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RESUMO 

Volkmer, V. Significados de maternidade para mulheres com trajetórias reprodutivas 
marcadas por perdas gestacionais recorrentes. Salvador, 2009. 214 p. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-graduação em Psicologia. Universidade Federal da Bahia.  
 

Os papéis da mulher e a identidade feminina têm sido historicamente construídos em torno da 

maternidade, vislumbrada como uma decorrência natural da sua condição. A partir do século 

XX, com o movimento feminista, esta concepção naturalizada foi colocada em questão, 

possibilitando a percepção da maternidade como uma das escolhas disponíveis à constituição 

feminina. No entanto, o que acontece quando uma mulher realiza a escolha pela maternidade, 

mas ao invés desta vivência o que ela experencia são perdas gestacionais recorrentes? O 

presente estudo, conduzido sob a perspectiva teórica da Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento, tem como objeto os relatos autobiográficos de mulheres com histórias 

reprodutivas marcadas por perdas gestacionais recorrentes e visou a identificar os significados 

construídos acerca da maternidade e as diferentes posições do Eu observadas nessas mulheres, 

ao longo de suas trajetórias reprodutivas. Para isso, foi realizado um estudo de casos 

múltiplos, a partir de entrevistas narrativas com dez usuárias de um ambulatório de 

abortamento de repetição de uma maternidade pública na cidade do Salvador/BA. Como 

resultado da análise das narrativas, constatou-se que as trajetórias reprodutivas marcadas por 

perdas gestacionais recorrentes refletiram em mudanças importantes nos sistemas de 

significados dessas mulheres, como aqueles relacionados à maternidade, bem como em 

mudanças em seus próprios selves. De modo geral, houve um adensamento do sentido de 

maternidade no decorrer da trajetória reprodutiva, isto é, os significados de maternidade 

foram gradativamente mais identificados com o discurso cultural canônico, tornando-se cada 

vez mais fortemente idealizados e mobilizadores de muitas expectativas. Já com relação às 

principais mudanças efetuadas no self encontrou-se, ao longo do tempo e da vivência de 

perdas gestacionais, comportamentos crescentemente pró-ativos em direção ao propósito de 

alcançar êxito gestacional na gravidez atual ou futura – e em alguns casos na conquista de 

agency pessoal e protagonismo na condução da sua própria história; e uma também crescente 

reflexividade, o que implicou na ressignificação de alguns aspectos das suas vidas, como o 

papel desempenhado por alguns membros familiares significativos. Tais resultados são 

discutidos considerando o contexto de atenção disponível para essas mulheres. 

 

Palavras-chave: perdas gestacionais recorrentes, maternidade, narrativa, significado. 
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ABSTRACT 

Volkmer, V. Meanings of motherhood for women with reproductive trajectories marked by 
recurrent gestational losses. Salvador, 2009. 214 p. Dissertation (Masters degree). Psychology 
Graduation Program. Universidade Federal da Bahia.  
 

The roles played by women and the female identity have been historically built around 

motherhood, which is viewed as a natural consequence of the female condition. From the 20th 

century on, with the feminist movement, this naturalized perception was questioned, allowing 

one to view motherhood as one of the choices available to the female condition. However, 

what happens when a woman chooses to be a mother, but instead of experiencing it, she 

experiences recurrent gestational losses? The object of the present study, which was 

performed according to the theoretical perspective of the Cultural Developmental Psychology, 

is the autobiographical reports of women whose reproductive histories are marked by 

recurrent gestational losses. This study had the purpose to identify the meanings built by them 

around motherhood and the different I-positions observed in these women throughout their 

reproductive trajectories. In order to do it, a multiple case study was performed, based on 

narrative interviews held with ten women assisted by a policlinic specialized in assisting 

women who suffered repeated abortions, located in a maternity ward in Salvador/BA. As a 

result of the narrative analysis, it was observed that reproductive trajectories marked by 

recurrent gestational losses reverberated in important changes in these women’s systems of 

meanings, such as those related to motherhood, as well as changes in their own selves. 

Generally, the meaning of motherhood became denser, that is to say the meanings of 

motherhood were gradually converging to the canonical cultural discourse. They increasingly 

became more idealized, moving many expectations. In terms of the main changes present in 

the self, it was observed that throughout time and the experiences of recurrent gestational 

losses, these women increasingly developed pro-active behaviors aiming a successful 

gestation in a present or future pregnancy. In some cases, they acquired personal agency and 

protagonism in writing their own history; also a growing reflexivity, implicating in the re-

signification of some aspects of their lives, such as the role played by some meaningful family 

members. These results are discussed taking into account the context of assistance available 

for these women. 

 

Key words: recurrent gestational losses, motherhood, narrative, meaning. 
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Porque meu corpo ingrato 

não te nutriu 

nem aqueceu 

quisera-me eu tão fria 

quanto o mármore gelado 

da mesa onde ficaste, 

imóvel, rígida, 

sem cor. 

Quisera negar o meu desejo aflito 

de te dar calor 

te apertar junto a mim 

falar-te “meu amor”, 

“minha filhinha”. 

 

Sufocar por completo quisera 

a esperança inútil 

de que nada no mundo houvesse 

que não um só movimento teu. 

Apenas o privilégio quisera 

de, 

imóvel e fria, 

ficar contigo. 

Ana Cecília de Sousa Bastos.  

Pedra. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O aborto espontâneo recorrente consiste na história reprodutiva de três ou mais abortos 

sucessivos e espontâneos, ocorridos antes da vigésima semana de gestação (5 meses 

completos) ou com peso fetal inferior a 500g (Salazar et al., 2001). O termo também se aplica 

quando se observam dois abortos em pacientes com idade superior a 35 anos (Barini et al., 

2000). Para alguns autores, no entanto, tal termo pode ser atribuído para duas ou mais 

interrupções da gravidez, independente da idade (Bompeixe, 2006; Rezende, 2006). Baseado 

em informações recentes, estima-se que as taxas de perdas precoces entre as gestações 

clinicamente reconhecidas estejam entre 15% a 20% (Carvalho & Rares, 2005; Savaris, 

2006). Já as taxas de abortos espontâneos recorrentes são de 1% entre as mulheres em idade 

reprodutiva (Rezende, 2006). Soma-se a isso o fato de que o risco de uma próxima gestação 

terminar em perda aumenta de forma gradativa quando o aborto se repete. Os determinantes, 

para este tipo de ocorrência, no entanto, são muitos e nem sempre possíveis de identificação 

(Barini et al., 2000). Apenas em torno de 50% dos casos, é possível identificar uma etiologia 

definida, como aquelas relacionadas a fatores genéticos, fatores anatômicos, fatores 

endócrinos, fatores decorrentes de doenças sistêmicas, fatores ambientais, fatores de 

receptividade endometrial e fatores psicológicos (Salazar et al, 2001). 

 

Inseridas nesse contexto, encontram-se muitas mulheres, vivenciando uma série de 

conseqüências psicológicas e sociais, usuárias de um serviço público de saúde que nem 

sempre dispõe de profissionais habilitados e programas eficientes para acolhê-las e ajudá-las. 

Apesar disto, a maioria das mulheres persiste na tentativa de tornar-se mãe, engravidando 

novamente a despeito dos riscos de uma possível nova perda. Assim, entender quais os 

significados de maternidade para estas mulheres revela-se importante, na medida em que pode 

orientar os profissionais, especialmente os da área da saúde, sobre como atuar de maneira 

adequada nestas situações, bem como subsidiar programas de assistência à saúde da mulher 

que levem em conta as peculiaridades envolvidas em casos como estes. Além disso, poucos 

estudos na literatura abordam esta temática do ponto de vista da subjetividade feminina; a 

maioria privilegia aspectos biomédicos enquanto fatores associados a este tipo de ocorrência. 

 

O interesse por tal problemática surgiu a partir da minha experiência como estagiária de 

psicologia e, posteriormente, como psicóloga voluntária em um ambulatório de abortamento 
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recorrente de uma maternidade pública na cidade do Salvador/BA. No ano de 2003, período 

do estágio, foi realizada uma pesquisa qualitativa a fim de identificar e descrever a realidade 

psicossocial das usuárias deste ambulatório, assim como, identificar os recursos internos e 

externos utilizados por elas para o enfrentamento da situação de abortamento de repetição e 

na posterior persistência em uma nova tentativa de gravidez. Apesar de algumas limitações, 

como o registro em terceira pessoa das entrevistas, a pesquisa realizada possibilitou o 

delineamento de um panorama geral acerca das características psicossociais destas mulheres, 

fornecendo fundamentos importantes para a pesquisa aqui descrita. 

 

O presente estudo, assim, encontra-se inserido no Núcleo de Pesquisa do Mestrado sobre 

Infância, Desenvolvimento e Contextos Culturais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

mais especificamente vinculada à linha de pesquisa Contextos e Trajetórias de 

Desenvolvimento em Realidades Culturais, coordenada pela Professora Dra. Ana Cecília de 

Sousa Bastos. Por se encontrar vinculado a este grupo, também mantém articulação com os 

pesquisadores/professores Jaan Valsiner e Roger Bibace, da Clark University, instituição 

parceira de reconhecida relevância no âmbito dos estudos socioculturais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A construção cultural da maternidade 

 

Os papéis da mulher e a identidade feminina têm sido historicamente e tradicionalmente 

construídos em torno da maternidade (Gillespie, 2003). A partir do século XVIII, sob a 

influência dos discursos filosófico, médico e político, ocorre uma intensificação dessa 

imagem social da mãe, do seu papel e da sua importância, fazendo-se presente a exaltação do 

amor materno como um valor ao mesmo tempo natural e social, favorável à espécie e a 

sociedade (Badinter, 1985). Assim, a partir deste momento histórico, o amor materno emerge 

como algo incontestável, como se estivesse existido o tempo todo e em toda parte, 

perpetuando-se nos séculos subseqüentes (Ibidem). De acordo com Badinter (1985), se o 

século XVIII confirmou e acentuou a responsabilidade da mãe, o século XX transformou o 

conceito de responsabilidade no de culpa materna. A maternidade passou a fazer parte da 

natureza feminina.  

 

Entretanto, no final do século XX e início do século XXI, tem-se vislumbrado a emergência 

de muitas transformações significativas nas experiências reprodutivas das mulheres 

(Gillespie, 2003). De acordo com Badinter (1985), a partir do século XX, com o movimento 

feminista, a concepção naturalizada da maternidade foi colocada em questão, e outros 

aspectos relacionados à mulher foram enfatizados, como a vida profissional, os direitos 

igualitários e o controle da natalidade. O movimento feminista lançou, assim, as bases para o 

desenvolvimento de uma nova perspectiva acerca da identidade da mulher, possibilitando a 

percepção da maternidade como uma das escolhas disponíveis à constituição feminina 

(Baptista, 1995).  

