do planejado pôde vivenciar o parto que sempre 

sonhou: 

“Eu queria ter tido em outro hospital, só que acabou que a 

surpresa de ter sido em um casa de parto foi tão tranquilo como 

seria em um hospital. E em relação ao trabalho de parto, em 

relação a assistência, em relação ao pós parto, foi excelente. Foi 

tudo como eu sonhei. Eu posso dizer que meu parto foi como eu 

desejei, como eu quis, como eu planejei, como eu busquei, e foi 

muito bom para mim, entendeu? E para a minha família”. 

O trabalho de parto de Sofia que foi classificado por ela própria como um 

parto simples e rápido, exatamente da forma como ela planejou e desejou: 

“Comecei a sentir as contrações 1 hora e meia, e já estavam bem ritmadas e 

fortes... e quatro horas já estava com 9 cm de dilatação. Eu cheguei lá cinco, 
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cinco e meia... sete e vinte e cinco ela nasceu. Sem analgesias, exatamente 

como eu planejei”. 

No caso de Ana faltaram algumas orientações sobre como seria o 

trabalho de parto para uma mulher que nunca havia passado por essa 

experiência e, além disso, é evidente como a noção de dor se faz diferente 

para cada pessoa. A participante conta que começou a sentir um desconforto 

às 9 horas da manhã, mas por não saber que já se tratava de contrações de 

trabalho de parto encarou as dores como cólica e aguardou passar em casa. 

Durante o decorrer do dia o desconforto não passou e quando procurou seu 

médico no final da tarde já estava quase com dilatação completa para ter o 

bebê:  

“Eu tinha essa dúvida, porque eu não achava que era contração, 

entendeu? Eu falava ‘é cólica’. Mas me perguntava ‘como é a dor 

de parto? ’. Quando eu fiz xixi e vi sangue, aí foi a confusão. Liga 

pro médico, liga para o consultório... Eu só fui chegar no hospital 

17h30 da tarde. Até lá, foi aquele desespero. Eu no carro... Com 

dilatação total, achando que ia pegar a cabeça do menino pelo 

carro... Foi, em uma hora nasceu. Estourou a bolsa e nasceu”.  

 Entre as participantes que passaram por uma cesárea, todas as 

mulheres usuárias do serviço privado relataram um parto tranquilo, 

absolutamente dentro das expectativas que elas nutriam, diferente das 

usuárias do Sistema Único de Saúde, que revelaram mais uma vez, que a 

cesárea não era a primeira opção de escolha para a via de parto.  

Evidencia-se uma lacuna quando analisamos o relato de parto de 

Beatriz, usuária do SUS que não teve direito a sua escolha pela via de parto, 

pois essa decisão foi tomada pela equipe médica que lhe assistia nesse 

momento que ela não conhecia e não pôde compreender os motivos dessa 

escolha. A lacuna que fica evidente é de que forma é possível evidenciar o 

protagonismo feminino em um momento em que todas as decisões inerentes 

ao seu processo estão nas mãos de outras pessoas e de um sistema maior 

que possível controle do momento.  
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A participante afirma que não teve poder de decisão sobre o seu parto 

no momento em que ele aconteceu: “Eu tive que fazer cesárea. Até porque, 

assim, foi por escolha do médico, porque eu não fui pelo meu plano, eu fui pelo 

SUS, porque meu plano estava suspenso naquele período. Como eu fui 

transferida de um hospital para outro, eles já estavam com minha ficha e nem 

me perguntaram nada. Só fui entrando e me passaram, entendeu? Então eu 

não pude escolher ‘ah, eu quero assim, eu quero assim’. Porque SUS é como 

eles querem”.  

Os casos de Márcia e Katia tiveram desfechos semelhantes, pois foram 

cesáreas justificadas por “falta de passagem” no momento do trabalho de parto 

normal. Este fato nos permite analisar que parte das mulheres que passam por 

uma cesárea no SUS chegam a ela após passarem por algum período em 

trabalho de parto, a não ser quando existe algum fator de alto risco que as 

levem direto para a cirurgia com a intenção de salvar a vida da mãe ou do 

bebê.  

Isso corrobora as conclusões de alguns estudos que apontam que 

grande parte das usuárias do SUS não desejam passar por uma cesárea, mas 

afirmam preferência pela via de parto normal e só chegam até via de parto 

cirúrgica após passarem por uma espécie de “prova” de trabalho de parto e ser 

constatado que não será possível manter a via natural. 

O estudo de Faúndes et al (2004), aponta um contraste entre o que os 

médicos declaram entender como sendo a opinião de mulheres e o que as 

próprias mulheres declararam como sendo sua preferência pela via de parto, 

bem como os motivos das mesmas. Além do equívoco quanto à via de parto 

preferida pelas mulheres, que se constatou como a via vaginal e não a cesárea 

como os médicos alegavam, houve uma total discrepância entre os motivos 

que os médicos percebiam como razão para preferir o parto cesárea e a 

opinião relatada pelas mulheres. 

Este fato pode ser evidenciado na fala de Márcia que relata sua 

preferência pelo parto normal e sua história de trabalho de parto antes de 

passar pela cesárea:  
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“Eu cheguei ao hospital estava com 2 cm de dilatação. Me 

colocou na ocitocina, e não achou passagem. Só tive 4 cm de 

dilatação, parou de dilatar, a bolsa estourou e aí fez cesárea. Mas 

não foi uma escolha minha não, foi tamanho dela mesmo: ‘isso 

não está dilatando’. Depois ele mediu ‘não, tem mais de 3,5 kg. Aí 

não dá pra passar não. Vou fazer uma cesárea’. Eu preferia 

normal, mas como ele me disse que não tinha passagem e que 

não ia forçar pra poder não dar nenhum problema nem pra mim 

nem pra ela, aí eu fiquei tranquila. Tive sozinha. Quando o médico 

perguntou ‘quem vai assistir seu parto?’, eu chorei [...] Eu estava 

lá sozinha, fiquei com medo de gritar e a enfermeira me tratar 

mal”. 

 Além de passar pelo trabalho de parto e acabar passando por uma 

cesárea, existe no seu relato o medo evidenciado pela possibilidade real de se 

tornar mais uma vítima da violência obstétrica nas maternidades brasileiras. 

Não apenas pelo fato de passar pela cirurgia sozinha, sem um acompanhante, 

mas, sobretudo, pelo medo de gritar e sofrer consequências negativas de 

algum membro da equipe de assistência. 

Katia também passou por todo o trabalho de parto em uma maternidade 

SUS e após alcançar a dilatação total necessária para o nascimento do bebê 

foi encaminhada para uma cesárea com a justificativa de que “o bebê não teria 

encaixado”: “Dilatou até os 10 cm de última hora, mas não teve encaixe. Ela 

não encaixou, só ficava cá em cima, debaixo da costela. Foi tranquila, graças a 

Deus. A recuperação foi boa, foi tudo tranquilo. Não me frustrou, porque eu 

sabia que, se passasse mais algum tempo para nascer, ela poderia não 

sobreviver, pelo tempo que eu já tinha passado ali”. 

A experiência do nascimento de seus filhos foi completamente diferente 

para as participantes que escolheram um parto cesárea na rede privada. Aqui, 

não houve relatos de dúvidas ou de trabalho de parto por parte das 

entrevistadas, pois todas elas já estavam com a cesárea previamente 

agendada no momento do parto e já foram ao hospital preparadas para viver 

aquele determinado tipo de nascimento. 
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No caso de Caroline, ela traz essa tranquilidade e segurança no seu 

discurso de quem passou por um parto exatamente dentro do esperado por ela 

e sua família durante todo o pré-natal: “Meu parto foi muito tranquilo, foi 

exatamente como eu imaginava...”. Além disso, a participante afirma ainda que, 

em sua opinião, a sua escolha de parto não traria consequências negativas 

para ela nem para o seu bebê e que esta informação a deixou tranquila pela 

escolha que estava fazendo: 

“Em momento nenhum eu me senti culpada por saber que é 

melhor e eu estar fazendo de outra forma. Eu lidei com isso de 

forma tranquila. Porque eu sei que a cesárea não é nada que 

venha trazer algum mal à criança, que seja determinante para 

alguma situação ruim... Mas nunca me senti culpada em relação a 

isso [...] Apesar de saber que [o parto melhor] é melhor, eu sei 

que a cesárea não ia ser determinante para alguma coisa ruim 

que pudesse acontecer”.  

Completa ainda sobre a necessidade e a importância do parto normal 

ser trabalhado com as mulheres para que haja tempo suficiente para elaborar 

todas as questões inerentes ao processo que leva ao parto, justificando que, 

mais uma vez em sua opinião, a maioria das mulheres atualmente possui 

preferência por um parto cirúrgico em detrimento do parto normal: “Essa 

questão do parto natural, você tem que trabalhar muito [...] E se você pudesse 

perguntar às mulheres se queriam cesárea ou parto normal, acho que quase 

todas iam querer cesárea. Parem normal por falta de opção”. 

No caso de Leila, seu parto precisou ser antecipado por conta de um 

rompimento espontâneo da bolsa amniótica e este fato alterou minimamente 

seus planos, impedindo que seu esposo pudesse estar presente no momento 

do nascimento do seu filho:  

“Eu só senti falta que meu esposo não pode estar presente. Por 

que meu parto foi planejado para o dia 15 de agosto, mas a bolsa 

estourou em casa, e isso foi dia primeiro, 15 dias antes do 

previsto. E ai meu esposo não teve como chegar a tempo, ele só 
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chegou no dia seguinte. Então quem me acompanhou no parto foi 

minha mãe [...] Mas o restante foi tudo igualzinho como eu queria, 

até o rostinho do bebê era como eu idealizava”.  

Para Jaqueline o momento do parto superou suas expectativas de forma 

positiva, pois todos os seus familiares puderam estar presentes e tiveram a 

oportunidade de assistir a todo o processo de nascimento do seu filho e para 

ela, este fato foi uma grata surpresa: “Meu esposo acompanhou meu parto, 

minha família também viu meu parto... Acho que aconteceu como eu 

imaginava. Eu nem sabia que todos poderiam ver, pensei que só meu marido 

fosse assistir. Ficou todo mundo na janelinha, todo mundo acompanhou a 

retirada, costurando... fechou já no finalzinho. Aliás, foi até mais do que eu 

imaginava [...] No dia anterior... ninguém imaginava que eu estava indo parir. 

Fui para o salão, fazer meu cabelo, fui arrumar minhas unhas... Aí, pra cima e 

pra baixo, com um barrigão e aquela ansiedade, ‘nossa, vou parir amanhã’”. 

 

6.1.5 Posicionamento quanto à dor do parto 

Aquelas que passaram por um parto normal desejando essa experiência, 

ou seja, aquelas que se prepararam fisicamente e emocionalmente para viver a 

experiência do parto normal, narraram seus partos fazendo quase nenhuma 

consideração sobre a dor. Verdadeiramente como se a dor fizesse parte de um 

processo maior e não fosse algo que merecesse um destaque no meio de toda 

a experiência vivenciada. 

O discurso quase unânime das entrevistadas é sobre a dor suportável e 

“necessária” para alcançar algo maior, que seria a realização do desejo de parir 

e consequentemente a chegada dos seus filhos ao mundo. 

O enfoque na liberdade de movimento para suportar a dor foi importante 

no discurso de Maria, que percebeu na própria experiência o quão mais fácil de 

enfrentar é quando se pode escolher a posição e a forma de vivenciá-la: “Não 

quero ficar sentada, não quero ficar deitada, me solta, me solta que eu quero 

((risos)) levantar. Uma dor... nossa... A dor em posição litotômica é 10 mil 
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vezes maior do que quando você está em pé. E eu já tinha ouvido falar sobre 

isso, mas experimentar é muito diferente. Quando você tem liberdade de 

movimento a dor torna-se completamente suportável.” Maria já possuía um 

conhecimento prévio sobre técnicas e recursos para lidar com a dor no 

momento do parto, mas afirma que quando a situação sai da teoria e chega na 

prática é preciso sustentar o autocontrole e o empoderamento do parceiro para 

ajudar a lidar com a situação. 

A preparação para o parto também foi importante para Joana, que 

afirmou não ter vivenciado nada fora do esperado dentro dos padrões que ela 

imaginava passar:  

“Eu não me lembro de ter doído, eu não me lembro das 

contrações, quando eu estava sentindo as contrações, eu sentia 

que estava doendo, mas assim, hoje quando eu me lembro da dor 

eu me lembro assim não da dor física, mas da dor emocional de 

não entender porque o meu filho não vinha logo, eu pensava que 

ia ser algo super simples porque estava tudo normal. Eu estava 

tão preparada para o parto que aquela dor era algo esperado”. 

O caso de Sofia também não ofereceu destaque para a dor, pois a 

participante afirma que, passado o momento do parto ela praticamente não 

consegue acessar a memória da dor: 

“Rapaz, eu suportei tranquilo. Você pensa que vai ser uma coisa 

que você... vai ser muito desgastante pra você, mas eu senti 

que... Tem um momento que você começa o ardor, arder, que 

está abrindo mesmo... é uma dor bem forte. E depois disso eu 

meio que não lembro muito a dor. Eu lembro que estava doendo, 

eu gritei muito... mas, especificamente, de zero a dez qual era a 

dor... não lembro. Não lembro como foi”.  

Alguns estudos afirmam que o coquetel de hormônios liberados no 

momento do nascimento – quando este ocorre de forma natural com o mínimo 

de intervenções possíveis – como ocitocina e endorfina, contribuem para uma 
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sensação de euforia e prazer após o período expulsivo que por sua vez, 

contribuem para uma falha na memória do processo do parto, incluindo a dor. 

Adelle também usou a sua concentração e seu conhecimento prévio 

adquirido para o processo do nascimento de seu filho nos momentos de dor:  

“Eu tive uma tolerância muito bacana à dor. Doeu muito, muito 

mesmo, foi a pior dor que eu já senti na minha vida, mas em 

nenhum momento eu cogitei a possibilidade de tomar uma 

anestesia. Eu tinha tanto medo de regredir o trabalho de parto que 

eu comecei a concentrar: ‘tá doendo porque meu filho está 

descendo, porque está diminuindo o tempo do encontro que a 

gente vai ter, a cada dor que eu sinto é um minuto a menos que 

eu vou ter distante dele’, então eu comecei a trabalhar nisso”.  

Além de todo recurso cognitivo resultado da sua preparação para o 

momento, a participante também contou com o recurso da doula que fornece 

apoio físico e emocional, sobretudo nos momentos de dor: “Até o conselho da 

doula: ‘comece a pensar no propósito final, não pense na dor, não pense no 

físico, pense no além’ [...] Foi tanto que eu fiquei até em transe no trabalho de 

parto, eu ficava assim pensando nele, pensando no meu corpo, pensando em 

encaixando e abrindo. E ai aconteceu, fluiu, foi muito bacana. Não foi 

traumático não, para mim”. 

A preparação para o parto também ganhou destaque na fala de Ana, 

que inclusive, relatou que imaginava que a dor fosse pior do que o que ela 

experimentou:  

“Eu pensei que fosse ser pior. Eu fiquei mais agoniada, pensei 

que ia doer mais, eu pensei que ia ficar mais horas lá... Eu pensei 

que ia ser mais angustiante, o trabalho de parto. Eu pensei que ia 

sentir... na hora que tirasse o bebê, eu pensei que ia sentir dor... 

Eu imaginei, criei uma situação que, na verdade, não aconteceu. 

Foi super tranquilo”.  
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Alguns estudos e pesquisas realizadas, como a de Rodrigues (1997), 

afirmam que emoções positivas da mulher como confiança e tranquilidade 

assim como emoções negativas relacionadas a ansiedade e o medo podem 

exercer um papel decisivo no momento do parto. Pôde-se observar que nas 

mulheres com ansiedade em nível elevado os partos eram mais longos e 

estavam mais suscetíveis a complicações, enquanto os partos mais fáceis e 

rápidos eram os das mulheres que encontravam-se mais tranquilas e calmas e 

possuíam sentimentos menos ambivalentes sobre a decisão quanto à via de 

parto. 

De acordo com esse raciocínio, muitas mulheres acabam optando pela 

cesárea em função da ansiedade sobre a imprevisibilidade do parto e pelo 

medo da dor do trabalho do parto. Para Largura (2000), essa preferência pode 

ser reforçada pelo fato de as mulheres não possuírem conhecimento sobre 

suas capacidades e seu próprio corpo. Desta forma, algumas gestantes – 

mesmo as que gostariam de ter um parto natural – por se sentirem temerosas e 

inseguras em viver sua primeira experiência de maternidade acabam optando 

por parto passivo, isento de muitos esforços como uma cesárea programada. 

A compreensão a respeito da dor do parto é um tema que difere 

completamente de um grupo de participantes para outro ao decorrer da 

pesquisa. Enquanto o grupo de mulheres que escolheram e se prepararam 

para o parto normal relatam o processo com pouca ênfase na experiência da 

dor, bem como este sendo um fator não limitante para o processo de escolha 

da via de parto, o grupo de participantes que escolhe uma cesárea, ou, ao 

mesmo tempo, não se prepara, para viver o parto normal adequadamente, 

sobretudo emocionalmente, narra esta dor ou o medo dela como sendo 

decisivos para o desfecho da via de parto. 

Entre as participantes que passaram pelo parto cesárea, apenas as 

participantes que usam o serviço da rede pública passaram pela experiência do 

trabalho de parto. Entre elas, Joana foi a única que relatou grande insatisfação 

com relação a dor e  referiu não desejar mais passar por essa situação:  
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“Quando chegou a dilatação de 2 em 2 minutos, de 1 em 1, eu 

não aguentei mais: ‘eu não quero mais normal não, eu quero 

cesárea’. Detestei. Se eu pudesse, queria cesárea, não queria 

mais normal não. Cesáreo, a recuperação é mais lenta, mas não 

dói... Cê [você] é doido. Eu gostei do cesáreo. Não queria normal 

mais não. A pior coisa foi a dor. Ah, muito ruim, foi horrível. Muito 

ruim, quero mais não. Foi tão ruim que não quero mais filho”.  

Diferente de Márcia e Kátia que apesar de passarem pelo trabalho de 

parto e acabarem em cesárea, não referiram a dor como algo ruim ou que 

deixasse lembranças ruins do processo de nascimento dos seus filhos. Márcia 

comparou sua dor com a dor de cólica menstrual que não a impedirá de estar 

aberta a passar por ela novamente:  

“A minha dor foi tranquila, parecia uma cólica menstrual mesmo. 

Não foi nada assustador não. Por isso que todo mundo me 

pergunta se eu quero ter outro filho, eu digo que quero, porque eu 

não conheço a dor do parto e sempre quis conhecer. E eu sempre 

quis ter dois filhos”. 

Mesmo no caso de Kátia que chegou a dilatação completa e não teve o 

parto normal consumado por “falta de passagem”, a dor não recebeu um peso 

considerável a ponto de ser citada ou lembrada como algo negativo: 

“Eu comecei a sentir dor na sexta-feira, na madrugada de sexta 

para sábado, e fui ganhar só na segunda-feira, meio dia. Só 

sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor... e nada. Não tinha 

passagem de jeito nenhum. Só não teve a consumação do parto 

normal, mas as dores eu senti, tranquila. E se fosse pra ter 

novamente, normal, eu queria, preferia”. 

Entre as participantes usuárias do setor privado a dor do trabalho de 

parto não foi sequer experimentada, mas foi citada como algo que se pretendia 

“prevenir” ou como algo temeroso que não fosse desejável ou até mesmo 

aceitável passar para ter seu bebê, já que uma via de parto vista como “não 
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dolorosa” no momento do nascimento existe e está disponível para ser 

escolhida. 

O medo da dor foi um dos principais motivos para Caroline ter escolhido 

a cesárea como via de parto: “É o medo mesmo, da dor. Aí todo fala ‘mas tem 

o bloqueio, que você não sente’. Mas eu tenho aquela coisa de medo mesmo, 

da situação. Não consigo imaginar uma coisa que eu me sinta à vontade 

vivendo um parto normal”. Assim como para Jaqueline que, pelo fato de já ter 

acompanhado algumas mulheres em trabalho de parto no SUS por conta de 

um dos seus trabalhos, não se sentiu segura em escolher passar pela mesma 

situação que as pacientes que costumava acompanhar: “O medo de, sei lá, não 

só pelo tamanho, mas medo pelas coisas que eu vejo, que eu acompanhava... 

e o medo, também, de dor. Eu tinha medo de sentir dor de parto, de entrar em 

trabalho de parto. Porque eu nunca entrei em trabalho de parto”. 

Além do medo da dor, a comodidade também foi considerada por Leila 

no momento de decisão da sua via de parto, apesar da sua história familiar 

contar sempre a favor da cesárea, pois além da sua mãe ter escolhido essa 

mesma via de parto há anos atrás, o seu pai e seu marido eram 

terminantemente contra o parto normal: “A dor, que o pessoal fala que é uma 

dor profunda, que dói muito, algumas até acabam tomando pontos né... então 

isso provoca assim, um medo, ‘meu deus’ [...] E a cesariana já te falam né, 

você não vai sentir nada, só a picadinha da anestesia, e depois você vai 

receber seu bebê no braço. Então é óbvio que a comodidade falou mais alto”.    

 

6.1.6 Experiência no pós-parto imediato 

 Bem como a vivência e a experiência da dor são subjetivas no momento 

do parto, a percepção dos primeiros momentos pós-parto também podem se 

encaixar nesta mesma esfera da subjetividade. A primeira hora de vida após o 

nascimento, e considerada por Odent (2002) como “a hora dourada”, 

extremamente importante para vinculação mãe-bebê e construção de toda a 

história de vida que está por vir. O autor afirma ainda que o primeiro momento 
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de contato entre mãe e bebê pode determinar, inclusive, a capacidade da 

pessoa de amar a partir da forma como as crianças se relacionam com suas 

mães, que por sua vez, poderá determinar também a forma como ela se 

relacionará com outras pessoas e com o mundo.  

No caso de Joana, ela não teve um trabalho de parto tranquilo, 

exatamente como havia imaginado. Apesar de ter seu filho no Centro de Parto 

Normal, ela necessitou passar por algumas intervenções e procedimentos que 

não estavam no seu imaginário quando planejou o nascimento do bebê. Por 

conta dessas intervenções o bebê não pôde ir diretamente para o seu colo 

após o nascimento como também havia planejado, pois necessitou de cuidados 

médicos nos primeiros minutos de vida:  

“Tudo o que eu passava e no próprio momento em que eu estava 

passando eu já sabia. Tanto pelo que eu havia pesquisado, 

quanto o que a doula já tinha me orientado. Então eu 

compreendia a necessidade de tudo aquilo que eu estava 

passando. Então eu não me senti em nenhum momento, 

violentada ou desrespeitada porque eu sabia que tudo aquilo que 

eles estavam fazendo eram procedimentos mais do que 

necessários, para a minha sobrevivência e a sobrevivência do 

meu filho. Então, eu estava super tranquila. Eu estava mais 

inquieta, assim, porque eu não entendia o porquê que eu estava 

passando por aquilo tudo”.  

O conhecimento que ela havia adquirido e as orientações da doula que 

estava ao seu lado foram fundamentais para que o processo que fugiu do 

esperado fosse compreendido e encarado da melhor forma possível: “Ele 

nasceu e eu fiquei olhando de longe, assim agradecendo a Deus por ele estar 

bem, depois que eu peguei eu fiquei assim olhando e pedindo a Deus para 

abençoar, me dar sabedoria para poder [...] eu fiquei muito feliz, principalmente 

em saber que ele estava bem. Eu fiquei feliz”. 
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Com a experiência de parto mais tranquila e dentro do esperado, Sofia 

teve uma história diferente no primeiro momento de vida da sua filha, que 

nasceu e foi diretamente para seu colo e para o seio amamentar:  

“A coisa que eu mais senti foi que ela veio quente, quente, 

quente. O bebê veio quentinho pra mim. E ela vindo chorando, já 

procurando o peito, meio já com o narizinho procurando.... Eu 

queria que parisse e me levasse para o quarto com ela no colo. 

Mas não, tirou, fez tudo que tinha que fazer e depois ela voltou 

pro meu colo. Aí ficou mamando durante uma hora, tudo... aí a 

gente foi para o quarto já junta. Não foi para o berçário nem nada. 

Isso foi muito bom, desde que eu fui no quarto ela já estar 

comigo”.  

A prática do alojamento conjunto ainda não é rotina em todos os 

hospitais, sobretudo os hospitais da rede privada que até o momento mantêm 

uma prática de levar os bebês recém-nascidos para o berçário, justificando que 

esses bebês precisam de observação nas primeiras horas após o nascimento, 

enquanto a maioria dos hospitais da rede pública já adota a recomendação da 

OMS de estimular o alojamento conjunto mãe-bebê desde o momento do 

nascimento até a alta hospitalar, desde que não haja alguma necessidade de 

intervenção específica. 

 Para Adelle, a sua memória dos primeiros momentos de vida do seu 

filho está diretamente relacionada com o contato pele a pele que ambos 

tiveram imediatamente após o nascimento. A própria entrevistada foi a primeira 

pessoa no mundo a pegar o bebê, antes mesmo da obstetra ou do seu marido 

que estavam disponíveis para isso, mas a seu pedido e com todo respeito, foi 

lhe fornecido a chance de “aparar” o bebê e passar alguns minutos com ele no 

colo ainda ligado ao cordão umbilical:  

“Quando ele saiu eu pedi pra minha obstetra para eu aparar e ai 

eu me lembro de quando ele me olhou assim... o fato de não ter 

tido anestesia ele estava muito ativo e ele me olhou e chorou 

imediatamente. Isso me marcou muito, dele ter me olhado no 
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olho, entendeu? Isso foi uma coisa assim que pagou toda a dor 

que a gente sente. As 6 horas de dor que eu senti, naquele 

momento em que ele me olhou e que começou a chorar... sem 

sombra de dúvidas foi aquele encontro. Ele olhou pra mim, eu 

olhei para ele, ‘aqui começou meu filho, começou a nossa vida 

aqui agora’.  

Sobre o alojamento conjunto, Adelle atribui o fato de o seu filho ter 

permanecido durante todo o tempo ao seu lado ao fato de estarem em um local 

que preconiza a humanização do nascimento: “Talvez por ter sido na casa de 

parto, não tiraram ele do meu quarto, ele ficou lá o tempo inteiro”. 