 

Vale ressaltar, entre as tantas modificações ocorridas no que tange à reprodução humana, a 

importância das intervenções tecnológicas, na medida em que provocaram interferências 

decisivas na sexualidade feminina. De acordo com Sarti (2005), a difusão da pílula 

anticoncepcional, a partir da década de 60, conduziu a importantes mudanças como a 

separação entre a sexualidade e a reprodução, criando condições materiais para que a vida da 

mulher e sua sexualidade deixassem de estar atadas à maternidade como um “destino”. A 

pílula, desta forma, repercutiu na sociedade de modo a abalar o valor idealizado e sagrado da 
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maternidade, bem como a identificação entre mulher e mãe, permitindo a autonomia da 

sexualidade feminina sem uma relação necessária com a reprodução.  

 

No entanto, embora esta importante mudança social tenha ocorrido, a noção de maternidade 

como constitutiva da identidade feminina e do papel social da mulher permanece ainda, nos 

dias de hoje, emaranhada nas sociedades ocidentais, em seus textos culturais, promovendo a 

maternidade como algo desejável à mulher e condição necessária e suficiente para torná-la 

completa (Gillespie, 2003).  

 

De acordo com Vargas (2006), vislumbra-se na atualidade uma intensa (re)valorização da 

experiência corporal da gravidez e da maternidade, assim como a sua persistência como valor 

fortemente associado a identidade feminina. Para a autora, os indícios dessa (re)valorização 

podem ser observados pelos modos como o corpo grávido tem sido representado, sobretudo 

nos meios de comunicação, onde há uma exposição deste. Tal representação aponta para as 

mudanças ocorridas nas concepções de gravidez e de maternidade que, nos dias de hoje, são 

concebidas como uma experiência singular que transforma a pessoa e agrega valores positivos 

na construção da identidade feminina. Esta dimensão da maternidade baseada na experiência 

corporal se articula, segundo esta autora, com uma outra dimensão da identidade feminina 

apoiada na idéia de autonomia e “empoderamento” (empowerment) social das mulheres – 

condição alcançada pela inserção destas no mercado de trabalho. Assim, a maternidade 

contém elementos de afirmação de liberdade de escolha e auto-realização.  

 

 

Problemática 

 

A partir, então, deste cenário ideológico, constituído por discursos culturais normativos 

relacionados à maternidade, pode-se refletir acerca do que acontece quando uma mulher 

realiza a escolha pela maternidade – escolha supostamente disponível à sua constituição 

feminina –, mas ao invés desta vivência, o que ela experencia são perdas gestacionais 

freqüentes. A presente pesquisa visa abordar uma realidade aparentemente antagônica: 

mulheres que engravidam, mas não vivenciam a maternidade ou vivenciam mais 

freqüentemente perdas – fenômeno que na obstetrícia é denominado de aborto espontâneo 

recorrente (Salazar et al, 2001), e que pode repercutir em mudanças no curso do 

desenvolvimento, na medida em que há a interrupção da gravidez – período decisivo no 
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crescimento emocional de uma mulher, que possibilita reestruturações, modificações e 

reintegrações da personalidade (Maldonado, 2002). A vivência de um evento não esperado, 

não normativo, pode ser entendido, como um momento de transição, resultando em uma 

reorganização qualitativa, tanto em nível psicológico, como comportamental (Cowan, 1991). 

Além disso, pode também refletir em mudanças nos sistemas de significado dessas mulheres, 

como aqueles relacionados à maternidade, à feminilidade, bem como à percepção de si mesma 

(Volkmer, Covas, Franco & Costa 2006). 

 

O presente estudo, assim, tem como objeto os relatos autobiográficos de mulheres com 

histórias reprodutivas marcadas por perdas gestacionais freqüentes. Nesse contexto, os 

abortos espontâneos vivenciados podem ser entendidos enquanto eventos narrativos, tomados 

como possíveis marcadores de transição no curso de vida destas mulheres. O objetivo do 

estudo, portanto, consiste em identificar os significados construídos acerca da maternidade e 

as diferentes posições do Eu observadas nessas mulheres, ao longo das trajetórias 

reprodutivas. 

 

Já os seus objetivos específicos são: 1) identificar quais são os significados de maternidade 

construídos na situação particular de perdas gestacionais e a sua repetição, bem como as suas 

possíveis transformações no decorrer da trajetória reprodutiva; 2) analisar o movimento entre 

as diferentes posições do eu de cada mulher, ao longo da trajetória reprodutiva marcada por 

insucessos gestacionais, incluindo a orientação para o futuro; e, 3) caracterizar o contexto no 

qual a trajetória reprodutiva se insere, destacando-se as vozes das diferentes pessoas 

significativas que estabeleceram relações dialógicas com cada mulher no percurso das suas 

trajetórias.  

 

O termo significado, neste contexto, é entendido como um conceito central de uma psicologia 

humana, na medida em que consiste na interpretação do mundo social, um fenômeno 

culturalmente intermediado que depende da existência prévia de um sistema compartilhado de 

símbolos (Bruner, 1997a). Tendo em vista esta problemática, optou-se por tratá-la a partir do 

referencial teórico da Psicologia Cultural do Desenvolvimento que, na perspectiva de Valsiner 

(2007), consiste na compreensão da cultura como aquela que ao mesmo tempo constrói o 

indivíduo e é construída por este através da fabricação e do uso de signos; e na compreensão 

do desenvolvimento como a transformação construtiva da forma, em um tempo irreversível, 

através do processo de intercâmbio do indivíduo com o ambiente (Valsiner, 2006). A natureza 
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principal do fenômeno psicológico, segundo este teórico, consiste no significado socialmente 

construído, que existe dentro da semiosfera, isto é, uma esfera de signos semióticos, sendo 

constituída e reconstituída por indivíduos ativos que estão envolvidos em processos de agir e 

refletir sobre ações em paralelo.  

 

O estudo foi dividido em sete capítulos, que são assim estruturados: 

 

� Capítulo 1 – Revisão de literatura, onde há a apresentação de estudos relacionados à 

dificuldade ou a impossibilidade de algumas mulheres em vivenciar a maternidade 

(casos de infertilidade), estudos que tratam especificamente da questão das perdas 

gestacionais e, por fim, estudos que exploram as especificidades do aborto no Brasil;  

 

� Capítulo 2 – Fundamentação teórica, onde são apresentados os aspectos teóricos 

que orientam a compreensão e a explicação das trajetórias reprodutivas marcadas por 

perdas gestacionais recorrentes. Engloba as seguintes temáticas: cultura e 

desenvolvimento, self dialógico e narrativas. Neste capítulo também é abordada a 

questão dos aspectos psicológicos envolvidos na experiência de perdas gestacionais, 

voltada especificamente para a questão do apego e do processo de luto;  

 

� Capítulo 3 – Aspectos metodológicos, operacionais e éticos da pesquisa;  

 

� Capítulo 4 – Descrição dos casos cujas trajetórias reprodutivas foram marcadas 

por perdas gestacionais recorrentes e ausência de filhos, bem como sua posterior 

análise;  

 

� Capítulo 5 – Descrição dos casos cujas trajetórias reprodutivas foram marcadas 

por perdas gestacionais recorrentes e a presença de um filho (biológico ou 

adotivo) e também a sua posterior análise;  

 

� Capítulo 6 – Algumas conclusões sobre as trajetórias reprodutivas; 

 

� Capítulo 7 – Considerações finais.  
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CAPÍTULO  1 – 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

  

 

Na literatura, poucos estudos abordam os significados socialmente construídos no âmbito das 

perdas gestacionais, especialmente quando estas se referem a abortos espontâneos recorrentes. 

Muitos estudos privilegiam os aspectos biomédicos destas perdas, como a grande parte das 

pesquisas realizadas no Brasil sobre este tema. Assim, pode-se citar algumas pesquisas 

nacionais que seguem nessa direção, como a de Barini et al. (2000/2006) cujo objetivo 

consistiu em identificar os fatores associados ao aborto espontâneo recorrente; a de Mattar, 

Camano e Daher (2003) que tentou estabelecer uma relação dos abortos de repetição com a 

atopia; a de Carvalho (2001) que, por sua vez, investigou a relação dos abortos com os fatores 

trombogênicos; e, por fim, as pesquisas de Bompeixe (2006) e Jehee, Naccache, Frigério & 

Gollop (1996) que estudaram a relação dos abortos com os fatores genéticos. 

 

Dentre os estudos que enfocam os significados, e considerando que a condição do 

abortamento de repetição não consiste em infertilidade, mas diz respeito à impossibilidade ou 

a dificuldade de vivenciar a maternidade, faz-se pertinente analisar os resultados do estudo 

realizado por Trindade e Enumo (2002), a partir de entrevistas sobre as representações sociais 

da infertilidade feminina entre mulheres de diferentes estratos sociais. Os resultados deste 

estudo indicam que a impossibilidade de vivenciar a maternidade levou as participantes a se 

sentirem tristes e incompletas, além de pressionadas socialmente, solitárias, frustradas e 

inferiores. A representação social da infertilidade implicou, assim, na depreciação e 

estigmatização da mulher, revelando-se intrinsecamente associada às representações da 

maternidade, que é sempre naturalizada, seja pela questão biológica, ou pela questão social da 

identidade feminina.  

 

Seguindo nessa direção, Morell (2000), afirma que mulheres que não têm filhos, seja por 

escolha ou pelas circunstâncias, são freqüentemente mal compreendidas pelas outras pessoas 

e comumente representadas como incompletas. Além disso, tal experiência é vista pelos 

outros sob as lentes da deficiência. De modo semelhante, Gillespie (2003) relata que mulheres 

que não têm filhos são tradicionalmente enquadradas em termos de tragédia e sofrimento, 

associado com algo involuntário ou com a infertilidade. Não ter filhos, mesmo que por opção, 
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é muitas vezes apontado como desviante, não feminino e uma escolha não saudável para a 

mulher, algo que transgride as construções esperadas da feminilidade. 

 

Vargas (2006), por sua vez, a partir de uma pesquisa etnográfica, que visava delinear o quadro 

de valores e práticas modeladoras da percepção da ausência involuntária de filhos entre casais 

heterossexuais de camadas média, também identifica uma dimensão físico-moral da 

infertilidade. A impossibilidade de reproduzir, de acordo com esta pesquisadora, pode 

significar para os casais um “insucesso” pessoal que encontra acolhimento e resposta no 

discurso médico, em particular nas tecnologias reprodutivas.  