Assim como no caso de Adelle, Ana também fala a respeito do prazer 

em receber seu filho no colo logo após o nascimento e faz referência à 

recompensa pela dor que sentiu para trazê-lo ao mundo e reflete acerca das 

escolhas entre as duas vias de parto possíveis, comparando o processo natural 

ao processo cirúrgico:  

“Aí é um frio na barriga quando sai assim e você fala ‘meu Deus 

do céu, é meu’. É um frio na barriga. Mas quando fala ‘meu parto’, 

é a cabecinha dele no meu colo. Você esquece dor, você esquece 

tudo. Não lembra de nada. E ele não chorou. Eu falo ‘gente, eu 

sou da natureza”. Pra quê você vai interferir em um processo 

natural? Eu faria tudo de novo... e foi assim, tão natural, que eu 

falei pra quê fazer uma cirurgia? Como se você rompesse com 

isso. E foi ótimo”.  

  A primeira hora após o parto somente se tornou objeto de estudo 

científico nos últimos anos de pesquisa sobre parto e nascimento, pois até os 

anos de 1930 e 1940 somente os psicanalistas reconheciam a importância dos 

primeiros momentos de vida. Reforça-se então, nos dias atuais, a importância 

do cuidado especial em proporcionar um clima seguro e tranquilo, que 

possibilite a intimidade entre mãe e bebê neste momento (Odent, 2002). 
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 Muito diferente da experiência das mulheres que passaram pelo trabalho 

de parto normal e puderam receber seus filhos no colo logo após o nascimento 

foi a experiência do primeiro momento de vida dos bebês das mães que 

passaram por uma cesárea. A posição que a cirurgia impõe à mulher na sala 

de parto cesárea acaba restringindo seus movimentos e impedindo que ela 

esteja de braços livres para receber seu bebê. Além do que, normalmente, 

esses bebês passam por algumas intervenções de rotina logo após o 

nascimento, adiando o primeiro contato com as mães para após os 

procedimentos realizados. 

Joana lembra do nascimento da sua filha com emoção, e enfatiza no seu 

discurso o fato de não ter sido afastada dela em nenhum momento, apesar de 

não ter havido contato físico entre elas: “Quando tirou da minha barriga que ela 

chorou... chorei também, foi emoção demais [...] Ela não saiu de junto de mim 

hora nenhuma. Todo momento ela estava do meu lado. Eu não fiquei sem ver 

ela hora nenhuma, só não foi melhor porque pude tocá-la”.  

No caso de Márcia a impossibilidade do contato físico ainda foi além do 

momento do parto. Ela conta que não pôde amamentar sua filha nas primeiras 

horas após a cesárea em função de uma reação que teve após a anestesia e 

lhe impossibilitou de carregar o bebê:  

“Dá vontade de pegar logo, mas eu não conseguia mexer os 

braços ainda. Mas, foi muito gostoso. O médico mandou eu 

cheirar ela [..] A primeira alimentação dela foi o leite artificial. 

Porque, como eu tomei a anestesia, acabou subindo para o braço. 

Aí eu fiquei sem apoio para carregar. Logo quando ela nasceu, 

demorou um pouquinho, ela tomou o leite artificial até eu ter apoio 

de novo. Quando eu tive apoio, eu peguei e dei de mamar a ela. 

Aí foi uma delícia amamentar.”  

Além do episódio relatado da reação a anestesia, Márcia relatou ainda 

um acidente que ocorreu com ela durante o procedimento cirúrgico: “Durante o 

meu parto teve um acidente. O médico esqueceu um bisturi elétrico em cima de 

mim. Então me feriu, me machucou. Eu não imaginava que isso poderia 
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acontecer, marcou minha barriga... isso me deixou muito triste e com certeza 

influenciou em todo o meu processo com minha filha”. No momento da 

entrevista, meses após o nascimento da sua filha, o episódio do acidente 

narrado ainda estava muito latente na sua memória, afirmando que o incômodo 

no lugar que bisturi queimou ainda era grande e que, provavelmente, ficaria 

com esta marca para o resto da vida. 

 De outra forma, Kátia afirma que não gosta de lembrar dos primeiros 

momentos e dos primeiros dias de vida da sua filha, pois além do trabalho de 

parto ter saído do seu planejado, o desfecho do nascimento do seu bebê 

também fugiu das possibilidades que havia imaginado: 

 “De momento, não colocaram ela perto de mim porque ela 

nasceu... engoliu parto, aí teve que sugar toda... e ela teve 

problema respiratório também... Aí teve toda uma preparação pra 

depois trazer para mim. Aí depois ela desceu, eu fui para o 

quarto, para a enfermaria... e ela ficou lá na UCI. Então, isso me 

traumatizou, sabe, um pouco. E me deu um medo. Aí eu digo que, 

hoje, se eu for ter um filho, eu quero ter um plano de saúde. 

Sempre quando me vem um parto, assim, eu só lembro o que eu 

passei, do sofrimento que eu passei até chegar à cesariana. 

Porque particular você pagou, ali ele faz o que você quer. Agora, 

pela assistência, o SUS mesmo... Ali é na tora”.  

A participante atribui as complicações que a sua filha passou após o 

nascimento ao sofrimento que ela enfrentou no trabalho de parto e tudo isso, 

ao fato de ser usuária do serviço público de saúde. 

 Entre as participantes usuárias do setor privado que já estavam 

programadas e já haviam planejado a cesárea, a ansiedade relatada para ver e 

poder pegar no bebê foi semelhante à relatada pelas mulheres que tiveram 

seus filhos na rede pública. Caroline refere o fato de toda a equipe de 

assistência e seus familiares terem visto o bebê antes dela e, afirma não ter 

compreendido o motivo de ter sido a última pessoa a ter contato com o bebê: 
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“Limpa primeiro, né, antes de... Todo mundo tinha visto e eu não. Estava quase 

levantando da maca. O momento que eu vi foi o que mais marcou”. 

 Leila também relata o desejo de ter recebido sua filha ou ter visto ela 

logo após o seu nascimento, mas precisou aguardar toda a rotina de 

procedimentos realizados com o bebê antes do contato pele a pele com a mãe: 

“Eu lembro logo dela, na hora que eu ouvi o primeiro choro, me deu uma coisa 

aqui dentro... e eu pensei: ‘gente, ela nasceu...’ ai você fica meio fora do ar... 

eu fiquei perguntando assim ‘ela é perfeita? Ela parece comigo?’ e a médica 

calma que eu vou levar ela para você ver... eu tinha um medo de ter uma coisa 

com a minha filha e eu não saber... é uma coisa muito forte, eu queria ver, 

pegar no bracinho”. 

Por fim, a experiência de Jaqueline ilustra uma reflexão acerca dos 

procedimentos relativos a cesárea em contraponto com o trabalho de parto 

normal, onde a mulher participa ativamente do processo e não de forma 

passiva como no caso da vivência da cirurgia:  

“Eu acho que deveria ser algo mais tranquilo. Não sei se é porque 

eu estava mal preparada [...] Muitas pessoas em cima de você, 

uma vai verificar sua pressão, outra pega seu endereço... É tanto 

que, na hora, eu fiquei tão nervosa com tudo aquilo que esqueci 

meu endereço. Não lembrava meu endereço. Vem um, vai te dar 

anestesia, aquela agonia, bota aparelho... Qual é a lembrança? 

Aí, de repente, pouco tempo depois, eu estou vendo não sentir 

nada, só estou vendo o chorinho de um bebê, já me entregam um 

bebê, demora um tempo eu já estou no quarto... Eu achei que foi 

tudo muito rápido... Mas, assim, eu acho, no final das contas, o 

parto normal seria mais gostoso, porque eu estaria vivendo todo 

aquele momento ativamente. Porque eu sou coberta, me cobrem 

com um lençol, eu não vejo nada porque cobrem meu rosto, não 

acompanho nada... todo mundo acompanhou, da minha família, e 

eu sou a única pessoa que não vejo. Eu acho que a gente deveria 

participar, ver isso, já que eu não estou entrando em trabalho de 

parto. Achei que foi rápido. Não deu pra sentir, de fato”. 
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Para Rodrigues (1997), o momento do parto não é apenas um 

acontecimento fisiológico, se caracteriza como um evento que inclui aspectos 

que não controlados cientificamente, além de outros que, talvez, nem sequer 

tenham chegado à consciência humana. Para a autora a intensidade subjetiva 

e emocional deste momento, rodeada de hormônios específicos que só existem 

no momento do parto transforma a mulher que passa por essa experiência 

amparada e respeitada em uma outra mulher diferente de tudo que ela se 

conhecia, definindo com o nascimento da “mãe-mulher” baseado no instinto 

feminino. 

Ainda que a possível segurança da cesárea seja um dos pré-requisitos 

para o amplo uso do procedimento, essa não é a principal razão para o 

aumento nos índices dessa intervenção obstétrica. Para Odent (2004), a razão 

fundamental para o aumento na prática dessa via de parto, certamente se 

constitui como uma falha universal e quase cultural no entendimento das 

necessidades básicas das mulheres em trabalho de parto. 

Para Rattner (2005), ainda existe um longo caminho para chegar a uma 

assistência de qualidade, seja no âmbito da adequação técnica quanto na 

questão da relação interpessoal, resultando na satisfação de todos os 

envolvidos no processo. Esse seria o caminho através da transformação da 

cultura vigente, dos profissionais atuantes e, sobretudo das instituições 

responsáveis pela formação de novos profissionais médicos e da equipe 

multiprofissional, com transmissão de novos valores além da técnica.  

  

6.2 ANÁLISE INDIVIDUAL 
 

Neste tópico, buscou-se realizar a análise de dois casos a partir da visão 

da Psicologia Cultural, de acordo com a narrativa de cada participante. Serão 

apresentados o caso de uma participante que iniciou a sua gestação com o 

desejo pelo parto normal e teve seu filho por esta via de parto, e o caso de 

outra participante que iniciou a gestação com o desejo pela cesárea e também 

alcançou o desfecho desejado. 
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Os casos apresentados serão os das participantes Adelle e Leila, ambas 

usuárias da rede privada, porém com desejos de via de parto e trajetórias 

completamente diferentes, que por sua vez, foram sintetizados e organizados 

pela pesquisadora, preservando-se, porém, alguns trechos originais das 

narrativas. 

A presente análise privilegia a vivência de cada participante ao longo de 

uma trajetória em que o parto (normal ou cesárea) é o ponto de equifinalidade 

definido pela pesquisadora. Essa trajetória inclui aspectos do itinerário 

terapêutico4 percorrido, mas não é este não se constitui como foco principal. 

 

6.2.1 Caso Adelle 
 

Para uma melhor compreensão acerca dos processos influentes na 

trajetória da participante e da dinâmica existente entre estes extraídos da sua 

narrativa que apresenta-se a figura 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 De acordo com Cabral et al (2011) itinerários terapêuticos são constituídos por todos os movimentos 

desencadeados por indivíduos ou grupos na recuperação ou preservação da saúde. 
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 A narrativa de Adelle é prioritariamente marcada pelo protagonismo que 

a participante exerce sobre seu processo de escolha da via de parto para o 

nascimento do seu filho. De acordo com a sua narrativa, este processo inicia-

se logo após a descoberta da gravidez, que apesar de não ter sido planejada 

foi desejada desde a sua descoberta pelo casal. 

 A trajetória em direção à via de parto tem início com o movimento de 

busca de informações que a participante promove e é marcada pela escolha do 

médico que acompanharia o seu pré-natal. Este médico surgiu de uma 

indicação, em um momento em que Adelle ainda estava construindo suas 

opiniões e pesquisando ativamente sobre parto e nascimento nas evidências 

científicas mais atuais. 

“Eu escolhi um médico por indicação, eu não queria ir a qualquer 

médico. Aí uma amiga me indicou ‘ah doutor fulano é ótimo’ e tal 

e eu fui lá. Gostei. Achei ele seguro, bacana e tal, eu falei: ‘olha 

eu posso ter parto normal?’ ai ele disse: ‘olha a gente não pode 

decidir isso agora’ se eu tivesse o conhecimento que eu tinha no 

final, com essa resposta eu já sabia que eu não ia ter parto 

normal com ele. E aí eu fui deixando acontecer...” 

  A partir da apropriação que foi sendo construída sobre o assunto, 

Adelle foi capaz de associar algumas características pessoais à sua via de 

nascimento (a participante nasceu de uma cesárea), como alguns problemas 

respiratórios, risco de prematuridade e o medo de passar por uma cirurgia 

desnecessária. 

“Na realidade eu comecei as pesquisas para entender como é, o 

que acontecia no parto de verdade, no parto normal e no parto 

cesárea, para eu poder decidir o que é que eu queria, dai eu 

comecei a ver os problemas do parto cesárea. Eu tenho 

problemas respiratórios, e isso foi uma coisa que me fez muito 

pensar: ‘o que causava esses problemas respiratórios?’ meu parto 

foi problemático, foi cesárea e isso me fez ficar preocupada em 

relação a isso. Foi a primeira coisinha, a sementinha que eu 
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começava a entender. Ai eu comecei a me aprofundar e vi que 

todos os sentidos o parto normal era melhor para mim e para ele. 

Ele estaria preparado e eu não correria o risco de ter um filho 

prematuro, já que uma cesárea eletiva pode te dar este risco e 

também os problemas respiratórios que ele poderia ter, e a 

questão da recuperação, e é uma cirurgia de grande porte e eu 

não queria passar por isso, eu tenho medo de agulha, eu tenho 

medo de bisturi. Eu não queria.” 

Desta forma, os significados subjetivamente construídos acerca da 

maternidade e da via de parto a ser adotada foram sendo construídos ao longo 

da sua trajetória de gestação e busca de informações.  