 

Além disso, a decisão dos casais em relação à reprodução leva-os a percorrer um itinerário 

terapêutico com o objetivo de encontrar uma causa orgânica para a não reprodução. A 

interpretação da ausência de filhos no âmbito conjugal ganha não só explicações biomédicas 

como também explicações que giram em torno da trajetória dos casais e das biografias 

pessoais. Entretanto, a indeterminação das causas produz, por vezes, explicações 

idiossincráticas, como interpretações de cunho religioso. Há também uma ênfase maior na 

responsabilização da mulher pelo impedimento de reproduzir. Na medida em que a decisão 

reprodutiva é concebida como uma determinação da vontade individual, a não concepção 

produz um grande sentimento de frustração entre os casais. Em suas narrativas, encontra-se 

presente a idéia de fracasso, assim como uma compreensão da reprodução dentro de uma 

ordem de acontecimentos naturais.  

 

No entanto, apesar desses achados, a autora tece críticas aos estudos que descrevem as 

mulheres contemporâneas, que vivenciam a experiência da infertilidade, como tristes, 

incompletas, frustradas e inferiores. Isto porque tais representações parecem não considerar o 

cenário atual de transformações dos valores relativos à vida privada, bem como aos novos 

valores relativos às identidades de gênero e à vida familiar, ligando-se apenas aos ideais de 

maternidade – onde a infertilidade consiste em um estigma para a mulher.  

 

Entre os estudos que enfocam as perdas gestacionais, pode-se destacar a pesquisa qualitativa 

realizada por Santos, Rosenberg e Buralli (2004), que visava a (re)conhecer o significado de 

perda fetal (natimortos) para mulheres que vivenciaram tal experiência. De acordo com este 

estudo, a perda fetal pode representar uma crise em suas vidas, implicando na reconstrução 

das suas identidades. Já para Volkmer et al.(2006), a partir de um estudo que visava traçar o 
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perfil psicológico e social de mulheres com histórias de perdas gestacionais freqüentes, os 

abortos espontâneos recorrentes são vividos com sofrimento, tristeza e desânimo. Além disso, 

o significado de maternidade é fortemente idealizado e mobilizador de muitas expectativas, 

sendo o futuro condicionado ao nascimento de um filho. Por sua vez, Coté-Arsenault e Freije 

(2004), por meio de um estudo fenomenológico que tinha o objetivo de descrever a 

experiência de gravidez de mulheres após perda gestacional, afirmam que a gravidez seguida 

de perda implica em uma devastação emocional que pode continuar por um período extenso 

após a perda e ter um longo alcance na vida de uma mulher. Gestações mal sucedidas podem 

ter um impacto negativo, fazendo-se presentes quadros de ansiedade e um sentimento 

aumentado de vulnerabilidade. O mesmo é reafirmado por um estudo realizado por Bowles et 

al. (2006), o qual indica que muitas mulheres, após aborto espontâneo, podem apresentar 

desordem de estresse agudo, bem como estresse pós-traumático. Os autores afirmam ainda 

que as mulheres que desenvolveram desordem de estresse agudo eram significativamente 

mais propensas a apresentar desordem de estresse pós-traumático subseqüente. 

 

Nesse sentido, Brisch, Munz, Kachelle, Terinde & Kreienberg (2005) e colaboradores 

realizaram um estudo longitudinal e prospectivo com o objetivo de avaliar o impacto das 

experiências anteriores como o nascimento de uma criança natimorta, aborto espontâneo ou 

parto prematuro sobre a ansiedade das mulheres grávidas, em vários subgrupos com alto risco 

para anormalidade fetal, em comparação com um grupo controle sem risco, de mulheres com 

gestações não complicadas. Entre os resultados encontrados pode-se destacar que todas as 

mulheres com gestação de alto risco apresentaram elevados níveis de ansiedade no momento 

imediato que precedeu o exame de ultrassonografia. Porém, os pesquisadores constataram um 

declínio significativo da ansiedade no decorrer das 10-12 semanas seguintes. Esses achados 

revelam, deste modo, que as mulheres lidaram melhor com os resultados após o exame de 

ultrassom, quando os níveis de ansiedade diminuíram. Por outro lado, o nível de ansiedade 

não aumentou no grupo de mulheres com gestações não complicadas (grupo controle). No 

entanto, o achado que chama mais a atenção, por interessar especificamente ao presente 

trabalho, consiste nos níveis elevados de ansiedade ou persistentemente altos ao longo do 

tempo de mulheres grávidas que tinham experienciado aborto espontâneo ou o nascimento de 

um bebê natimorto. Esses achados incluem também as mulheres do grupo controle que tinham 

vivenciado previamente esses eventos e, do mesmo modo, apresentaram níveis crescentes de 

ansiedade em detrimento à confirmação médica de que o desenvolvimento da gravidez atual 
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era sem complicações. Assim, o aumento não usual dos níveis de ansiedade pareceram ser 

influenciados pela experiência prévia de complicações e perdas gestacionais.  

 

Nakano et al. (2004), chamam a atenção para a existência de alguns preditores psicossociais 

de êxito gestacional após vivência de abortos espontâneos recorrentes. Por meio de um estudo 

prospectivo baseado em duas ondas de entrevistas diretas e questionários auto-relatados com 

mulheres com história de aborto espontâneo recorrente, eles conseguiram identificar alguns 

desses preditores. Assim, a satisfação com o apoio social percebido, a atribuição estável de 

causas ao aborto anterior e a ausência de alguns sintomas psicológicos, especialmente a 

depressão, determinaram o resultado da gestação futura. Destaca-se que o humor depressivo, 

embora não severo o suficiente para satisfazer o critério diagnóstico para depressão maior, 

aumenta significativamente a probabilidade do aborto se repetir em uma nova gravidez. Já a 

importância da identificação das causas do aborto espontâneo também foi apontada por outras 

pesquisas, como a de Nikcevic, Tunkel, Kuczmierczyk e Nicolaides (1999), que consistiu em 

um estudo longitudinal prospectivo com mulheres que realizaram uma ultrassonografia na 

10ª. à 14ª. semana de gestação e receberam o diagnóstico médico de morte fetal ou gravidez 

anembrionária. Os pesquisadores, ao comparar as condições psicológicas das mulheres que 

tinham tido as causas dos diagnósticos identificadas e aquelas que não tinha sido possível 

identificar, atribuíram à essa identificação uma redução nos sentimentos de culpa e auto-

responsabilização pelo ocorrido.  

 

O aborto espontâneo, assim, compreende um evento em geral não antecipado e fisicamente 

traumático, que pode representar, para muitas mulheres, a ruptura abrupta dos planos 

reprodutivos. Ele pode despertar dúvidas sobre a competência reprodutiva, provocar uma 

perda na auto-estima e desencadear sintomas psiquiátricos, como os sintomas depressivos. 

Neste sentido, Neugehauer e colaboradores (1992) realizaram um estudo a fim de testar se e 

sob que condições o aborto espontâneo aumenta os sintomas depressivos nas semanas iniciais 

após a perda. Os achados encontrados evidenciam que as mulheres sem filhos que sofriam 

aborto espontâneo mostraram-se especialmente vulneráveis para os sintomas depressivos. Ao 

contrário, a presença de vários filhos configura-se como um elemento protetor. A presença de 

filhos vivos, conforme afirmam os pesquisadores, pode funcionar como um suporte 

psicológico indireto, por representar a evidência de sucesso reprodutivo no passado. A perda 

de uma gravidez desejada também foi associada com uma elevação dos níveis depressivos. 

Além disso, se a perda ocorreu após um tempo maior de gestação, as mulheres, 



 

 

23 

aparentemente, experienciaram um aumento nos sintomas depressivos quando comparadas 

com mulheres que abortaram no início da gestação. De acordo com os pesquisadores, este 

achado apresenta consistência com a noção de apego (vínculo afetivo) materno para com a 

criança que ainda não nasceu, na medida em que as teorias do apego defendem a idéia de que 

esse vínculo progride à medida que a gravidez avança e que o impacto da perda corresponde à 

força desse vínculo.  

 

Contraditoriamente a esse achado, Thomas (1995) afirma que a experiência emocional de uma 

mulher após uma perda gestacional não se encontra diretamente relacionada à experiência 

física, isto é, com o tempo de gestação. Para esse autor, um dos principais determinantes para 

a experiência emocional consiste no significado atribuído pela mulher à perda gestacional. E 

assim, se em estágios iniciais da gravidez a mulher considera o feto como o seu bebê, ela será 

emocionalmente afetada quando ocorrer o aborto espontâneo. 

 

Swanson (2000) traz uma contribuição interessante nesse sentido, a partir de um estudo que 

visava a desenvolver e testar uma teoria baseada no modelo de Lazarus sobre emoções e 

adaptação que tornaria possível predizer a intensidade dos sintomas depressivos após quatro 

meses e um ano da vivência de um aborto espontâneo. Os achados do estudo evidenciam que 

as mulheres com maior risco para sintomas depressivos mais intensos após aborto espontâneo 

são aquelas que atribuem elevada significação pessoal para o aborto espontâneo, não dispõem 

de suporte social, têm força emocional (percepção do self como emocionalmente forte/ 

recursos emocionais) mais baixa, usam estratégia de coping passivo, têm renda mais baixa e 

não engravidam ou dão à luz no período de um ano após a perda.  

 

Com relação à significação do aborto espontâneo, o estudo encontrou uma associação positiva 

entre o número de abortos espontâneos prévios e a importância atribuída a esse evento. Na 

direção oposta, quanto mais filhos as mulheres tinham, menor o significado pessoal atribuído. 

Significação pessoal mais alta estava associada com depressão aumentada após quatro meses 

e um ano após a perda. Esses resultados encontraram-se também associados com um aumento 

de coping passivo e ativo quatro meses após o aborto espontâneo e com um aumento do 

coping passivo após um ano. O pesquisador ressalta que esses achados após quatro meses do 

evento da perda sugerem que as mulheres engajaram-se em uma variedade de estratégias para 

lidar com a dor emocional. No entanto, o coping passivo – como se manter sozinha e culpar-

se pelo ocorrido como modos de lidar com essa dor emocional –, foi fortemente associado 
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com sintomas depressivos após quatro meses e um ano do aborto espontâneo, consistindo em 

estratégias utilizadas pelas mulheres em que o suporte social encontra-se ausente. No entanto, 

segundo afirma o pesquisador, nem todas as razões das mulheres para experienciar os 

sintomas depressivos estavam relacionadas a seus abortos espontâneos. Isto pode significar 

que elas poderiam estar lidando, simultaneamente, com outros eventos de vida significativos 

que as levariam a vivenciar sentimentos de tristeza. Porém, uma explicação alternativa 

corresponde ao fato de que algumas mulheres não seriam conscientemente capazes de 

reconhecer para si mesmas que os abortos espontâneos tinham e seguiam tendo uma 

significação pessoal para ela. Isto possivelmente estaria relacionado a discursos socioculturais 

acerca das atitudes sociais aceitáveis que ignoram o aborto espontâneo ou a um conjunto de 

expectativas de que as mulheres deveriam superá-lo.  

 

Com relação às atitudes sociais de não reconhecimento do aborto espontâneo como uma 

perda, Renner, Verdekal, Brier e Fallucca (2000), realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar se o aborto espontâneo é uma perda não reconhecida e avaliar o significado desse 

evento para as outras pessoas. De acordo com os resultados encontrados, o aborto espontâneo 

não compreende uma perda não reconhecida; no entanto, consiste em um evento no qual, no 

âmbito cultural, consegue-se apenas identificar o seu “significado base” (grounded meaning), 

isto é, atributos específicos, elementos e atividades que cercam o evento, mas pouco 

“significado avaliativo” (valuation meaning) – relacionado à importância associada com o 

“significado base”. Conforme os pesquisadores, consiste em uma tarefa difícil para outras 

pessoas construirem um “significativo avaliativo” para este tipo de perda, provavelmente 

porque, em geral, essa perda não é aparente e muitas pessoas nem mesmo sabiam que a 

mulher estava grávida. Deste modo, sem o “significado avaliativo” as outras pessoas dispõem 

de recursos limitados para julgar o que dizer para uma mulher e, portanto, oferecem apenas 

um suporte mínimo durante este evento. Assim sendo, os pesquisadores concluem que o 

aborto espontâneo configura-se como uma ocorrência que possui um significado concreto 

para as outras pessoas, mas pouco significado emocional. As razões para esta falta de 

significado emocional incluem o fato de que o aborto espontâneo consiste em um evento que 

é tratado no âmbito cultural em silêncio, além de possuir escassos marcadores físicos que 

permitam a observação de que uma perda ocorreu.  

 

Por sua vez, Callister (2006) também aponta para a profunda influência da cultura sobre as 

respostas – especialmente das próprias mulheres –, à perda perinatal como o aborto 
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espontâneo, a gravidez ectópica, o natimorto e a morte neonatal. Conforme este autor, em 

culturas onde, por exemplo, é atribuída uma importância simbólica à concepção, gravidez e à 

infância, sendo altamente valioso ter filhos, a perda perinatal pode se configurar como um 

evento muito significativo e doloroso para uma mulher e/ou casal.  

 

De acordo com Reagan (2003), as reações das mulheres à vivência de um aborto espontâneo 

não é nem puramente pessoal, nem universal. Os significados do aborto espontâneo, bem 

como os de maternidade, são cultural, social e historicamente produzidos. Enfatiza, assim, a 

importância do contexto para a determinação destes significados. Segundo este autor, a 

representação normativa do aborto espontâneo mudou drasticamente ao longo do século XX. 

Tomando como referência a América do Norte, argumenta que, no começo do século, o 

aborto espontâneo era representado como uma causa de dano físico para as mulheres. Na 

metade do século, era representado como boa sorte para aquelas que não queriam estar 

grávidas e vivenciavam a gravidez com aflição. Já no fim do século, o aborto espontâneo era 

representado como uma fonte de devastação emocional, uma tragédia pessoal, um sofrimento 

eminentemente feminino. Esta mudança ideológica que se efetivou durante a década de 80 

sofreu a influência de muitos fatores, como a de um novo movimento social surgido na 

Europa e nos Estados Unidos que imprimiu ao aborto espontâneo novos significados, como a 

equivalência deste evento à perda de uma criança, exigindo-se a vivência do sofrimento 

materno, assim como do luto pela perda.   

 

Seguindo nessa mesma direção, Jutel (2006) chama a atenção para a variedade de termos 

utilizados por diferentes comunidades para descrever uma gravidez que não resulta no 

nascimento de uma criança com vida. Entre esses termos destacam-se o ‘aborto espontâneo’ e 

o ‘natimorto’. De acordo com esse autor, esses termos são mais do que meras palavras, na 

medida em que carregam consigo uma gama de significados e conseqüências sociais. Ou seja, 

são parte de um contexto cultural e político mais amplo, expressam valores sociais e afetam a 

prática social.  

 

O conteúdo cultural dos termos ‘aborto espontâneo’ e ‘natimorto’, assim, apresentam desafios 

quando analisados em profundidade. Afinal, o natimorto é distinguido do aborto espontâneo 

pela viabilidade potencial do feto, isto é, refere-se ao parto de um bebê que teria sido viável 

no momento em que ele deixou o útero materno, mas que nasceu sem vida, ao contrário do 

aborto espontâneo. No entanto, o que constitui viabilidade é fundamentado no estado de 
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conhecimento da comunidade médica, sua habilidade e recursos tecnológicos para manter 

vivo um bebê nascido antes do tempo. Desta forma, nomear um evento, como a morte fetal, 

reflete o estado do conhecimento naquele período histórico que é fortemente influenciado 

pelos valores e interesses da sociedade. O autor problematiza, então, porque alguns bebês não 

viáveis podem ser considerados natimortos enquanto outros não. Na prática, as conseqüências 

dessas contradições são evidentes: os familiares de bebês natimortos, até mesmo aqueles fora 

dos limites atuais de viabilidade, são em geral providos com rituais de reconhecimento da 

concepção e do pesar, tais como certidão de nascimento e morte, e enterro, enquanto aquelas 

famílias que vivenciaram um aborto espontâneo não o são – apesar de, em muitos casos, os 

sentimentos de perda serem igualmente profundos.  

 

A maneira pela qual a morte fetal será recebida pela mulher, por seu parceiro, familiares, 

sistemas de suporte e profissionais de saúde depende das circunstâncias psicológicas, sociais e 

individuais complexas. Assim, enquanto um grupo poderia experienciar a morte gestacional 

como uma perda, um outro poderia percebê-la como um alívio – e, de fato, poderia 

voluntariamente provocá-la. Para o autor, são as posições subjetivas disponíveis para as 

mulheres que experienciaram a morte gestacional que são problemáticas. Mas, ainda assim, 

nem a mulher nem qualquer outro indivíduo pode mudar as palavras, os estatutos, as leis 

implicadas nessas posições inoportunas. Deste modo, o autor orienta que a centralidade da 

mulher na gravidez seja restaurada. Afinal, em uma situação como a do uso do termo “aborto 

espontâneo recorrente sem explicação”, por exemplo, situa-se o fim da gravidez no modelo 

centrado nos aspectos médicos, mas perde-se de vista o significado do evento para a mulher. 

Trazendo a discussão de volta para a mulher é permitido a ela reconhecer a perda de um bebê, 

se este é o modo como ela interpreta a experiência. O autor conclui, então, que a experiência 

do evento deve ser localizada não na história médica, mas na experiência vivida pela 

parturiente.  

 

No contexto brasileiro, algumas especificidades fazem-se presentes no que tange à questão do 

aborto, influenciando a construção destes significados. Destaca-se o fato de que o aborto é 

considerado um crime, previsto no Código Penal promulgado em 1940, com exceção aos 

casos de risco de vida à gestante ou quando a gravidez é decorrente de estupro. O direito 

penal brasileiro condena as mulheres pelo crime de aborto, debruçando-se sobre as questões 

da sexualidade humana a partir da subordinação à dogmática religiosa e à concepção moral 

(Souza, 2005). O aborto, assim, é um tema cercado de preconceitos e tabus.  
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O aborto no Brasil  

 

A questão da vida e da morte, de acordo com Gomes e Menezes (2008), envolve aspectos 

culturais, sociais, religiosos e políticos referentes à definição de pessoa humana. Na sociedade 

ocidental moderna essa questão, além de orientada sob perspectivas científicas, é concebida a 

partir de posicionamentos religiosos, pautados principalmente pela tradição judaico-cristã. No 

entanto, a partir do século XVIII, com a crescente medicalização do social, a definição e 

determinação dos limites da vida e da morte passaram da esfera religiosa para a esfera 

científica. Isso se acentuou especialmente a partir da segunda metade do século XX, quando 

ocorreu um significativo desenvolvimento de novas tecnologias médicas, ampliando os 

debates em tono desse tema. Assim, por exemplo, a criação de métodos de visualização fetal 

implicou na elaboração de novas definições do critério de vida e morte pelo aparato médico, 

jurídico e científico, que sofre influência de vertentes religiosas e da sociedade civil – como 

organizações não-governamentais e movimentos sociais voltados aos direitos humanos, 

sexuais e reprodutivos. Assim, a determinação do início da vida humana de uma pessoa e seus 

direitos constituem-se atualmente objeto de debate (Ibidem).  

 

De acordo com Diniz & Almeida (1998), o debate sobre o aborto envolve aqueles que 

defendem a sua descriminalização – cujo argumento principal assenta-se no princípio do 

respeito à autonomia reprodutiva da mulher e/ou casal, baseado na liberdade individual – e, 

aqueles que se opõem ao aborto – cujo argumento baseia-se no princípio da heteronomia, ou 

seja, a noção da vida humana como sagrada por princípio. Para a sustentação do princípio da 

heteronomia, os oponentes utilizam-se de argumentos filosóficos, morais ou científicos. Os 

dois argumentos mais conhecidos referem-se à crença de que o feto é pessoa humana desde a 

fecundação e a defesa da potencialidade do feto em tornar-se pessoa humana. Nos dois casos, 

o aborto possui o significado moral e jurídico de um crime contra a vida. Em termos gerais, de 

acordo com Gomes e Menezes (2008), o discurso sobre o valor da vida é o principal 

argumento contrário à realização do aborto, mesmo em situações autorizadas por lei, previstas 

pelo artigo 128 do Código Penal Brasileiro, isto é, gestação decorrente de estupro e risco de 

vida da gestante.  

 

Nos últimos anos, várias pesquisas foram realizadas no Brasil com o objetivo de investigar a 

opinião de diferentes atores sociais sobre a legalização do aborto. No presente trabalho, dar-

se-á destaque a algumas pesquisas interessadas na opinião das mulheres, bem como dos 
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profissionais de saúde, sobre essa questão. Deste modo, pode-se aludir à pesquisa realizada 

por Osis, Hardy, Faúnes, Alves e Balarezo (1994), que consistiu em um estudo transversal-

retrospectivo em Campinas e Sumaré, no estado de São Paulo, referente à opinião de 1.838 

mulheres sobre as circunstâncias em que os hospitais deveriam fazer abortos, segundo as 

diferentes características sócio-demográficas, econômicas e reprodutivas. As participantes 

eram mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos) que tiveram pelo menos uma gravidez. 

Dentre os resultados, observou-se que as maiores proporções de opiniões favoráveis a que os 

hospitais façam abortos incluíram circunstâncias de risco de vida para a mulher, estupro e 

malformação fetal. As menores encontraram-se nas circunstâncias como a falta de condições 

econômicas, falha do método anticoncepcional, por motivos profissionais e devido ao fato da 

mulher ser solteira. A situação conjugal e a escolaridade apareceram como fatores importantes 

de influência da opinião das entrevistadas, na medida em que as solteiras e aquelas mulheres 

com maior grau de instrução possuíam opiniões mais favoráveis à interrupção da gravidez na 

maioria das circunstâncias apresentadas.  