Partindo do princípio que cada participante poderia escolher uma opção 

entre duas possíveis para a sua via de parto, adota-se aqui o momento da 

escolha da via de parto como ponto de bifurcação nas trajetórias das 

participantes. Sato et al (2009) pontua que a noção de ponto de bifurcação está 

relacionada também a noção de ambivalência, sugerindo ainda que, para 

avaliar a transposição de um ponto de bifurcação na trajetória de um indivíduo 

se faz necessário verificar quais são as forças que se opõem naquele 

momento, podendo ser provenientes de uma direção social e/ou sugeridas 

através de orientações sociais. 

 Neste momento da narrativa de Adelle algumas posições de Eu podem 

ser vislumbradas, sobretudo no momento em que a participante decide que irá 

trilhar seu caminho em direção ao parto normal: “Eu queria também 

protagonizar, é aquela coisa de, tipo assim, o parto não é médico, não é 

patológico, é fisiológico, entendeu? Eu queria viver aquilo eu queria saber 

como o meu corpo sairia [...]E daí eu já fui, passei a minha gravidez toda 

sabendo que eu queria.” Essa decisão continua a se consolidar com o decorrer 

do tempo, inclusive em situações em que Adelle expressa a sua capacidade de 

agency, mantendo a sua decisão apesar de influências externas que indiquem 

um caminho contrário, destacando não apenas a sua capacidade para agir, 

mas sobretudo para se identificar como protagonista da sua ação. Segundo 

Falmagne (2004), essa capacidade pode variar de pessoa para pessoa, bem 
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como é passível de variação para a mesma pessoa ao longo do tempo ou é 

circunstâncias diferentes. 

 Neste momento da narrativa, é possível perceber a força da posição Eu-

mulher protagonista que decide protagonizar o próprio processo de parto, a 

partir de uma compreensão mais aprofundada sobre a fisiologia do nascimento 

humano e do potencial que ela própria carregava dentro de si. Além desta 

posição também é possível vislumbrar o Eu-mãe protetora que ganha forma 

desde a descoberta da gravidez, quando a participante é impulsionada pelo 

desejo de oferecer a melhor via de nascimento para seu filho e inicia seu 

processo de busca de informações: “Logo quando eu descobri que estava 

grávida, com umas seis semanas, eu logo fui pesquisar para poder entender e 

decidir o que eu queria, o melhor para mim e para meu filho.” É possível 

constatar que as duas posições convergem fortalecendo o desejo de 

protagonizar a experiência do próprio parto. 

 Esse processo está sintetizado na Figura 4, a seguir, onde se pode 

observar a dinâmica de diferentes posições, interagindo com informações e 

emoções e convergindo para a escolha do parto normal como alternativa 

privilegiada.
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Figura 4: Consonância das diferentes posições de Eu em direção à escolha da via de 

parto desejada. 

 Dentro do processo de pesquisa que Adelle percorreu, esteve incluída a 

sua participação em rodas de gestantes e grupos de apoio à mulheres grávidas 

que estavam vivendo o mesmo momento que ela, além do contrato de uma 

doula – profissional especializada em acompanhar o ciclo gravídico da mulher, 

oferendo informações a respeito da gestação e parto. O sentimento de 

pertencimento a este grupo foi o único momento em toda a sua narrativa em 

que as vozes coletivas (posições externas) ocuparam um lugar de destaque 

por estarem totalmente em consonância com a voz pessoal (posições internas) 

da participante. A partir deste processo de aprofundamento e empoderamento 

sobre sua decisão pela via de parto, Adelle iniciou um processo de encorajar a 

participação do marido a respeito das suas decisões, recebendo todo apoio 

deste para seguir em direção à sua escolha. 

“A experiência de conviver nos grupos de gestantes foi muito 

importante para mim, principalmente mães. Não só grávidas, 

grávidas estimulam, está todo mundo com a mesma ideia. Mas as 

que já pariram as histórias e até o comportamento dos bebês. No 

final da gestação eu comecei neste grupo de mulheres paridas e 

mulheres grávidas e eu vi os bebês muito calminhos, os filhos de 

parto normal, muito tranquilos, sabe aquela coisa de de... ai você 

começa a pensar será que isso não tem relação com a maneira 

com que ele nasceu, com a agressão que ele não sofreu no parto 

e tal. E isso foi muito importante e me impulsionou mais ainda, 

com coragem, entendeu?” 

 Entretanto, alguns atores sociais importantes da vida de Adelle não 

concordaram com a sua decisão pelo parto normal e se posicionaram contra 

essa opção para o nascimento do bebê. Os principais deles foram exatamente 

a sua família de origem: mãe, pai e irmã. E neste momento, a voz pessoal 

(posição interna) da participante parece assumir uma posição hierárquica frente 

às vozes coletivas (posições externas) que estavam sendo expostas daquele 

momento em diante por sua família: “Tem aquela coisa: está sentindo dor ‘cala 
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a boca, na hora de fazer você não estava reclamando’. Essas histórias. Eu não 

me lembro de ter ouvido nova histórias de partos humanizados: ‘poxa o parto 

humanizado é bacana’, eu não me lembro disso.” Neste ponto da narrativa, 

destaca-se também uma ruptura (Zittoun, 2012), pois a posição Eu-filha parece 

ceder espaço para as posições Eu-mãe e Eu-mulher que estavam em 

constante processo de fortalecimento diante das informações adquiridas e 

apoio incondicional do marido, reforçando também a posição Eu-esposa. 

 No momento em que sua família se posiciona contra a decisão de Adelle 

pela via de parto, a agency pessoal se configura como um importante 

posicionamento de self conquistada pela participante e direciona para a 

primeira ruptura em seu processo de decisão em direção ao parto normal. Ela 

decide não compartilhar, participar e evita conviver com seus familiares a partir 

do momento em que percebe uma tentativa de influência sobre o caminho que 

está buscando seguir. 

“Minha própria família. A maioria da família, minha família quanto 

a dele: ‘é arriscado, porque vai fazer isso?’ Então é colocado na 

cabeça das pessoas que o melhor não é parto normal. Eu não 

queria opiniões externas. Quando eu falava ‘Quero ter um parto 

normal’, diziam: ‘ ai você é louca’, ‘para quê?’, ‘é agressão’, ai eu 

fui mais, eu e meu marido... Minha irmã foi a única que: ‘parto 

normal, pô massa, bacana’. Mas ela acabou de passar por isso 

seis meses atrás e acabou caindo na cesárea também, ou seja 

ela não tinha tanto conhecimento assim. Então eu não buscava, 

vivo muito mais a minha realidade, então eu digo que a questão 

foi eu, meu marido a doula e acabou, a família não teve muito... 

eu não permiti que tivessem essa influência, me afastei mesmo.” 

 Entretanto, o processo de empoderamento construído e reforçado com o 

auxílio da direção social que o grupo de mães e gestantes lhe forneceu, 

permitiu que sua escolha inicial fosse mantida e, além disso, a fortaleceu na 

sua decisão, sobretudo quando afirma ter vivido um amadurecimento como 

mulher: “Eu consegui ir para um outro lado, assim eu consegui me permitir 

conhecer um outro lado. Quando você entra num grupo, como eu entrei, você 
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começa a ver relato de parto, ai você começa a ver histórias de parto reais 

bacanas, mulheres empoderadas que sabiam o que queriam e aconteceu. E 

isso serve como um estímulo para outra realidade, entendeu, um 

amadurecimento como mulher, ai eu não me deixei levar pelas memórias, 

pelas histórias negativas”. 

 Esse processo está sintetizado na Figura 5, a seguir, onde se pode 

observar a dinâmica de diferentes posições de Eu, interagindo com diferentes 

atores sociais, dando origem ao primeiro processo de ruptura em direção à via 

de parto escolhida. 

 

Figura 5: Trajetória da primeira ruptura significativa no processo de escolha da via de 

parto de Adelle. 

 O sistema de significados relacionados ao parto e maternidade que se 

desenvolveu ao longo da gestação de Adelle se fortaleceu através do processo 

relacional e dialógico que ela estabeleceu com outras gestantes e sua doula e 

a empoderou para ultrapassar alguns obstáculos que surgiram no seu caminho 

até a chegada do parto idealizado. Além das opiniões contrárias da sua família, 

Adelle também encontrou uma opinião contra o parto normal que ela não 

esperava encontrar no seu percurso: a do seu médico. 



115 
 

 Após todo o envolvimento de confiança durante o seu pré-natal, o 

médico que ela possuía como referência e que havia afirmado acompanhar 

partos normais – caso essa fosse a escolha da mulher – deixou claro que não 

estava mais disposto a assistir o seu parto normal em função do tamanho do 

bebê revelado na ultrassonografia de 37 semanas.  

“Eu estava com 37 semanas, eu ia chegar na 38ª e fui para a 

consulta, e ai ele super brincalhão, com um senso de humor 

ótimo: ‘ah que meninão, na ultrassonografia com 3,8Kg, vamos 

marcar, semana que vem, não pode deixar passar não’, aí eu: 

‘não! Eu falei para você que eu queria parto normal’, ai ele: ‘você 

é maluca?’ com esse mesmo termo, ‘você sabe o que é parto 

normal? Você tem ideia?’, eu falei: ‘sei, eu sei sim, na verdade eu 

não sei, mas eu quero descobrir e tal’, ai ele: ‘olhe é muita dor, 

você não tem ideia da dor, depois você vai me ligar desesperada 

querendo mudar de ideia’, ai eu falei ‘mesmo assim eu quero’. 

Ele: ‘olha, está certo, a gente faz, mas eu só espero até 40 

semanas e não me responsabilizo se tenha aspiração de 

mecônio, cordão enrolado, distorça de ombro’, ou seja ele tocou o 

terror para eu desistir. Ai eu falei ‘está certo’, saí do consultório e 

não voltei mais. Procurei outro obstetra”. 

 A partir deste fato, a participante enfatiza o sentimento de traição que 

viveu direcionado à atitude do seu médico, por afirmar ter estabelecido uma 

relação de confiança durante oito meses e em seguida, constatar que foi mais 

uma vítima de um movimento crescente entre alguns obstetras que 

contraindicam partos normais no momento em que as pacientes estão em um 

momento de vulnerabilidade emocional em função da proximidade do parto: “se 

eu tivesse o conhecimento que eu tinha no final, com essa resposta eu já sabia 

que eu não ia ter parto normal com ele”. 

 Além disso, Adelle traz à tona uma hipótese sobre o motivo que 

impulsionou seu médico a adotar essa atitude: “De traição! Entendeu? Tipo 

assim, você confia 8 meses numa pessoa que te diz e faz o discurso e você 

sabe que ele está ali comercialmente pensando nele. Ele não estava pensando 
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em mim, ele estava pensando unicamente nele”. Enfatiza o sentimento de raiva 

que surgiu após esse episódio e ainda a possiblidade de vivenciar um “trauma” 

caso tivesse cedido às informações do médico e passasse por uma cesárea. 

“Ele não estava nem aí. E ai ele pegou e tipo assim, hoje eu tenho 

raiva dele, entendeu? Ainda bem que eu não fui adiante, porque 

se eu tivesse caído em uma cesárea, talvez eu tivesse um 

trauma. Talvez eu tivesse um problema mal resolvido na minha 

vida, e isso poderia desencadear vários problemas até no meu 

puerpério, de repente não cuidar do meu filho como eu deveria, 

entendeu? Ter sentimentos negativos em relação ao meu filho, 

por falta de um parto que me foi roubado.” 

 O caminho escolhido pela participante foi romper com o médico que já 

lhe era conhecido e iniciar sua busca por outro profissional, configurando a 

situação que Zittoun (2012) define como ruptura, fato que, com 37 semanas de 

gestação não é encarada como uma tarefa fácil pela grande possibilidade de 

recusa de alguns profissionais em acompanhar mulheres em idade gestacional 

avançada. Afirmou ainda estar disposta a ficar desassistida caso não 

encontrasse um médico que a acompanhasse nesta fase da gravidez e ter o 

seu bebê com o médico plantonista da emergência do hospital quando 

entrasse em trabalho de parto. 

 Esse processo está sintetizado na Figura 6, a seguir, onde se pode 

observar o processo que resultou na segunda ruptura significativa na trajetória 

em direção a via de parto escolhida por Adelle. 
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Figura 6: Trajetória da segunda ruptura no processo de escolha da via de parto de 

Adelle. 

A transição, processo de ajustamento após a ruptura (Zittoun, 2012), 

neste caso, foi marcada pelo apoio da doula que serviu para assegurar a 

decisão de Adelle e orientá-la na busca de um novo profissional que pudesse 

acompanhá-la até o momento do parto. Ela define esse apoio como “divisor de 

águas” durante esse processo de ruptura com o médico, pois na fala da doula 

também havia uma espécie de “ameaça” de uma nova ruptura caso ela 

decidisse continuar com a assistência do médico que realizou seu pré-natal: 

“Minha doula foi um divisor de águas nesse processo. Quando eu cheguei da 

consulta que o médico... ela chegou e falou para mim: ‘você escolhe, ou ele ou 

eu, eu não te acompanho mais se você continuar com ele’, ai foi aquele 

desespero. Fomos buscar outro obstetra”. 

Apesar do apoio imediato da doula, Adelle não recebeu o mesmo apoio 

do seu marido que no momento da dificuldade da recusa do médico em 
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prosseguir com a ideia do parto normal “ele recuou e falou: ‘vamos topar fazer 

o que ele quer, pois a única referência que a gente tem é ele’, e eu: ‘mas eu 

não aceito’, entendeu?”. E neste momento a doula foi sua única garantia de 

não estar sozinha no movimento de continuar buscando o que acreditava ser o 

desfecho ideal para ela e seu filho, exacerbando então as posições Eu-mulher 

e Eu-mãe, entrando em conflito pela primeira vez com a posição Eu-esposa 

que precisou discordar do marido para assegurar sua decisão. 