 

A partir desses resultados encontrados, os pesquisadores concluíram que as circunstâncias que 

mais suscitaram respostas favoráveis ao aborto foram as já previstas pela legislação brasileira. 

Isto pode significar que essas mulheres buscaram um respaldo social e moral para justificarem 

a sua opinião. Ou seja, a perspectiva a respeito do aborto legitimada socialmente permeou a 

expressão daquilo que as entrevistadas afirmaram ser a sua opinião. O fato dessa pesquisa ter 

sido realizada há mais de dez anos deve também ser levado em conta, na medida em que nos 

últimos anos houve uma intensificação de debates sobre o tema no país, envolvendo o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo e a Sociedade Civil (Gomes & Menezes, 2008).  

 

Outro estudo semelhante ao descrito acima foi realizado por Costa, Hardy, Osis e Faúndes 

(1995), com funcionárias e alunas de graduação de uma universidade paulista, a partir do 

objetivo de conhecer as características das mulheres que abortaram e analisar as razões pelas 

quais o fizeram e as condições em que isso ocorreu. Neste estudo, o instrumento utilizado 

consistiu em questionários auto-respondidos que, apesar de não permitirem aos pesquisadores 

controlar quem respondeu, propiciaram indicadores confiáveis, visto que as respostas foram 

voluntárias e anônimas. Um dos critérios de seleção consistiu em mulheres que tinham tido 

pelo menos uma gravidez, o que resultou em 465 questionários analisados. Os resultados 

dessa pesquisa revelaram que, frente a uma gravidez indesejada, a mulher precisa ter uma 

justificativa muito relevante para levar adiante a sua intenção de abortar. O caso mais extremo 



 

 

29 

de justificação é a gravidez resultante de estupro, enquanto que no extremo oposto, a mulher 

casada tem mais dificuldade para aceitar a interrupção da gestação do que aquelas que não 

convivem maritalmente. O principal motivo associado à maior possibilidade de realizar o 

aborto foi a de não estar preparada emocional/psicologicamente para criar um filho. Os 

pesquisadores acreditam que o fato de problemas materiais, como dificuldades financeiras, 

não terem sido descritos como uma razão mais referida entre as entrevistadas pode ser 

relativizado pelas características socioeconômicas das participantes.  

 

Outros achados desse estudo também se mostram relevantes: metade das mulheres que 

induziram o aborto afirma ter se sentido mal, física ou psicologicamente, depois do ato; 5% 

sentiram-se mal emocionalmente apesar de se sentirem bem fisicamente; e, 15% 

manifestaram ambigüidade. Também foi encontrada expressão de alívio ou felicidade em 

mais de 80% das mulheres que decidiram não abortar, enquanto que 6%, apesar de não terem 

realizado o aborto sentiram-se, ainda assim, culpadas e arrependidas por terem pensado em 

fazê-lo. 

 

Seguindo na direção dos estudos cujo foco incide na opinião das mulheres sobre a indução do 

aborto, César et al. (1997) realizaram um estudo de base populacional no extremo sul do país 

com o objetivo de conhecer a opinião das mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) sobre a 

legalização do aborto, bem como medir a influência de algumas variáveis na tomada de 

decisão. Das 1.456 mulheres entrevistadas cerca de 20% já haviam tido pelo menos um 

aborto, dos quais um terço foi provocado. Além disso, 30% das mulheres mostraram-se 

favoráveis à legalização do aborto em qualquer situação, sendo que o principal motivo 

alegado foi a falta de recursos financeiros necessários à garantia de uma qualidade de vida 

aceitável à criança (53%); 17% afirmaram que reduziria a ocorrência de abortos clandestinos 

e, com efeito, a morbimortalidade materna; e, 14% justificaram a prática do aborto por 

motivos como gravidez indesejada, no controle da natalidade, entre outros. Por outro lado, 

entre as mulheres contrárias à legalização, 26% afirmaram que o aborto não constitui um 

método contraceptivo, não devendo ser usado para esta finalidade; 21% alegaram que o casal 

deve assumir a gravidez na medida em que há muitos meios de evitá-la; 20% disseram que o 

aborto trata-se de um crime, um assassinato; 15% afirmaram que todos têm direito à vida; 4% 

mostraram-se contrárias por sua religião não permitir; e, 14% deram outros motivos. 
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Deste modo, os pesquisadores concluíram que os principais determinantes para a legalização 

do aborto, na amostra estudada, foram a escolaridade – quanto maior a escolaridade, maior o 

percentual de mulheres favoráveis a sua legalização –, e a ocorrência prévia de aborto 

provocado e a idade da mulher – o percentual de mulheres favoráveis à legalização do aborto 

aumenta com o avançar da idade. A renda familiar mostrou, por sua vez, efeito muito discreto. 

Os pesquisadores chamam a atenção para um achado paradoxal desse estudo: as mulheres 

mais pobres, de menor escolaridade e mais jovens mostraram-se contrárias à legalização do 

aborto, apesar de serem essas mesmas mulheres que sofrem as principais conseqüências do 

aborto clandestino e, desta forma, as que mais adoecem e morrem por esta causa.  

 

No que tange, então, a subjetividade de mulheres que induziram o abortamento, Pedrosa e 

Garcia (2000) realizaram um estudo qualitativo com o objetivo de identificar os significados 

que elas atribuíam à conduta adotada e analisar os possíveis impactos dessa experiência sobre 

o seu auto-conceito. As participantes eram nove mulheres, cujas idades variaram de 15 a 26 

anos, admitidas em uma Unidade de Obstetrícia de um hospital público no município de João 

Pessoa, Paraíba, com diagnóstico de abortamento incompleto e submetidas à curetagem 

uterina. Foram realizadas entrevistas individuais e semi-estruturadas. Dentre os resultados 

encontrados, verificou-se que os relacionamentos afetivo-sexuais que essas mulheres 

mantinham com os seus parceiros eram de natureza frágil. Após a confirmação da gravidez 

indesejada, a reação de alguns parceiros foi a de omissão da responsabilidade, o 

desaparecimento e a rejeição. Também destacam-se os padrões inefetivos e/ou ineficazes de 

prática contraceptiva. Assim, a justificativa mais freqüente apresentada pelas entrevistadas 

para a decisão de induzir voluntariamente o aborto foi o medo de que a família descobrisse 

tanto que tinham vida sexual ativa, quanto que estavam grávidas. Havia um sentimento 

desconfortável perante a transgressão das normas sociais vigentes acerca do comportamento 

feminino tido como aceitável e das possíveis sanções a que estariam sujeitas caso a gravidez 

se tornasse conhecida da família. Outra justificativa presente nos relatos das mulheres que já 

possuíam filhos referia-se as dificuldades econômicas já existentes.  

 

Ao decidirem pela indução do aborto – um dilema entre a moralidade prescrita e a qualidade 

de vida a oferecer ao filho –, fez-se presente o medo da morte ou de outras conseqüências 

negativas como o castigo de não poder mais ter filhos, o medo do julgamento moral dos 

familiares e outras pessoas significativas e dos maltratos dos profissionais de saúde que as 

atenderiam. Dentre os significados atribuídos ao aborto induzido, presentes em seus relatos, 
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destacam-se: “algo errado”, “criminoso”, “assassinato”, “pecado”, “algo que não se deve 

fazer”. Após a realização do aborto algumas mulheres desenvolveram reações negativas como 

o remorso, a “consciência pesada”, o arrependimento e a sensação de perda. De acordo com 

os pesquisadores, essas reações tinham como gênese primária a culpa. No entanto, como eles 

mesmos observaram, as participantes do estudo manipularam os significados internalizados 

acerca do abortamento negando a ordem formal – que considera que o aborto induzido é uma 

conduta incorreta do ponto de vista moral – e a representaram como uma maneira mais radical 

de recuperar a sua integridade moral/social potencialmente afetada por uma gravidez 

indesejada e inoportuna.  

 

Outro aspecto importante no que tange a prática do aborto induzido compreende o processo 

de luto vivenciado pelas mulheres que o realizam. Gesteira, Barbosa e Endo (2006) 

apresentam um relato da experiência a respeito da perda e do luto em mulheres que 

provocaram o aborto. Apesar desse trabalho não fazer referência às falas das próprias 

mulheres sobre essa experiência – refletindo apenas sobre a experiência profissional de 

algumas enfermeiras nessas situações –, nem mesmo informando sobre a metodologia 

utilizada, apresenta algumas contribuições importantes. Assim, observam que as mulheres em 

processo de abortamento vivenciam uma situação socialmente estigmatizada. Em geral, 

vivenciam a perda e o luto sozinhas, na medida em que os familiares, muitas vezes, não têm 

conhecimento da situação em que se encontram. As pessoas mais próximas nesses momentos 

são os profissionais de saúde que, no entanto, prestam a assistência voltada especificamente 

para os cuidados técnicos. Os autores, assim, sugerem que a atuação dos profissionais de 

saúde deve estar pautada no sentimento de perda e luto que as mulheres estão vivenciando e 

não conseguem ou não podem expressar. E, deste modo, ter disponibilidade para escutá-las, 

sem qualquer julgamento moral, manter-se próximo e fornecer um ambiente acolhedor. 

Ressaltam ainda a importância da preparação desses profissionais para lidar com situações 

que envolvem perdas.   

 

O tema do aborto na perspectiva dos profissionais de saúde também é abordado por alguns 

estudos. Assim, destacam-se algumas das pesquisas realizadas, como a de Faúndes, Duarte, 

Osis e Neto (2007), a partir de um estudo do tipo inquérito CAP – Conhecimento, Atitude e 

Prática, com o objetivo de avaliar o conhecimento de ginecologistas e obstetras acerca do 

aborto induzido, comparando os resultados de dois inquéritos realizados em 2003 e 2005. O 

instrumento consistiu em um questionário estruturado que foi enviado aos associados da 
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Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), onde era 

perguntado sobre conhecimento da legislação referente ao aborto no Brasil e opinião sobre a 

mesma. Dentre os resultados encontrados evidenciou-se uma maior reflexão, entre esses 

profissionais, sobre o problema do aborto provocado nos dois anos transcorridos entre as duas 

pesquisas. Destaca-se o aumento na porcentagem de ginecologistas e obstetras que se 

posicionaram favoravelmente à permissão legal do aborto nos casos já incluídos na lei e na 

jurisprudência dos últimos anos. Verificou-se também um aumento na aceitação de incluir, 

nos permissivos legais, as circunstâncias em que a mãe é solteira e abandonada pelo parceiro, 

casos de soro-positividade para HIV e razões financeiras, mas com porcentagens inferiores a 

20%. Além disso, mais de 60% dos médicos foram favoráveis a que a lei permita o aborto 

quando a gravidez representa uma grave ameaça para a saúde física da mulher e 40% quando 

ameace a saúde psíquica da grávida. 

 

No entanto, os pesquisadores ressaltam que esses achados não devem ser interpretados como 

se houvesse um aumento na porcentagem de médicos “a favor do aborto”. De acordo com  as 

suas conclusões, o que ocorre é um aumento na compreensão de que existem certas situações 

em que não se justifica obrigar a mulher a realizar o aborto na clandestinidade, como em caso 

de gravidez por estupro, ou a colocar em perigo a sua vida e sua saúde, como nos casos de 

risco para a mulher ou para a sua saúde física ou psíquica.  

 

Soares (2008), por sua vez, realizou um estudo qualitativo e exploratório em que foram 

entrevistados doze profissionais de saúde (assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e 

obstetras) e dois gestores dos Programas de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência 

Sexual da Paraíba e do Distrito Federal. O objetivo foi o de entender a motivação, a 

resistência e a prática desses profissionais em relação ao aborto legal, considerando a 

interface com a violência sexual. Os resultados da pesquisa revelaram que a representação 

desses profissionais sobre o abortamento oscilou de uma concepção mais moralista/religiosa, 

que produz culpa na mulher e no profissional que se comprometeu com o procedimento, à 

promoção dos direitos e da autonomia das mulheres, identificado com o discurso feminista 

que defende o abortamento como um direito reprodutivo. O conflito e a ambivalência 

fizeram-se presentes entre o estar atuando nos programas, o comprometimento com a 

assistência, a pressão social e a carga de influência religiosa. Alguns profissionais relataram 

temer serem julgados pela sociedade e legalmente incriminados pela interrupção da gravidez. 

No entanto, a despeito das concepções e restrições religiosas pessoais, os profissionais 
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afirmaram que devem manter uma postura neutra e imparcial a respeito da decisão da mulher, 

não devendo julgá-la porque fizeram o aborto.  

 

Vale ressaltar que o motivo que ocasionou o abortamento tornou-se importante para o 

significado atribuído pelos profissionais. Assim, o abortamento resultante de estupro apareceu 

como uma decisão voluntária da mulher e um dos casos mais difíceis a ser enfrentado por 

elas. De acordo com o pesquisador, a ênfase nas dificuldades das mulheres revelou os 

significados e as dificuldades dos próprios profissionais. Isto porque, essa forma de lidar com 

o aborto resultante de estupro revela, muitas vezes, o descrédito à palavra da mulher e a 

desconfiança quanto à sua responsabilidade no estupro. No entanto, o fato desses profissionais 

encontrarem-se amparados pela lei ao prestarem esse tipo de atendimento também precisa ser 

considerado, especialmente quando afirmam a necessidade da neutralidade e imparcialidade 

na decisão das mulheres em abortar. Isto é, não se trata de aborto clandestino ou ilegal. Outro 

aspecto importante compreendeu o tipo de instrumento utilizado, isto é, entrevistas semi-

estruturadas, na medida em que esse procedimento pode ter interferido nas respostas desses 

profissionais por estarem na presença de uma outra pessoa, ou seja, o pesquisador.  

 

Assim, considerando-se tantas nuances, conflitos internos, pressões sociais externas e 

dificuldades para lidar com o abortamento, as principais motivações desses profissionais para 

se envolverem com a assistência ao aborto prevista em lei foram as que se seguem: a questão 

da legalidade do abortamento para os casos de estupro; o fato deste tipo de atendimento fazer 

parte das suas atribuições profissionais (da área médica e de enfermagem); motivação 

altruísta, isto é, desejo de ser útil, solidário com as pessoas que estão em sofrimento; 

identificação com a causa feminista, ou seja, do abortamento como um direito da mulher; e, 

por fim, a vivência pessoal, ou de alguém próximo, de violência sexual e/ou a experiência 

com outras pessoas relacionadas ao cotidiano profissional.  

 

Em alguns estudos, os profissionais de saúde também são avaliados a partir da perspectiva das 

mulheres que recebem o atendimento. Assim, Motta (2005) realizou um estudo exploratório 

com o objetivo de avaliar as características qualitativas da relação interpessoal estabelecida 

entre os profissionais de saúde e  mulher com abortamento incompleto durante atendimento 

hospitalar. O estudo se baseia na análise qualitativa de 17 mulheres entre 15 e 30 anos, com 

diagnóstico de abortamento incompleto, utilizando-se observação e entrevista em uma 

maternidade do Rio Grande do Norte. Foi encontrado que a relação interpessoal entre cliente e 
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profissional foi eminentemente técnica, desconsiderando-se os demais aspectos que integram 

o ser feminino. O relacionamento interpessoal aconteceu com maior evidência quando os 

profissionais realizam um procedimento técnico. Esse é o momento em que se aproximam, 

tocam e olham as mulheres. No entanto, não há associado a esses momentos atitudes como a 

de respeito, afetividade e interesse. A assistência prestada é caracterizada por uma 

despersonalização. Além disso, os profissionais de saúde ao prestarem a assistência, 

expressaram os seus próprios preconceitos e julgamentos negativos acerca da mulher sob os 

seus cuidados. O estudo, deste modo, e segundo o pesquisador, mostra a necessidade de os 

profissionais assumirem uma postura em que, além dos aspectos biológicos, levem-se em 

conta os elementos de ordem psicossocial.  

  

O nível de detalhamento dos estudos acima apresentados justifica-se pela relativa escassez de 

estudos sobre o tema mais específico das perdas gestacionais, especialmente no Brasil. Além 

disso, também evidenciam que a noção do aborto é composta por elementos de ordem 

pessoal, relacional e contextual, atravessados pela cultura, pela ideologia e pelas relações de 

poder, isto é, pela matriz sócio-histórica, de natureza semiótica (Rossetti-Ferreira, 2004). 

Assim sendo, é carregada de valor sendo socialmente promovida e pessoalmente 

internalizada. E embora os significados coletivamente partilhados acerca do aborto tenham 

sofrido mudanças significativas nos últimos anos no Brasil, em função do intenso debate 

social sobre esse tema, os julgamentos negativos ainda se fazem presentes, levando muitas 

pessoas a se posicionarem contrárias ao aborto – associando-o a um crime e à transgressão das 

normas sociais vigentes –, e às mulheres que o realizaram a se sentirem emocionalmente 

abaladas e culpadas. Deste modo, os imperativos socioculturais acerca do aborto, 

semioticamente codificados, conduzem a uma valoração de cunho negativo desse evento, bem 

como a prescrição de determinadas ações e modos de pensar (Valsiner, 2007). E apesar das 

mulheres enfocadas no presente trabalho terem vivenciado o aborto do tipo espontâneo ou 

uma perda gestacional involuntária, esses significados culturais carregados de valor também 

guiam e organizam as suas condutas, pensamentos e afetos, assim como os da sua rede social 

e dos profissionais de saúde que lhes prestaram assistência no decorrer das suas trajetórias 

reprodutivas, fazendo-se importante, então, levá-los em consideração.  

 

 

 

 



 

 

35 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

  

Cultura e desenvolvimento humano 

  

A partir da revisão de alguns dos principais estudos presentes na literatura que enfocam a 

questão das perdas gestacionais e dos significados de maternidade subjacentes, apresentados 

no capítulo anterior, pode-se perceber que tanto a noção cultural de maternidade, quanto a 

noção cultural de aborto, ou de uma mulher sem filhos, é carregada de valor, sendo 

socialmente promovida e pessoalmente internalizada. A maternidade e o abortamento, deste 

modo, são situações social e culturalmente reguladas, permeadas por sugestões sociais 

presentes em ambientes humanos semioticamente organizados ou estruturados a partir da 

combinação de signos diversos, que possuem a função de guia social. O poder de tais 

situações/vivências sociais e seus significados supergeneralizados guia e organiza, desta 

forma, a conduta, o pensamento e os afetos humanos, demonstrando, assim, a centralidade da 

cultura dentro das mentes humanas (Valsiner, 2007). 

 

De acordo com Vigotski, as condições materiais de produção da significação – isto é, a 

produção de signos e sentidos – está enraizada nas condições concretas da existência (Smolka, 

2004). Assim sendo, é o homem que cria as suas próprias condições de existência social – o 

que Vigotski denomina cultura (Sirgado, 2000). Conforme Sirgado (2000) e Smolka (2004), a 

cultura é definida por Vigotski como um produto ao mesmo tempo da vida social (vida de 

relação, prática social) e da atividade social do homem (condições e relações de produção). 

Deste modo, a cultura pode ser entendida tanto como “prática social resultante da dinâmica 

das relações sociais que caracterizam uma determinada sociedade”, quanto “produto do 

trabalho social”. “Para Vigotski a cultura é a totalidade das produções humanas” (Sirgado, 

2000, p. 54).  

 

Seguindo nessa direção, Bruner (1997a) afirma que a cultura molda a vida e as mentes 

humanas, dá significado à ação e situa seus estados intencionais subjacentes (crenças, desejos 

e significados) em um sistema interpretativo. Pode ser definida como um conjunto de 

ferramentas com técnicas e procedimentos que possibilitam o indivíduo entender o seu mundo 
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e lidar com ele. A mente, conforme este teórico, é criadora de significados e, assim, ao mesmo 

tempo em que é constituída pela cultura, também a constitui (Bruner, 1997b).  

 

Valsiner (2007), por sua vez, atribui uma natureza dinâmica e processual  ao funcionamento 

da cultura dentro dos sistemas psicológicos humanos – o que inclui tanto o domínio 

intrapessoal, isto é, o sentir, o pensar e o agir, bem como o domínio interpessoal, que envolve 

a conduta e a prática discursiva em relação as outras pessoas. Segundo este teórico, a cultura 

pode ser entendida como um sistema de mediação semiótica – isto é, mediação que se 

estabelece por meio de signos – , e que compreende uma parte inerente da organização 

sistêmica das funções psicológicas superiores humanas. Para Valsiner, a cultura consiste em 

um processo de internalização e externalização, pessoa e mundo social constituindo-se 

mutuamente. As pessoas, de acordo com esta perspectiva, criam signos, utilizando a sua 

história de construção de signos, sob a orientação de outros seres humanos que, nesse 

empreendimento de fabricar sentidos, são coletivamente orientados por diferentes instituições 

sociais. O signo, conforme Vigotski (1984/2008) consiste em um instrumento psicológico que 

se produz na relação e afeta e transforma os indivíduos, que passam a funcionar na esfera do 

simbólico. Nas palavras do autor, o signo possui a função de mediação. Constitui um meio da 

atividade interna, dirigido para o controle do próprio indivíduo: “o signo é orientado 

internamente” (ibidem, p. 55). E, enquanto produção humana, atua de diversos modos: “como 

um elemento mediador (funciona entre, remete a), operador (faz com que seja), conversor 

(transforma) das relações sociais em funções mentais” (Smolka, 2004, p. 41). Ele pode ser 

concebido, ainda, em seu caráter “constitutivo, flexível e reflexivo” (ibidem, p. 45).  