Este momento se configura como mais um ponto de bifurcação no 

processo de Adelle que relata ter se colocado em dúvida por naquele instante, 

refletindo se estava mesmo tomando a decisão correta, bancando a sua 

decisão apesar do apoio do marido naquele momento ter se enfraquecido. A 

participante reconhece ainda que o marido hesitou em acompanhá-la na sua 

decisão por estar preocupado com a sua saúde e a saúde do bebê, já que ele 

não adentrou no universo de informações sobre o parto tanto quanto ela e se 

mostrou preocupado com as informações preferidas pelo médico. 

Entretanto, a falta de apoio do marido não demorou nada além do tempo 

que a participante levou até encontrar outro profissional que estivesse 

disponível para acompanhar o final do seu pré-natal, incluindo o momento do 

parto. Neste encontro com a nova obstetra, surgiu a ideia do parto acontecer 

no Centro de Parto Normal, instituição que assiste a partos normais de baixo 

risco com a regra pautadas em evidências científicas e sobretudo na 

humanização do parto e nascimento. 

Com o surgimento dessa nova opção de parto e com a segurança e 

respaldo de um novo profissional médico, além do apoio da doula, o marido da 

participante sentiu-se mais seguro com a ruptura do primeiro médico e voltou a 

apoiá-la irrestritamente no caminho que estavam trilhando: “Quando a gente 

conheceu a outra médica ele relaxou e topou. Tanto que a decisão de ir para a 

casa de parto mesmo, ele super apoiou e no começo ele não estava apoiando 

porque ele conhecia e sabia que não tinha UTI neonatal, ai depois ele apoiou 

quando conheceu e compreendeu que não era bem assim. Eu tinha uma 

gravidez de baixíssimo risco, então não é assim que as coisas acontecem. Não 
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vai acontecer um problema monstruoso assim. Ai ele super me apoiou, graças 

a Deus”. 

Após todo o processo vivenciado e descrito pela participante envolvido 

por diferentes posições de Eu, diferentes direções sociais, desejo de 

protagonizar sua experiência, rupturas diversas com a família, com o médico 

do seu pré-natal no final de gestação, com o recuo do apoio do marido no 

momento em que se viu contando apenas com o apoio da doula, Adelle pôde 

finalmente chegar até o momento do parto idealizado. 

O trabalho de parto iniciou alguns dias após o contato com a nova 

obstetra e de conhecer e aceitar a possibilidade de passar o seu trabalho de 

parto e ter seu bebê no Centro de Parto Normal. E sobre a experiência vivida 

no parto, Adelle afirma: “Foi tudo como eu sonhei. Eu posso dizer que meu 

parto foi como eu desejei, como eu quis, como eu planejei, como eu busquei, e 

foi muito bom para mim, entendeu? E principalmente para a minha família”. 

O momento do parto, assim como todo processo de escolha da via de 

parto durante sua gestação, foi marcada por um protagonismo que definiu a 

forma como a participante vivenciou o processo de dor  inerente ao trabalho de 

parto normal. Adelle afirma que não esqueceu de tudo que havia estudado e se 

informado para este momento, procurando vivenciar a experiência na totalidade 

em que era oferecida a ela e evitando concentrar-se na dor enquanto algo ruim, 

mas enquanto algo necessário para ter o seu filho no colo a partir do desfecho 

que sempre idealizou. 

“Doeu muito, muito mesmo, foi a pior dor que eu já senti na minha 

vida, mas em nenhum momento eu cogitei a possibilidade de 

tomar uma anestesia. Eu tinha tanto medo de regredir o trabalho 

de parto que eu comecei a concentrar: ‘tá doendo porque meu 

filho está descendo, porque está diminuindo o tempo do encontro 

que a gente vai ter, a cada dor que eu sinto é um minuto a menos 

que eu vou ter distante dele’. Foi tanto que eu fiquei até em transe 

no trabalho de parto, eu ficava assim pensando nele, pensando 

no meu corpo, pensando em encaixando e abrindo. E ai 
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aconteceu, fluiu, foi muito bacana. Não foi traumático não, para 

mim.” 

A qualidade de agency pessoal que Adelle desenvolveu durante seu 

processo de decisão e vivencia do seu parto, esteve presente também no 

momento exato do nascimento do seu filho, quando conta que, contrariando as 

expectativas de quem estava no local e aguardava por um parto rotineiro em 

que o médico entrega o bebê à mãe após o seu nascimento, Adelle pede para 

que ela própria seja a primeira pessoa a pegar seu filho e recebe autorização 

da equipe médica para fazê-lo: “Quando ele saiu eu pedi pra minha obstetra 

para eu aparar e aí eu me lembro de quando ele me olhou assim... Isso me 

marcou muito, dele ter me olhado no olho, entendeu? Isso foi uma coisa assim 

que pagou toda a dor que eu senti. Ele olhou pra mim, eu olhei para ele, ‘aqui 

começou meu filho, começou a nossa vida aqui agora’”. 

O fato de ter vivido seu parto em um local que assegurava as rotinas 

com mãe e bebê baseada nas práticas da humanização do parto, também 

facilitou e empoderou ainda mais Adelle, para que a participante pudesse viver 

o momento do nascimento e pós-parto imediato exatamente da forma como 

havia planejado, organizado e, sobretudo, idealizado com todo seu 

protagonismo desenvolvido e fortalecido ao longo da sua gestação: “As três 

primeiras horas ele ficou grudado em mim, ninguém pegou nele além de mim e 

meu marido [...] em relação ao trabalho de parto, em relação a assistência, em 

relação ao pós parto, foi excelente. Sou realizada”. 

 

6.2.2 Caso Leila 
 

Para uma melhor compreensão acerca dos processos influentes na 

trajetória da participante e da dinâmica existente entre estes extraídos da sua 

narrativa que apresenta-se a figura 7 a seguir: 
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A narrativa de Leila é prioritariamente marcada pela influência de 

diversos atores sociais importantes na sua trajetória de vida. Diferente do 

caminho que Adelle percorreu até a via de parto, para Leila, a opinião das 

pessoas sobre o percurso de escolha que ela deveria seguir foi fundamental e 

amplamente validado desde o início até o final da sua gestação. 

A trajetória em direção à via de parto é marcada desde a descoberta da 

gravidez pelo sentimento de medo do parto normal ou medo da possibilidade 

de dor que o parto normal representa. Além da própria história de vida da 

participante que favorecia a escolha pela via de parto cirúrgica, a sua trajetória 

também foi marcada pela experiência de trabalhar em uma maternidade 

pública, em um período anterior a implantação da Rede Cegonha – lei federal 

que garante os direitos das mulheres em receber uma assistência humanizada 

pelo SUS. “Porque já trabalhei em maternidade e em hospitais e sei o quanto 

esse é difícil a mulher passar pelo trabalho de parto desamparada”. 

Foram muitos os fatores que influenciaram Leila na sua escolha e 

manutenção da sua decisão pela cesárea, entre eles, a quantidade de 

informações que recebeu da sua rede social a respeito da dificuldade em se ter 

um parto normal, enfatizando sempre a dor e a possível solidão que essa via 

de parto traz consigo. O discurso da participante é solidamente marcado pelo 

medo de diversos fatores, sejam eles relacionados à via de parto normal ou ao 

desamparo relatado por algumas pessoas próximas a ela, sendo este 

sentimento o primeiro pensamento relatado por ela ao descobrir que estava 

grávida.  

“E eu pensei também nessa questão do parto ser cesariano logo 

no inicio, porque é muito temeroso o normal. A gente ouve falar 

tanta coisa do parto normal, tanto mito... que é difícil, que dói... eu 

tenho parentes que me disseram que o parto normal era um parto 

em que a mulher se cortava, que toma pontos profundos... então 

dá aquele medo! E na hora que eu descobri a gravidez fiquei com 

medo disso, foi a primeira coisa que me preocupei.” 
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Entretanto, no seu discurso é possível perceber a existência de um 

processo de informações sobre as duas vias de parto, que rapidamente é 

desconsiderado pelo sentimento que rege as suas decisões e opiniões no que 

diz respeito ao nascimento do seu filho. Ela relata ter consciência sobre 

informações científicas que afirmam os benefícios do parto normal, mas o peso 

que essa informação assume diante da possibilidade de dor ou de solidão no 

momento do parto, reduz a informação a pouca ou quase nenhuma importância 

no seu processo de decisão. 

“Ouvi muitas histórias de parentes, pessoas conhecidas, a própria 

experiência de trabalhar em uma maternidade pública... tudo me 

fez pensar nessas dificuldades todas, mas que hoje falam que é 

mito. A gente lê muita literatura que diz que o parto normal é o 

melhor parto por conta de a recuperação ser mais rápida. Mas 

não é nem a questão da recuperação, a gente vê é no momento 

do parto a questão do desamparo... a dor, que o pessoal fala que 

é uma dor profunda, que dói muito, algumas até acabam tomando 

pontos né... então isso provoca assim, um medo muito grande.” 

Em contraponto com as histórias ouvidas e registradas em sua memória 

sobre o parto normal, as histórias que ela carrega consigo sobre cesárea são 

de muita tranquilidade e ausência de dor no momento do parto. Com esta 

informação, Leila afirma que, para ela, o respaldo sobre as opiniões das 

pessoas possui um peso muito maior quando comparado com as informações 

que se encontram disponíveis para estudo ou até mesmo as evidências de 

trabalho científicos mais recentes, pois prefere acreditar na “experiência de 

quem viveu, do que na fala de quem escreveu”. 

Afirma ainda sobre sua indisponibilidade em aguardar todo o processo 

de trabalho de parto para receber seu bebê no colo, uma vez que os 

procedimentos que envolvem a cesárea são mais rápidos e indolores, 

escolhendo viver esse momento com a comodidade que a via de parto cirúrgica 

oferece: “E a cesariana já te falam né, você não vai sentir nada, só a picadinha 

da anestesia, e depois você vai receber seu bebê no braço. Então é obvio que 

a comodidade falou mais alto”. Enfatiza também que o pós-parto não 
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representou uma preocupação real no momento da gravidez, pois ouviu falar 

que a cesárea dificultava a recuperação após o parto, mas toda a sua atenção 

e preocupação estavam concentrados e focados no momento do parto, no 

medo que sentia desse momento lhe fugir do controle e por algum motivo 

entrar em trabalho de parto e experimentar a dor pertinente a esse processo. 

Leila refere que buscou através do posicionamento e da decisão do 

marido, logo após a descoberta da gravidez, quem seria o profissional médico 

que acompanharia seu pré-natal baseado na decisão pela via de parto que 

haviam escolhido, pois seu marido também compartilhava da mesma opinião 

que ela sobre qual via de parto deveria ser adotada: “O meu marido, ele 

também é preconceituoso nesse sentido, é tanto que quando descobrimos a 

gravidez ele falou assim: ‘vamos fazer o pré-natal em Salvador e vamos 

conversar com Dra. X por que ela faz cesariana’. Então essa foi a primeira 

coisa que ele falou, eu me lembro bem disso... Eu falei: ‘não podia fazer normal 

né?’ E ele: ‘de jeito algum, eu não vou deixar você passar por isso nunca [...] 

ele fez questão de conseguir a médica lá no interior do sexo feminino e que ele 

conhecia. E que ia dizer pra mim que obviamente o melhor parto era o 

cesariano”. 

Além de manter uma opinião rígida e, de certa forma, fechada a 

negociações sobre a via de parto que a esposa adotaria, o marido de Leila 

também se mostrou irredutível quanto a sua decisão de autorizar que o pré-

natal da esposa fosse realizado apenas por uma obstetra – sexo feminino – 

pois não se sentiria confortável em imaginar a sua esposa sendo examinada 

por um homem: “Então ele é muito conservador, já foi difícil ele aceitar que o 

meu médico obstetra era homem. É tanto que eu fiz o pré-natal no interior com 

uma médica do sexo feminino que ele escolheu. E aqui em Salvador, o médico 

acompanhou meu pré-natal, mas ele não chegou a me examinar... ele foi 

somente o médico do parto. Por que eu acho que meu marido não ia suportar 

isso, por que ele é muito preconceituoso, muito preconceituoso mesmo”. 

A participante afirma que o marido aceitou apenas que o médico que 

realizaria o parto fosse homem, pois ele acreditava que, tecnicamente, um 

homem pudesse ser mais competente que uma mulher na execução da 
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cirurgia. O fato de possuírem dois obstetras de referência é que o casal morava 

no interior e teriam o parto na capital, necessitando assim a existência de dois 

profissionais médicos de referência, um para as consultas e outro para o parto. 

“Eu adorei a médica que meu esposo escolheu. Eu fiquei bem confortável com 

ela”. 

Esse tipo de situação já era familiar para Leila, pois, segundo ela, já 

estava acostumada a presenciar esse tipo de circunstâncias na sua família, 

sobretudo entre seus pais, onde o pai também é classificado como uma pessoa 

conservadora, que normalmente fornece a última palavra nos assuntos 

referentes a família de uma forma geral: “Eu falo pra ele, você parece que é da 

idade do meu pai. Por que meu pai que é assim, decide tudo”. 