 

Desta forma, esse processo dual de internalização e externalização torna cada indivíduo uma 

pessoa singular, embora sob as bases de um mesmo embasamento cultural, na medida em que 

mensagens culturais, apesar de similares para diferentes indivíduos, são transformadas e 

reconstruídas de modo necessariamente particular. Na transmissão cultural do conhecimento, 

então, os indivíduos transformam ativamente as mensagens culturais, o que conduz a 

múltiplos cursos de reconstrução de mensagens, e torna possível a emergência da novidade.  

 

Essa idéia apresentada por Valsiner aproxima-se da noção de internalização ou conversão 

conforme entendida por Vigotski. Afinal, conforme este teórico (1984/2008), a partir da lei 

genética do desenvolvimento cultural, todas as funções psicológicas superiores do 

desenvolvimento humano aparecem primeiro no nível social, entre pessoas (interpsicológico) 
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e, apenas posteriormente – por meio da internalização – no nível individual, no interior de 

uma pessoa (intrapsicológico). A internalização, assim, compreende a “reconstrução interna 

de uma operação externa” onde um “processo interpessoal é transformado num processo 

intrapessoal” (Vigotski, 1984/2008, p. 58). Essa transformação em processos internos, no 

entanto, é resultado de um desenvolvimento prolongado e implica em mudanças nas leis que 

governam a atividade das funções: “elas são incorporadas em um novo sistema com suas 

próprias leis” (ibidem). Envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como base a 

operação com signos – traço especificamente humano: “a internalização das atividades 

socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

psicologia humana” (ibidem).  

 

Deste modo, a conversão, que consiste em um processo semiótico, supõe a emergência de 

novidade a partir de algo que, na sua essência, continua o mesmo. No entanto, não 

compreende um processo passivo, mas, ao contrário, pressupõe a atividade do sujeito. Assim, 

a significação social das relações é convertida em significação pessoal dessas relações. “Estas 

adquirem o sentido que lhes dá o indivíduo” (Sirgado, 2000, p. 68). Assim sendo, a função 

mediadora da significação permite a reversibilidade do processo: “o que é social se converte 

em pessoal e o que é pessoal se converte em social” (Ibidem, p. 69). Por outro lado, as 

funções mentais são dinâmicas e se encontram constantemente em movimento. E, “uma vez 

que o indivíduo está envolvido numa ampla rede de relações diferentes, pode-se dizer que ele 

é uma unidade feita de múltiplas relações em que ocupa múltiplas posições de sujeito de 

relação” (Ibidem, p. 72). Portanto, a idéia de pessoa social de Vigotski envolve tanto a idéia 

de unidade quanto a de multiplicidade, o que parece aproximar-se tanto das idéias de Bakthin 

acerca da polifonia, quanto da noção mais atual do self dialógico – self constituído por 

múltiplas posições e vozes e dinamicamente em movimento, de Hermans e Hermans-Jansen 

(2003). 

 

Vale ressaltar ainda, a diferenciação que Vigotski (1987/2000) estabelece entre significado e 

sentido. Para ele, o sentido compreende um todo complexo e dinâmico, aquilo que é vivido de 

forma singular, é o signo interpretado pelo sujeito histórico, dentro de seu tempo, espaço e 

contexto de vida pessoal e social. O significado, por sua vez, é mais estável e preciso, engloba 

as significações que são vividas coletivamente, o que é convencionalmente estabelecido pelo 

social. De acordo com Valsiner (2007), Vigotski vislumbrava a relação entre significado e 

sentido em termos dinâmicos – ambos são entidades que mudam, mas a sua mudança é 
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diferente na estrutura do tempo. A mudança do significado é mais lenta e mais restrita, se 

comparada à do sentido.   

 

De modo similar à diferenciação entre sentido e significado, como entendida por Vigotski, 

Valsiner (2007) faz referência ao que ele denomina de cultura pessoal e cultura coletiva. A 

cultura pessoal, segundo este autor, compreende os significados pessoais subjetivamente 

construídos, o sistema de sentido pessoal. Este sistema é interdependente do domínio dos 

processos comunicativos mediados por signos interpessoais – isto é, interdependente da 

cultura coletiva – mas não determinada por este. A cultura coletiva, por sua vez, compreende 

a multiplicidade de mensagens comunicativas mediadas por signos interpessoais, ou seja, 

consiste no “conjunto de produções e significados compartilhados pelo grupo, historicamente 

construídos e continuamente negociados nos processos interativos entre os seres humanos” 

(Madureira & Branco, 2005, p. 101). Desta forma, tanto a cultura pessoal como a coletiva são 

constantemente co-construídas nos contextos das interações humanas, relacionando-se de 

modo dialético e contínuo. O indivíduo, deste modo, é atravessado pela história e pela cultura, 

é parte do todo, de acordo com a lógica da separação inclusiva – ou seja, difere 

estruturalmente do contexto sócio-cultural, mas mantém com ele uma interdependência 

sistêmica. 

 

Além disso, Valsiner também define a cultura como um mecanismo de distância psicológica. 

Isto significa dizer 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 imediatos. Desta maneira, 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 imerso. Essa reflexão, que é ao mesmo tempo cognitiva e afetiva, permite que o 

sistema psicológico considere contextos do passado, imagine contextos no futuro, assim como 

assuma a perspectiva de outras pessoas.  

 

 

Self dialógico: múltiplas posições e dinamicamente em movimento 

 

A partir da noção de cultura pessoal, como descrita por Valsiner (2007), outro conceito 

revela-se importante para o estudo dos significados de maternidade: o conceito de self 

dialógico. De acordo com Valsiner, o self dialógico consiste em uma entidade teórica (self), 
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que é organizada através de relações dialógicas entre as suas partes componentes. 

Compreende, assim, o diálogo intrapsicológico entre as “partes do eu” – diálogos que ocorrem 

no interior da cultura pessoal. Segundo Fogel, Kroyer, Bellagamba & Bell (2002), o self 

dialógico consiste na noção do eu composto de múltiplas posições, que interagem entre si, e 

assumem uma perspectiva única na experiência da pessoa. Para Hermans e Hermans-Jansen 

(2003), o self pode ser descrito como um processo desenvolvimental multivocal e dialógico, 

que envolve a construção e reconstrução narrativa do significado dos eventos.  

 

A teoria do self dialógico foi introduzida no campo da psicologia por Hermans e seus 

colaboradores, sendo fortemente inspirada em Bakhtin, William James e na psicologia 

narrativa de Jerome Bruner. O principal argumento construído por Bakhtin e seguido por 

Hermans e col. consiste na metáfora das novelas polifônicas – especialmente as de 

Dostoievsky – que possui como núcleo a noção de diálogo. De acordo com Hermans e 

Hermans-Jansen (2003), a principal característica da novela polifônica corresponde ao fato 

dela ser composta por um número de pontos de vista independentes e mutuamente opostos, 

incorporados por personagens envolvidos em relações dialógicas. Cada personagem é 

considerado como o autor de sua própria visão de mundo e funciona como consciência 

individual, com uma voz específica. A polifonia, assim, consiste nas várias vozes que são 

capazes de emergir, cada uma com uma visão e compromisso específico com a vida, 

ressaltando que, conforme afirma Bakhtin, cada voz tem sempre um envolvimento social 

(Salgado & Gonçalves, 2006). Deste modo, a teoria do self dialógico iniciada por Hermans e 

col. explora as implicações da noção de uma polifonia dialógica, concebendo o self como uma 

multiplicidade dinâmica de selves relativamente autônomos (ibidem). 

 

A idéia da polifonia dialógica é articulada ainda à distinção entre o “I” e o “me” construída 

por William James, que defendia o argumento de diferentes selves, bem como, a rivalidade e 

o conflito entre eles. Isso levou Hermans e col. a concluir que há uma multiplicidade 

descentralizada de posições do eu que funcionam como autores relativamente independentes 

que contam as suas histórias de acordo com o seu ponto de vista. A psicologia narrativa, por 

sua vez, traz contribuições relevantes ao reconhecer a importância da voz e do diálogo para o 

entendimento da mente humana. Segundo Hermans e Hermans-Jasen (2003), um dos 

principais defensores da abordagem narrativa na psicologia é justamente Jerome Bruner, que 

argumenta a favor de uma conexão entre a noção de voz e a construção de significado. Para 

esse autor, há uma relação entre significado e comunidade, ou seja, o significado é sempre 
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modelado por uma comunidade particular, em virtude da participação dos indivíduos em uma 

cultura. Os indivíduos entram na vida das suas comunidades como participantes em um 

processo público mais amplo no qual significados coletivos são constantemente negociados.  

A proposição fundamental, então, subjacente ao conceito do self dialógico, é a de uma 

multiplicidade descentralizada de posições do eu – posições essas diferentes e, até mesmo, 

opostas –, dotadas de uma voz que tem histórias para contar sobre as suas próprias 

experiências, a partir da sua própria instância – em contraste à idéia cartesiana do self 

separado, individualista e centralizado. O self, desta forma, pode ser compreendido como 

narrativamente estruturado por essas posições, que compõem um campo que envolve não 

somente a co-existência de perspectivas diferentes, mas também a construção de hierarquias, 

ou seja: relações de dominância e submissão entre as vozes estão sendo constantemente 

negociadas. Além disso, há a idéia de movimento do eu de uma posição para outra, criando 

campos dinâmicos nos quais auto-negociações, auto-contradições e auto-integrações resultam 

em uma grande variedade de significados (Hermans & Hermans-Jansen, 2003).  

 

Vale ressaltar, ainda, que o campo das posições do eu envolve tanto posições internas quanto 

posições externas, sendo que as primeiras são sentidas como partes do si mesmo (exemplo, 

“eu como mãe”), enquanto as últimas são sentidas como parte do ambiente – isto é, referem-

se a pessoas e objetos relevantes para uma ou mais posições internas. Posições externas e 

internas recebem a sua relevância através das suas transações mútuas ao longo do tempo. De 

uma perspectiva teórica, todas estas posições (internas e externas) são posições do eu, na 

medida em que elas são parte do self que é intrinsecamente estendido para o ambiente (ver 

figura 01).  