Desta forma, o fato de outra pessoa interferir nos seus processos de 

decisão já era algo comum e familiar para Leila, assim como o fato de escolher 

a cesárea enquanto via de parto, pois a sua mãe também teve os dois filhos 

através de uma cesárea, da mesma forma, por decisão do marido (seu pai): 

“Minha mãe tem eu e a minha irmã, as duas foram cesarianas por opção de 

meu pai também. Meu pai disse que jamais deixaria minha mãe passar por um 

parto normal, por que ele ouve cada coisa [...] então isso tudo acaba 

influenciando a gente também”. 

 Seus pais foram as primeiras pessoas a saberem da gravidez, 

pois ela descobriu em uma viagem a Salvador quando estava longe do marido 

e optou por contar somente na volta para a casa deles, no interior. Contudo, ao 

saber da gravidez da filha, imediatamente expressaram sua opinião a favor da 

cesárea, negando absolutamente qualquer possiblidade dela vivenciar o parto 

normal: “E os meus pais disseram: ‘pense logo quem vai ser o médico pra fazer 

a cesariana’. Então ninguém nunca cogitou a possibilidade de ser parto normal 

[...] E minha mãe sempre falou né, ‘não se preocupe, ele vai fazer uma 

cesariana e você não vai sentir nada’. E ai minha mãe fez cesariana também”. 

Pode-se assim, compreender que a direção social dos atores que estão 

envolvidos no processo de Leila a levam durante todo o tempo em direção ao 

parto cesárea, como pode ser visto na figura 4, não havendo possiblidades, 



126 
 

dentro do movimento familiar que ela está inserida, de realizar uma opção 

diferente ou sequer cogitar algo que não esteja em consonância com a vontade 

familiar: “Nossa, eu acho que eu ia sofrer muito preconceito da parte deles se 

quisesse outro tipo de parto, eles não iam permitir não. Primeiro por que tudo 

eu divido com os meus pais né, eu sou muito dependente nesse sentido... e 

com meu esposo também. E a decisão deles pesa muito sobre mim... qualquer 

coisa que eu venha a fazer, pesa muito”. 

 

Figura 8: Consonância das diferentes posições de Eu em direção a escolha da via de 

parto desejada. 

As posições de Eu que norteiam a trajetória de Leila estão 

absolutamente emaranhadas com as vozes coletivas que ganham destaque e 

hierarquia sobre a voz pessoal da participante. As posições Eu-esposa e Eu-

filha são hierarquicamente mais fortes que demais posições neste momento, 

muitas vezes convergindo para ou confundindo-se com a posição Eu-mulher 

que decide e assume as suas próprias decisões, como pode ser visto na figura 

5 a seguir: 
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Figura 9: Diferentes posições de Eu em consonância para negar qualquer 

possibilidade de parto normal. 

Alguns pesquisadores afirmam que um dos motivos do aumento de 

pedido por cesárea na realidade obstétrica do país se deve ao fato das 

experiências negativas que muitas mulheres carregam do parto normal. 

Experiências envolvendo violência obstétrica, atendimento desqualificado no 

que diz respeito às intervenções no trabalho de parto, solidão no momento do 

nascimento e pouca atenção à dor do parto, sem o recurso de técnicas de 

alívio da dor. Desta forma, uma parcela significativa dos relatos sobre parto 

normal envolve alguma experiência ruim para a mulher que acaba 

influenciando na decisão e trajetória de tantas outras mulheres que buscam um 

tipo de parto que não envolva nenhuma possibilidade de passar por ema 

experiência negativa neste sentido. 

Para Leila, esses relatos de parto normal que envolve dor e solidão 

ganharam um destaque muito maior que os relatos contra a cesárea, os quais 



128 
 

ela nem guarda recordação para contar e justifica mais uma vez, a influência 

dos atores sociais dominantes da sua vida: “Agora eu já ouvi falarem muito mal 

também do cesariano, mas a influencia da família e do marido...”. 

Pereira, Franco e Baldin (2001) afirmam que interpretações sociais 

sobre determinados assuntos podem ser impostas ao indivíduo em seu 

convívio social, inclusive através da transmissão por sucessivas gerações, 

como pode ser ilustrado através do caso de Leila que recebe uma influência 

clara da família, sobretudo de seus pais.  

Uma história que também possuiu um grande destaque para a 

participante foi a narrativa da sua cunhada sobre a experiência negativa que 

viveu no parto normal, uma história com aspectos de violência obstétrica, 

solidão e dor, todos os motivos que levaram Leila a se distanciar por completo 

da possibilidade de adotar essa via de parto. 

“Até minha cunhada, ela pariu normal em uma maternidade 

pública aqui de Salvador, e ela falou horrores do parto normal. 

Então ainda bem que eu nem pensei, nem cogitei essa 

possibilidade... Por que ela falou muito mal, tanto do atendimento, 

dessa questão assim que no momento do parto o quanto ela se 

sentiu desamparada, sozinha, e que sentiu muita dor. E ela teve 

que costurar né, por que o bebê era muito grande... ela disse ‘eu 

nunca vi uma dor assim’ é tanto que ela só tem um filho e só 

pretende continuar com esse. Isso gerou um trauma [...] isso tudo 

mexe com a gente né, você fica ouvindo e fica pensando... não, 

eu não vou passar por isso não.” 

Além das histórias negativas sobre o parto normal, Leila teve ao seu 

lado uma constante tentativa de influência positiva sobre essa via de parto, pois 

a sua coordenadora de trabalho, com quem possuía uma boa relação e 

convivia diariamente já havia pesquisado e concluído sobre os benefícios do 

parto normal para mulher e bebê, quando fosse possível existir essa escolha, 

mas Leila afirma que preferiu acreditar e se basear nas experiências de quem 

já havia passado pela situação em contrapartida de se basear na opinião de 
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quem estudou sobre o assunto: “Eu prefiro acreditar em uma pessoa que tem 

experiência pra contar, por que na verdade ela não engravidou né, então ela 

teve essas informações por literatura né... mas ela não teve a experiência do 

momento do parto”.  

Ao relatar sobre sua própria atitude de pesquisar sobre o assunto e ler 

sobre o tema da maternidade, a participante refere que buscou material sobre o 

desenvolvimento da gestação e desenvolvimento do bebê, mas pouco procurou 

conteúdo sobre a via de parto, pois sua decisão sempre esteve afirmada desde 

o início. As informações que guardava sobre parto normal, dizia respeito a um 

material que ela teve acesso quando trabalhou em uma maternidade e precisou 

estudar sobre o assunto: “Na época que eu entrei para trabalhar em 

maternidade eu li um material sobre o momento do parto... sobre as emoções, 

sobre o que passa na cabeça da mulher... E ai depois que eu li não me 

convenceu de que o parto normal seria o ideal”. 

Ainda na fase da sua vida que trabalho em uma maternidade, Leila 

relata que precisava passar para as pacientes sobre a necessidade e 

benefícios do parto normal, mas pessoalmente falando, para a sua experiência, 

o seu próprio relato sobre os benefícios dessa via de parto, não era útil e eficaz 

para acreditar que, o parto normal superasse a comodidade da cesárea eletiva, 

sem sentimento de dor. 

“Óbvio que eu sempre abordava a questão do parto normal como 

a melhor opção, mas acho que as coisas que a gente vê... tudo 

que eu vi ficou na minha cabeça. Já presenciei, já estive presente 

em partos normais e eu sei que aquela pessoa gritou não foi por 

que alguém ensinou, ela gritou por que ela sentiu muita dor. Ai eu 

acho que aquilo ali deixa a gente um pouco fechada né. Tipo, nem 

vou pensar nessa possibilidade, vai ser cesariana.” 

Durante toda a narrativa de Leila, se fez muito presente a influência do 

sentimento de medo do parto normal e da influência da sua família no seu 

caminho até o parto. Foi possível constatar que a cada história narrada havia 

alguma citação sobre os motivos que a levavam para cesárea, tanto quanto a 
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participação dos seus pais e esposo na sua decisão: “... aí eu tinha a influencia 

do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e do meu marido, todo mundo queria 

cesariana. Ninguém cogitou a possibilidade de ser normal. Eu não ouvi de 

nenhum deles assim: ’você pensou no parto normal?’ não ouvi. [...] eu tinha 

medo de sentir dor”. 

De acordo com Pereira, Franco e Baldin (2011), diferentemente da 

gravidez que permite um longo período de adaptação às mudanças, o parto 

caracteriza-se como um evento que provoca mudanças rápidas e intensas que 

demandam alguns níveis de simbolização e aceitação como a intensidade da 

dor e a imprevisibilidade, que podem resultar em níveis elevados de ansiedade 

e insegurança. 

A partir desse sentimento e das influências que nortearam toda a 

trajetória até o parto, Leila afirma que conseguiu viver a experiência de parto 

desejada e idealizada desde o início da gravidez. A participante entrou em 

trabalho de parto quinze dias antes do previsto, mas este fato não modificou 

seus planos, pois logo foi encaminhada a cesárea e não chegou a 

experimentar nenhum tipo de dor. 

Por este motivo, o parto foi assistido apenas por sua mãe, pois seu 

marido não estava programado para estar na cidade naquele momento e 

acabou chegando somente após o nascimento do filho: “Meu parto foi 

exatamente como eu imaginava, eu só senti falta que meu esposo não pode 

estar presente, porque a bolsa estourou em casa, quinze dias antes do 

previsto. E ai meu esposo não teve como chegar a tempo, ele só chegou no dia 

seguinte. Então quem me acompanhou no parto foi minha mãe [...] mas o 

restante foi tudo igualzinho, até o rostinho do bebê era como eu idealizava”. 

Contudo, foi possível perceber que a posição Eu-mãe aparece em maior 

grau de hierarquia no momento do nascimento do bebê. Se durante seu 

discurso existiram posições de Eu hierarquicamente mais fortes e expressas 

através dos sentimentos que nortearam o seu caminho para o parto, 

imediatamente em seguida deste, posições de Eu hierarquicamente mais fortes 

e expressas através dos sentimentos que nortearam o seu caminho para o 
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parto, imediatamente em seguida deste, surge a voz interna de preocupação 

com o bebê que reforça a posição Eu-mãe. 

“Na hora que eu ouvi o primeiro choro, me deu uma coisa aqui 

dentro, e eu pensei: ‘gente, ela nasceu’ aí você fica meio fora do 

ar... eu fiquei perguntando assim ‘ela é perfeita? Ela parece 

comigo?’ e a médica calma que eu vou levar ela para você ver. Eu 

perguntei logo por que tem alguns ultrassons que não dá pra ver 

tudo e eu tinha um medo de ter uma coisa com a minha filha e eu 

não saber. É uma coisa muito forte, eu queria ver, pegar no 

bracinho. É uma sensação diferente de tudo. É uma emoção 

inexplicável.” 

A característica do protagonismo desenvolvida por Leila durante sua 

trajetória até a via de parto pode ser expressa através da manutenção do seu 

desejo por cesárea, uma vez que a participante não considera a possibilidade 

de vivenciar outra via de parto além da escolhida e segue em direção ao 

caminho desejado, usando seus recursos de viabilizar esse fato, mesmo com 

influência ou ajuda de outras pessoas importantes para ela. Ela adere ao 

caminho traçado, mas não o produz ativamente nem o modifica; age dentro do 

script desenhado a partir de todas as vozes que, em seu entorno social, 

indicam a direção do parto cesárea. 

A sua atitude protagonista está diretamente ligada a sua posição Eu-

mulher, que por sua vez vincula-se ao sentimento de medo da dor. As demais 

posições Eu-filha e Eu-esposa fortalecem essa decisão uma vez que 

convergem para o mesmo sentido da trajetória. 

 

6.2.3 Algumas conclusões sobre as diferentes trajet órias de escolha da via de 
parto 
 

Apesar deste estudo não se configurar como uma investigação de 

caráter comparativo entre as duas vias de parto possíveis – o quesito 

comparativo emerge da análise por se tratar de caminhos para o parto 
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completamente diferentes, marcados por trajetórias igualmente distintas das 

participantes – é possível constatar algumas semelhanças e diferenças entre 

as diferentes trajetórias privilegiadas nesta análise. 

No que diz respeito à perspectiva do self dialógico, foi possível observar 

que em ambas as trajetórias as diferentes posições de Eu privilegiadas 

encontravam-se em total consonância em direção à via de parto escolhida, 

apresentando-se como uma instância dinâmica e não cristalizada que se 

adaptou conforme a atividade discursiva em andamento. No momento em que 

se deflagrou uma tensão entre diferentes posições de Eu importantes para a 

participante que escolheu o parto normal, imediatamente constata-se um 

processo de ruptura (Zittoun, 2012) com os atores sociais que a indicavam um 

caminho contrário ao seu desejado e consequentemente a posição Eu-filha 

deixou de estar presente no seu discurso ao longo da sua trajetória. Dessa 

forma, a concepção de self ilustra seu caráter mais dinâmico e relacional, 

consoante com a diversidade de interações sociais das quais a participante 

está inserida (Valsiner 2002), 

Por outro lado, não foram verificadas tensões nas posições de Eu 

privilegiadas pela participante que optou desde o início da sua gestação pela 

via de parto cesárea. Tanto o seu desejo quanto à direção social ao qual 

estava sofrendo influência diziam respeito a mesma trajetória da via de parto 

em questão. Possivelmente este fato se justifique em função da cesárea se 

caracterizar como uma escolha normativa pela via de parto mais comum nos 

dias atuais, enquanto uma escolha não normativa – pelo parto normal – 

envolva processos mais complexos de investimento emocional e de 

sustentação do desejo em traçar o caminho escolhido. 

Contudo, as interações entre as diferentes vozes apresentadas nas 

narrativas das participantes, assim como o jogo entre as diferentes posições 

assumidas pelos selves dessas mulheres, ilustram aqui uma noção de um self 

múltiplo, dialógico e em permanente constituição (Hermans, 2001). Além disso, 

por se tratar de um caminho não normativo em busca do parto normal, verifica-

se em todas as participantes que optaram por essa via de parto, uma 

necessidade de exercer uma postura protagonista e maior qualidade de agency 
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para garantir que sua escolha fosse realizada, ou sequer, respeitada dentro do 

contexto, ilustrando o que Falmagne (2004) define como o esforço de 

entendimento a partir de condições locais concretas que caracterizam a 

agência humana.  

O aumento nas taxas de cesárea no Brasil, confirmado 

predominantemente a partir do ano de 1970, ressalta a importância de 

identificar e estudar os fatores associados à decisão pela via de parto. No que 

diz respeito ao entorno da assistência ao parto, é possível verificar diversos 

agentes atuando e influenciando todo o processo assistencial. Atualmente, 

quase um quarto dos nascimentos do Brasil ocorre nos serviços hospitalares 

privados, e as taxas de cesárea no sistema de saúde privado já ultrapassaram 

80%, contrariando a recomendação da OMS de não ultrapassar 15% de partos 

cirúrgicos no país (Patah e Malik, 2010).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse estudo se propôs a compreender, através da narrativa de mulheres 

que vivenciaram a primeira gestação, o processo de escolha da via de parto. 

Apoiou-se na Psicologia Cultural do Desenvolvimento enquanto referencial 

teórico. Buscou-se explorar as narrativas das mulheres que passaram pela 

experiência recente de parto para descrever as trajetórias percorridas até 

nascimento dos seus filhos, bem como compreender quais aspectos estão 

diretamente envolvidos no processo de escolha e decisão acerca da via de 

parto. 

Diante das entrevistas realizadas com mulheres que passaram por 

diferentes experiências no processo de escolha da via de parto, foi possível 

constatar a diversidade de dimensões presentes, de forma direta ou indireta, na 

decisão final sobre qual tipo de parto será vivenciado, uma vez que todas as 

participantes da pesquisa vivenciavam gestações de baixo risco que não as 

direcionava para uma via de parto específica. 

A partir da análise das entrevistas, foi possível concluir que os 

fenômenos da maternidade, gestação e parto não podem ser simplesmente 

compreendidos como naturais ou fisiológicos, mas que, essencial e 

fundamentalmente, conformam uma fase do ciclo de vida permeada por 

experiências socialmente construídas que resultam em uma complexa 

dinâmica de construção social do momento do parto. Para que seja possível 

compreender as trajetórias de escolha da via de parto, é necessário vislumbrar 

a importância de um olhar multidimensional para o fenômeno, onde estão 

incluídos sentimentos, memórias, história de vida, atores sociais diversos e, 

sobretudo, crenças e informações. 

Para Odent (2002), cada mulher carrega consigo uma história cultural, 

familiar e pessoal única, que exercem forte influência sobre o curso da sua 

gestação e trabalho de parto. Culturalmente, o parto pode se constituir como 

um processo mais simples em alguns lugares em detrimento de outros, assim 

como pode variar em grau de complexidade de uma família para outra. Afirma 

ainda que as mulheres, de forma geral, trazem consigo para o parto toda a sua 
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experiência de vida alcançada desde a sua infância e seu nascimento, 

pontuando a possibilidade de uma forte conexão entre como ela nasceu e 

como ele irá trazer seu filho ao mundo. Essa ideia corrobora também com a 

ênfase na historicidade encontrada na teoria de Valsiner (2007), não no sentido 

de delimitar eventos históricos, mas ao destaque fornecido ao fato de que o 

futuro se apresenta no presente, ou seja, o autor defende que a relação 

existente entre o passado e o futuro ocorre no tempo presente, concordando 

assim com a teoria proposta por Odent. 

Portanto, para construir uma análise sobre maternidade, foi necessário 

compreendê-la como um processo fisiológico envolvido por um sistema 

complexo de valores que permeiam tanto a escolha da cesárea quanto do parto 

normal. No que diz respeito à escolha pelo parto normal, foi possível identificar, 

a partir da análise das narrativas do grupo de mulheres que passaram por esse 

tipo de parto, um movimento em direção ao não normativo na atualidade, ou 

seja, apesar de natural e fisiológico, a via de parto normal constitui-se nos dias 

atuais, sobretudo no Brasil, como uma forma alternativa de dar a luz aos filhos, 

uma vez que a cesárea é a via mais comum para nascimentos no país. 

De acordo com dados da última pesquisa do Ministério da Saúde: 

Nascer no Brasil (2014) os números de partos cirúrgicos chega a 52% dos 

nascimentos no Brasil, sendo que no setor privado a taxa de cesáreas atinge 

88% dos partos realizados, mantendo o país no seu posto de recordista 

mundial em quantidade de cesáreas, estimando que quase um milhão de 

mulheres sejam submetidas todos os anos a partos cirúrgicos de forma eletiva 

– sem a necessidade real do procedimento – sendo expostas a maiores riscos 

de morbidade e mortalidade materna e neonatal, aumentando assim os 

recursos gastos com saúde no país. 

De acordo com o primeiro objetivo específico proposto para este estudo, 

que foi compreender os significados atribuídos a cada tipo de parto – normal e 

cesárea – foi possível observar que estes significados já estavam construídos 

no início da gestação da maioria das mulheres que relataram que a decisão 

pela via de parto já estava tomada desde a descoberta da gravidez, sendo 
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apenas aprofundada ou lapidada, mas não citaram dúvidas em relação ao tipo 

de parto que queriam. 

Entre os fatores citados pelas participantes da pesquisa que as levaram 

em direção à via de parto normal estão a quantidade e a credibilidade das 

informações disponíveis para estudo, o desejo de protagonizar o nascimento 

dos seus filhos, o apoio de atores sociais envolvidos diretamente na cena do 

parto, maior agilidade na recuperação pós-parto e maior tranquilidade e 

naturalidade para os bebês no momento do nascimento. Nessa ocasião, as 

mulheres que adotaram essa via de parto demonstraram notável confiança na 

sua capacidade em lidar com a dor natural à experiência. 

Para atingir a experiência de passar pelo parto normal, as mulheres 

pertencentes a este grupo relataram alguns desafios encontrados para manter 

seu desejo durante a gestação. Entre as participantes da rede pública, o maior 

desafio foi assegurar um local de atendimento adequado às boas práticas do 

nascimento, sendo utilizada como alternativa para um parto humanizado no 

SUS o Centro de Parto Normal inaugurado em 2012, na capital baiana. Além 

disso, outro desafio mencionado pelas participantes da rede pública, de forma 

geral, foi a precariedade das informações transmitidas pelos profissionais de 

saúde durante o pré-natal, sobretudo no que diz respeito ao parto. A fala mais 

reafirmada pelos profissionais que atenderam essas mulheres dizia respeito ao 

fato de a escolha acontecer no momento em que o parto estava ocorrendo, 

como se esta decisão não coubesse ou não fosse pertinente à gestante. 

O conceito de humanização do parto e nascimento envolve, entre outros 

aspectos, respeitar a individualidade da parturiente, compreender suas 

necessidades e buscar adequar a assistência ao parto de acordo com a 

cultura, crenças e valores das mulheres. Desta forma, se faz imprescindível 

que, durante a gravidez, a gestante tenha direito ao acesso claro às 

informações pertinentes a ambas as vias de nascimento, para que seja 

possível um maior controle sobre seu próprio parto (Oliveira et al, 2002). Para 

este autor, a expectativa das mulheres quanto ao tipo de parto está 

diretamente relacionada à forma como estas informações estão 

disponibilizadas e acessíveis. 
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Entre as participantes que passaram pela via de parto cirúrgica foi 

possível perceber com bastante nitidez uma diferença clara entre o grupo de 

mulheres da rede pública e o grupo de mulheres pertencentes à rede privada 

de assistência. Uma característica marcante das participantes da rede pública 

foi o desejo inicial pela via de parto normal, mas em função das poucas 

informações recebidas durante o pré-natal esse desejo não pôde ser 

assegurado, pois a informação predominante dizia respeito à imprevisibilidade 

do momento do parto e à prevalência da decisão médica sobre qual via seria 

adotada quando chegasse o momento do nascimento. Esse grupo de mulheres 

também não buscou informações para se empoderar a respeito de caminhos 

alternativos e argumentos possíveis a favor do parto normal, experiência 

inicialmente desejada por elas. 

No que diz respeito às mulheres usuárias da rede privada que tiveram 

seus filhos através do parto cesárea, foi possível concluir que a decisão pela 

via de parto estava tomada desde antes do momento da gravidez, sendo 

relatado por essas mulheres que já possuíam certeza pela via de parto 

escolhida, mesmo antes da gestação. Não foram relatadas, assim, quaisquer 

dificuldades com relação à manutenção da escolha pela via de parto ou 

durante o pré-natal, pois todos os profissionais que acompanharam essas 

mulheres estavam de completo acordo com a via de parto escolhida por elas, 

além de que elas contaram com o apoio dos atores sociais importantes na sua 

rede. Havia, portanto, convergência entre direções sociais e orientações 

pessoais presentes nessa dinâmica, nos vários momentos do processo. 

Entre os fatores mencionados pelas participantes que as levaram em 

direção à via cirúrgica do nascimento estava, em todos os casos, o medo da 

dor do parto normal como principal motivo da escolha. Foi relatado pelas 

mulheres, sem exceção, que o sentimento de medo se configurava como o 

motivo mais relevante para que nenhuma delas sequer cogitasse a 

possibilidade de passar por um parto normal ao final da gestação. Além deste, 

foram citados motivos como previsibilidade e comodidade do parto cesárea, 

sensação de segurança e apoio da família em consonância com a forte direção 

social que esta via de parto representa na sociedade. 
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Neste caminho, analisar possíveis crenças sobre cada tipo de parto e os 

atores sociais que podem estar envolvidos na tomada de decisão pela via de 

parto a ser adotada foi o segundo objetivo específico proposto neste estudo. 

Aqui, foi possível observar que todas as participantes entrevistadas relataram 

ter encontrado, em algum momento da gravidez, vozes de atores sociais 

importantes da sua rede contraindicando o parto normal por medo dessa via de 

parto, normalmente em decorrência de alguma história já escutada sobre o 

assunto referindo experiências negativas. Este fato converge com o que o 

estudo de Barbosa et al (2003) traz à tona: o parto normal ganhou uma fama 

negativa a partir de relatos de mulheres que sofreram algum tipo de violência 

obstétrica e passaram sua experiência adiante, além do medo da dor do 

trabalho de parto. A participante destacada na análise individual que passou 

pelo parto normal, optou, inclusive, por um processo de ruptura com sua família 

de origem para garantir a manutenção do seu desejo pela via de parto, 

reforçando as posições de Eu-mulher, Eu-mãe e Eu-esposa hierarquicamente 

mais fortalecidas que a posição Eu-filha durante a sua gestação, incluindo a 

predominância da voz pessoal em detrimento das vozes coletivas.  

As mulheres que passaram pelo parto normal reconheceram a dor do 

parto como um sentimento intrínseco ao ato de parir, inerente ao processo 

escolhido, algumas delas utilizando recursos de métodos não farmacológicos 

para o alívio da dor. Além disso, as participantes que escolheram essa via de 

parto afirmaram ter ressignificado esse momento de sensação dolorosa em 

sentimentos prazerosos pela proximidade do encontro com o bebê que estaria 

cada vez mais perto de chegar, a cada contração vivida do trabalho de parto. 

Enquanto isso, o sentimento de dor foi o mais temido pelo grupo de 

mulheres entrevistadas com a experiência do parto cesárea. A maioria delas 

informou que este foi um dos principais motivos que nortearam a escolha pela 

via do parto, sendo inclusive o primeiro pensamento ocorrido logo após a 

descoberta da gravidez: o medo da dor do parto normal e a certeza pela 

escolha da via cirúrgica. 

Analisar a relação médico-paciente durante o processo de tomada de 

decisão da mulher foi o terceiro objetivo específico proposto neste estudo. 
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Dificuldades de comunicação com a equipe médica também foram relatadas 

pelas participantes que tiveram parto normal, usuárias do serviço privado de 

saúde. Estas relataram encontrar dificuldades em assegurar a via de parto 

escolhida com o seu médico de referência do pré-natal, duas delas 

necessitaram passar por um processo de ruptura (Zittoun, 2002) envolvendo 

deixar de ser atendida pelo profissional de referência até então; e uma outra 

participante afirmou só ter entrado em contato com o médico quando teve 

certeza que estava em franco trabalho de parto e não haveria mais 

possibilidades dele indicar uma cesárea sem uma justificativa real. 

O quarto objetivo específico propôs investigar os posicionamentos 

assumidos pelas mulheres em suas narrativas, focando no nível de 

protagonismo/agency referente à tomada de decisão acerca do próprio parto. 

Neste aspecto, foi possível concluir, através da análise dos dois grupos de 

mulheres que vivenciaram diferentes via de parto que, atualmente, diante do 

grande número de cesáreas praticadas no país e do incentivo da maioria dos 

profissionais atuantes no pré-natal para a realização dessa via de parto, que 

assegurar a experiência do parto normal, mesmo em gestantes de baixo risco, 

se tornou um caminho não normativo, quase sempre permeado por 

dificuldades e falta de apoio da rede social mais ampla. Caracteristicamente, 

foram observados processos quase sempre marcados por experiências de 

ruptura. Quase sempre, a manutenção e realização do desejo de chegar até o 

parto normal estiveram relacionadas ao protagonismo feminino, que se 

assegura com informações baseadas em evidências científicas mais recentes.  

Em contrapartida, vivenciar o parto cesárea, via de parto cirúrgica e que 

envolve maiores possibilidade de complicações incluindo morbimortalidade 

materna e neonatal – na maioria das estatísticas, o risco de morte materna 

parece ser três ou quatro vezes maior depois da cesárea do que após o parto 

normal (Odent, 2004) – se tornou uma direção social de parto mais simples, 

com maior apoio da rede de pessoas próximas e que, necessariamente não 

envolve um processe de luta e quase não se faz perceber uma qualidade de 

agency pessoal por se constituir como um caminho normativo, quase sempre 

não fornecendo obstáculos para quem o escolhe. 
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Ressalta-se, portanto, que de acordo com Falmagne (2004), agency se 

constitui como um processo que envolve múltiplos níveis de entendimento, uma 

vez que o indivíduo constitui-se socialmente, mas também se configura como 

agente dentro da esfera social. Desta forma, mesmo sendo considerada uma 

instância individual, a qualidade de agency não se distancia ao engajamento 

em processos sistêmicos que limitam ou potencializam negociações sociais. 

É relevante pontuar que, após a análise individual dos dois casos 

distintos privilegiados nesta pesquisa, foi possível concluir acerca de uma 

característica semelhante às duas participantes que passaram por trajetórias 

até a via de parto completamente diferentes. No processo de ambas, as 

diferentes posições de Eu privilegiadas de acordo com a história de vida 

encontravam-se em total consonância para alcançar o parto desejado, sendo 

estas ora reforçadas pela voz pessoal da participante, ora reforçada pelas 

vozes coletivas de diversos atores sociais envolvidos no processo. Este fato se 

configurou como importante mantenedor da decisão pela via de parto de cada 

uma delas. 

Além disso, foi possível observar, através da análise individual das 

narrativas, a existência de dois fortes signos distintos nas trajetórias em direção 

ao parto de cada uma delas. No caso da participante que passou pela 

experiência do parto normal, se observa a existência de um signo promotor da 

escolha da via de parto que se caracteriza como o desejo de protagonizar a 

sua experiência que, por sua vez, se encontra diretamente apoiado na 

convergência existente entre as diferentes posições de Eu identificadas na 

narrativa, e entre essas posições e as vozes sociais externas relevantes. Sabe-

se que a função do signo promotor é importante para o enfrentamento de 

futuras necessidades e orienta posições com direção ao futuro (Valsiner, 2012), 

por sua vez, pôde ser observado na trajetória da participante que os processos 

de ruptura (Zittoun, 2012) que ela precisou enfrentar para chegar até a via de 

parto escolhida foram permeados pela existência do signo promotor acima 

referido. 

Entretanto, o caso da participante que optou pela via de parto cirúrgica 

ilustrou uma trajetória completamente oposta, na qual foi possível observar a 
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existência de um signo inibidor que, por sua vez, se caracteriza como a 

dificuldade de ressignificar o parto normal. Tal dificuldade está amplamente 

ancorada em função do medo em vivenciar a dor do parto, apesar do contato 

com informações acerca do assunto. Para Pereira, Franco e Baldin (2001), na 

mulher contemporânea, o medo do sofrimento desencadeado pela dor do parto 

repercute diretamente sobre o seu protagonismo, pois ela teme por seu 

desempenho e acaba por se afastar de uma função essencialmente feminina. 

Limites e potencialidades do estudo 

É importante salientar que este estudo foi desenvolvido com 

participantes de diferentes classes sociais que vivenciaram a experiência 

recente do parto, na cidade de Salvador. Não se trata (nem era essa a 

intenção) de uma amostra representativa, mas de casos analisados em 

profundidade, permitindo perceber a estrutura do processo de decisão e 

escolha pela via do parto. As narrativas autobiográficas apresentadas aqui  

ilustram, portanto, um retrato da trajetória objetiva e subjetiva de mulheres que 

possuíam a chance de decidir por qual via de parto adotariam no momento do 

nascimento de seus filhos. 

A análise das narrativas das mulheres usuárias do serviço público de 

saúde denunciam, de maneira geral, a necessidade de algumas mudanças no 

que diz respeito à efetividade da comunicação entre as pacientes e a equipe de 

profissionais que acompanham o período da gestação, onde as informações 

referentes ao processo de parturição e sobretudo sobre a via de parto de 

desejo da mulher são pouco enfatizadas ou até mesmo negligenciadas nesta 

fase do atendimento pré-natal. Desta forma, faz-se urgente a necessidade de 

treinamento e capacitação destes profissionais ligados a assistência ao parto 

para que sejam abordados não somente temas relacionados aos aspectos 

fisiológicos da gestação, mas também temas relacionados aos aspectos mais 

subjetivos que envolvem dúvidas e anseios sobre o momento do parto. 

Na mesma direção, o presente estudo possibilitou identificar 

especificidades das trajetórias de mulheres que, viveram um caminho em 

direção a uma escolha não normativa para a via de parto nos dias atuais e, 
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apesar de empoderadas com informações baseadas em evidências científicas 

viveram um caminho de rupturas com a direção social dominante para a via de 

parto, incluindo rupturas com o próprio serviço de saúde que deveria ter a 

função de esclarecer e basear suas atividades nas evidências médicas mais 

recentes. O estudo realizado pode assim, vir a orientar mulheres que possam 

vir a passar pela mesma experiência do desejo pelo parto normal, mas sem 

sucesso, e talvez modificar o nível de apoio oriundo dos mais diversos atores 

sociais, como a família ou a equipe de assistência.  

O estudo tem implicações relevantes para orientar os profissionais que 

assistem ao parto e a maternidade, quanto a uma forma possível de atuação 

que envolva acolhimento e informações baseadas em revisões científicas 

recentes para que, assim, seja possível evitar o descontentamento e uma plena 

realização de uma assistência médica humanizada, de qualidade. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o objetivo da 

assistência ao parto é manter mulheres e recém-nascidos saudáveis, com o 

mínimo de intervenções médicas, buscando garantir a segurança de ambos. 

Dessa forma, a OMS recomenda que o profissional de saúde intervenha no 

parto somente quando necessário e, apesar dessa recomendação, a incidência 

do parto cesárea vem aumentando em diferentes países e motivando assim, 

diversos estudos nacionais e internacionais. 

O presente estudo apresenta algumas limitações que podem ser 

apontadas. A primeira delas diz respeito ao número reduzido de casos 

estudados, pois, apesar da quantidade e qualidade das informações adquiridas 

através das narrativas das participantes, se faz necessário que mais mulheres 

sejam entrevistadas, para que se pode cobrir uma maior variedade de 

experiências vividas. Além disso, pode-se sugerir um trabalho que investigue e 

analise o discurso de mulheres ainda gestantes e seja possível comparar com 

o seu próprio discurso após o parto, ou seja, uma análise baseada numa 

perspectiva longitudinal. 

Poderia ser interessante, ainda, uma análise da narrativa de outros 

atores sociais importantes como os companheiros das mulheres, a rede de 
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assistência do pré-natal e os familiares envolvidos na trajetória ao parto. É 

possível que cada um desses atores possua sua própria construção de 

significados a respeito de cada via de parto e, por funcionar indiscutivelmente 

como influência e suporte na decisão da mulher. 

Desta forma, pretende-se que seja dada continuidade ao presente 

estudo, ampliando seu foco de atenção para outros atores sociais importantes 

no processo de escolha da via de parto, na intenção de investigar melhor as 

diversas influências na trajetória da mulher até o nascimento do seu filho, 

evento de extrema importância psicológica para todo o núcleo familiar. Para 

isso, pretende-se analisar mais profundamente a trajetória não normativa 

percorrida até o parto normal, uma vez que o cenário de saúde atual do país 

não tem contribuído com o apoio necessário para que as mulheres que 

desejem essa via de parto a conquistem de forma natural e tranquila. 

Além disso, a necessidade deste estudo justifica-se pela escassez de 

pesquisas nesta área, sobretudo no ponto de vista da subjetividade feminina, 

apesar de se caracterizar como um tema emergente na saúde pública e 

privada na atual realidade do país, fundamental para o aprimoramento da 

assistência à saúde da mulher. Além disso, a maneira como as mulheres 

vivenciam seus partos e consequentemente, a forma como as crianças nascem 

estão profundamente ligadas às visões de natureza, ciência, saúde, medicina, 

liberdade e às relações humanas. 
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ANEXO 1 
 

ROTEIRO TEMÁTICO PARA ENTREVISTA NARRATIVA 

 
PERGUNTA DISPARADORA: Quando você primeiro pensou no seu parto, o 

que você imaginava? 

 

Caso haja necessidade da fase de questionamento: 

 

SOBRE A GRAVIDEZ 

 

• Houve planejamento para a sua gravidez? Você tentou organizar sua 

vida (pessoalmente, profissionalmente) para quando este momento 

chegasse? 

• Quais foram as pessoas com quem você conversou sobre esse 

assunto? 

• Quais foram as pessoas que você dividiu suas opiniões a respeito do 

parto? 

• O que você costumava ler sobre o parto? 

• Quando você começou a pensar no tipo de parto? 

• Você escolheu seu médico com base na sua escolha da via de parto? 

• Como foi que você decidiu engravidar? Houve desejo, planejamento? 

• Como foi a receptividade dos seus familiares com a sua decisão a 

respeito do parto? O pai do bebê encontrava-se emocionalmente 

envolvido com a sua gestação? 

• Você sentia o quanto era importante tomar as decisões? 

• Sentir, pensar e fazer  

 

 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

 

• O que você recorda das primeiras imagens que lhe foram passadas 

sobre o parto? Lembra-se das pessoas que estão ligadas a essas 
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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?) 

• Quais as lembranças mais fortes para você sobre o parto e sobre a 

experiência de se tornar mãe? 

• Quando criança você pensava em ser mãe? 

• Que opiniões foram importantes pra você? Quais você costumou seguir? 

• Experiência de outras mulheres sobre parto. Conversou com outras 

mulheres sobre a gravidez? 

• Você tinha alguma preocupação com seu corpo durante a gravidez? 

• Existiu algum receio relacionado ao seu corpo no momento do parto? 

 

 

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 cesárea, 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 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? 
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• Outras pessoas perguntavam a você sobre a decisão quanto ao tipo de 

parto? 

• Antes do parto, que informação você tinha a respeito das conseqüências 

de ambas as vias 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?  

 

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 

• 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? 
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ANEXO 2 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: “Protagonismo Feminino no processo de escolha da vi a 
de parto”. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 
neste estudo, que tem como objetivo compreender as narrativas de mulheres 
acerca do processo de construção da escolha da via de parto na tentativa de 
identificar como ocorre o processo de escolha e/ou preferência da mulher por 
determinada via de parto na atualidade. Desta forma, pretende-se contribuir 
com reflexões acerca do contexto gestação e parto e sobre a vivência da 
maternidade, ao considerar as escolhas e dificuldades enfrentadas diante de tal 
fenômeno. Através destas, acredita-se na possibilidade de serem identificados 
pontos de discussões para o aprimoramento da assistência e da compreensão 
de diversos outros atores sociais, como a família e a equipe de saúde.  

Para este estudo serão realizadas entrevistas narrativas com mulheres que 
tenham vivenciado a primeira gestação e parto no intervalo de menos de um 
ano. Esta técnica é característica de uma pesquisa qualitativa, na qual não se 
segue o esquema pergunta-resposta ou um roteiro dirigido, mas, sim, temas 
amplos a serem propostos aos entrevistados. Aqui, a entrevista narrativa, 
baseada em um temário previamente elaborado, buscará explorar as 
dimensões envolvidas na compreensão dos fatores que direcionam a escolha 
para determinado tipo de parto. As entrevistas serão gravadas para posterior 
análise, a partir da assinatura desta autorização. 

Caso você se sinta desconfortável ao prestar estas informações, fica 
esclarecido que poderá interromper a sua participação no momento que julgar 
necessário. De qualquer forma o pesquisador deverá ficar atento a situações 
como estas, para garantir que esta experiência será superior a qualquer 
inconveniente do processo. 

Como benefícios, acredita-se que esta é uma oportunidade de expor o caminho 
escolhido para a decisão sobre a via de parto, consequentemente, ao contexto 
maternidade, tomando como base o protagonismo feminino no que diz respeito 
ao processo de tomada de decisões da mulher, visando favorecer à assistência 
da equipe de saúde em tal contexto assim como à vivência e o enfrentamento 
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de outras mulheres e seus familiares. Porém, esta participação não 
proporciona outras vantagens diretas para o participante. 

Vale ressaltar que, em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao 
profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 
dúvidas. O principal investigador é Marianna Simões Medrado de Oliveira, 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, UFBa – 
Universidade Federal da Bahia, que pode ser encontrado no endereço Rua 
Aristidis Novis, Estrada de São Lazáro, 197, CEP 40210-730 - Salvador, Ba. 
Telefax.:  +55 71 3283.6442/Cel.: +55 71 9991.2530. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição.  
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
voluntários, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você terá direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores. 
Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, assim como não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Protagonismo feminino 
no processo de escolha da via de parto”. 

Eu discuti com a pesquisadora Marianna Medrado sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Data         /       /        

_______________________________________ 

Assinatura da testemunha 
Data         /       /        
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste sujeito para a participação neste estudo. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        

 