 

Neste sentido, o self dialógico é social, já que as outras pessoas ocupam posições no self 

multivocalizado (Hermans & Hermans-Jansen, 2003), e estas posições do eu podem se 

comunicar umas com as outras (Fogel et al., 2002). Vale ressaltar porém, conforme enfatizam 

Salgado e Gonçalves (2006), a necessidade de se levar em conta a alteridade, isto é, ao mesmo 

tempo em que o outro pode ser entendido como eu (posições externas do self), também 

precisa ser percebido enquanto outro (alter).  
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Figura 01. Posições internas e externas em um self multivocalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 01 Representação do self dialógico como um espaço composto por uma multiplicidade 
de posições (internas e externas), representada por pontos (que devem ser vistos em 
movimento) em dois círculos concêntricos. As linhas tracejadas dos círculos representam a 
permeabilidade, sugerindo que os domínios internos e externos do self são altamente 
permeáveis e o self é permeável para o mundo externo.  
 

Salgado e Gonçalves (2006) propõem que o self dialógico precisa ser entendido enquanto uma 

estrutura triádica, composto pelo eu, pelo outro e pelo o que eles denominam audiência 

interna. Nesse sentido, o eu ocupa o centro da experiência aqui-e-agora e agency subjetiva, 

afetivamente envolvido no processo de endereçamento a um outro. A linguagem e a 

existência humana, conforme afirmam os autores, são sempre endereçadas a alguém. A 

audiência interna, potencial, por sua vez, é responsável pela mediação entre o eu e o outro. 

Assim, em uma relação dialógica, a troca intersubjetiva que ocorre é acompanhada também 

por um diálogo interno com outra audiência potencial, pessoalmente relevante e culturalmente 

enraizada. Em suma, o mundo fenomenal da pessoa é estruturado pelos campos dialógicos 

triádicos do intercâmbio entre o eu, o outro e a audiência interna. Esse campo modela e 

organiza a consciência do momento presente (espaço intrapessoal) e o tipo de orientação que 

uma pessoa pode ter em direção a objetos e outras pessoas (espaço interpessoal).  

 

O self, então, a partir desta perspectiva de múltiplas posições e dinamicamente em 

movimento, nunca está concluído, mas imerso em uma experiência de vir a ser, de um 
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constante devir (Fogel et al., 2002). Pode, desta forma, transformar-se a partir da 

possibilidade de se mover de uma posição para outra, de acordo com as mudanças na situação 

e no tempo, a partir de diálogos reais estabelecidos com outras pessoas ou em alguma forma 

de diálogo interno (Salgado & Gonçalves, 2006). A vivência, assim, de eventos onde ocorrem 

perdas, como no caso do aborto espontâneo, ou a vivência da repetição dessas perdas, como 

no caso do aborto de repetição espontâneo, repercute em mudanças significativas no eu 

(Volkmer et al., 2006). Ou seja, repercute nos significados e posicionamentos desta mulher 

que, no lugar da maternidade – após saber-se grávida – vivencia a perda; no lugar da vida, 

vivencia a morte. Assim sendo, o fluxo do tempo e os diálogos estabelecidos ao longo da 

trajetória reprodutiva constantemente impelem a pessoa para uma nova posição na qual o 

momento passado tem que ser resolvido em face a um futuro antecipado co-construído. Além 

disso, conforme afirmam Hermans e Hermans-Jansen (2003), alguns períodos de transição no 

curso de vida – como a transição não-normativa envolvida na vivência de uma perda 

gestacional –, a transação entre self e outros é mais intensa do que em outros períodos, que 

podem se vistos como relativamente estáveis do ponto de vista desenvolvimental. 

 

Deste modo, e em última instância, a vida humana também implica em alguma forma de 

estabilidade. Os padrões de posicionamento e reposicionamento podem ter algum tipo de 

regularidade, criando um modo de organização do self em relação com os outros. Assim, 

potencialmente as pessoas dispõem de um número infinito de vozes possíveis, mas elas 

tendem a tornar-se organizadas em alguns padrões mais ou menos regulares de 

posicionamento (Salgado & Gonçalves, 2006). Segundo Hermans e Hermans-Jansen (2003), a 

linguagem social modela o que as vozes individuais podem dizer. O sistema sócio-cultural de 

um determinado grupo influencia e constringe os sistemas de significados que emergem nas 

relações dialógicas.  

 

 

Narrativas: construções sociais para a compreensão da própria experiência 

 

De acordo com Bruner (2002), a composição do self compreende uma arte narrativa, em cujo 

interior fazem-se presentes a memória, os sentimentos, as idéias, as crenças e a subjetividade, 

e em cujo exterior há a opinião das outras pessoas e uma miríade de expectativas que se 

adquire da cultura da qual os indivíduos estão imersos. Os atos narrativos de composição do 

self são usualmente guiados por modelos culturais implícitos e todas as culturas fornecem 
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pressuposições e perspectivas sobre o self. No entanto, estes preceitos não são comandos 

rígidos, e a composição do self, segundo Bruner (2002), é o principal meio para se estabelecer 

a singularidade. Através da narrativa, cria-se e recria-se o self, a fim de atender às 

necessidades das situações com que os indivíduos se deparam. Para Bruner (1997a), as formas 

e os modelos narrativos são culturalmente delineados e, por seu turno, modelam culturalmente 

os processos de construção de significados pessoais e sociais.  

 

A memória autobiográfica, assim, e de acordo com Wang e Brockmeier (2002), pode ser 

considerada como uma prática cultural que se inscreve como uma espécie de mola ou pivô 

articulando memória, self e cultura. Pode ser entendida ainda como uma construção ativa 

“embutida” em uma trama social de diálogos que são negociados não somente entre o 

indivíduo e seu ambiente social imediato, mas também entre o indivíduo e o sistema cultural 

mais amplo. Adotando como fundamento o modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), que 

entende as dinâmicas das práticas culturais como se desdobrando sob o impacto dos vários 

níveis de forças contextuais, estes autores conceitualizam a interação entre memória, self e 

cultura tanto no nível macro do sistema cultural, como no nível micro do ambiente narrativo 

imediato. É a partir destes dois níveis de contexto que tanto a memória quanto o self são 

produzidos e apresentados, e a cultura, por sua vez, tanto transforma como é transformada por 

seus próprios produtos.  

 

Vale ressaltar a importância, no nível micro, do ambiente narrativo inicial da família, que 

desempenha um papel central tanto na mediação da aquisição pela criança dos modos 

culturalmente apropriados de pensar, lembrar, sentir e se comportar, quanto na “transmissão” 

transgeracional do conhecimento (por exemplo, dos significados acerca da maternidade). De 

acordo com Grandesso (2006), as conversações em família garantem a transmissão de 

tradições, valores, experiências acumuladas, padrões, mitos e rituais próprios da cultura 

familiar, nas quais ecoam também as vozes canônicas das narrativas sociais que oferecem e 

configuram os scripts que estruturam as narrativas familiares.  

 

No entanto, vale destacar que esta transmissão cultural do conhecimento é bi-direcional (ver 

figura 02), isto é, compreende uma construção co-ativa, onde todos os participantes 

transformam ativamente as mensagens culturais, conduzindo a múltiplos cursos de 

reconstrução de mensagens. Isto implica na construção da novidade (tanto na codificação, 

como na decodificação dessas informações culturais) e envolve a transformação da cultura, 
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em tempo real, no discurso social, por seus participantes (Valsiner, 2007). Assim, a geração 

anterior, mais antiga, reúne mensagens de uma determinada forma, singular, visando canalizar 

o desenvolvimento dos mais jovens, pertencentes às gerações mais novas. Os mais jovens, por 

sua vez, analisam ativamente as mensagens culturais recebidas e as reorganizam de modo 

pessoalmente novo. Desta forma, a cultura é transmitida através das gerações, mediante um 

processo dialético entre estabilidade e transformação.  

 

Figura 02. Modelo bi-direcional (mutuamente construtivo) de transferência cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Valsiner, 2007 
 
 
Em uma perspectiva sistêmica, desta forma, os indivíduos são entendidos como engajados 

ativamente na construção de suas próprias trajetórias e de seus contextos de desenvolvimento. 

Através de relações dialógicas com a cultura constroem e coordenam subjetividades, processo 

que ocorre inicialmente no interior da família. Assim, enquanto contexto primário de 

desenvolvimento, a família corresponde ao espaço em que se constroem muitos significados e 

práticas que orientam e influenciam as trajetórias desenvolvimentais dos indivíduos (Bastos, 

Gomes, Gomes & Rego, 2007). Estes significados e práticas vêm “embutidos” nas narrativas, 

as quais se colocam como mecanismos de socialização, cada geração modificando a herança 

cultural transmitida pela geração precedente, modificando, por conseguinte, o próprio sistema 

cultural (Bugental & Johnston, 2000).  
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As narrativas, assim, podem ser entendidas como construções sociais, produzidas pelo 

intercâmbio social, nas quais eventos relevantes para o self são articulados em seqüência 

temporal em um esforço para estabelecer coerência significativa para um número de 

propósitos instrumentais na interação, constituindo-se, então, enquanto instrumentos culturais 

para a produção de sentidos (Gone, Miller & Rappaport, 1999). A vida não é vivida como 

uma série ordenada cronologicamente de eventos; mas, é através da construção e reconstrução 

da narrativa que os indivíduos são capazes de, ativamente e retrospectivamente, impor alguma 

ordem, alguma inteligibilidade aos eventos. Os relatos, então, são usados por tais indivíduos 

tanto para a compreensão das suas próprias experiências, quanto para se apresentar para os 

outros (Miller, 2005).  

 

Para Brockmeier e Harré (2003), o termo “narrativa” designa uma variedade de formas 

inerentes aos processos humanos de alcançar conhecimento, estruturar a ação e ordenar as 

experiências. Por este motivo, através das narrativas, lida-se com um modo específico de 

construção e constituição da realidade. Para estes autores, a narrativa deveria ser considerada 

como uma expressão de um conjunto de instruções e normas para se realizar uma variedade 

de práticas comunicativas, ordenar, dar sentidos às experiências, promover conhecimento, e 

assim, estruturar a experiência do mundo e do indivíduo em si mesmo. Além disso, 

consideram a narrativa enquanto uma estrutura aberta e flexível, isto é, como constelações 

transitórias, flutuantes. 

 

Além disso, e conforme Miller (2005), a habilidade de contar histórias e dar sentido às 

experiências passadas, presentes e expectativas futuras em relação a contextos sociais, 

culturais e históricos particulares, fornece aos indivíduos uma identidade – um sentido de 

existência através do tempo e de atuação com propósito no mundo. Desta forma, e em última 

instância, as narrativas consistem um guia sensível à fluida e variável realidade humana, e 

serão privilegiadas no presente estudo.  

 

Vale ressaltar que no caso particular da experiência de perdas gestacionais, as narrativas se 

constroem dentro de um campo afetivo que possui conotações especiais. De acordo com 

Vigotski (1935/1994), a experiência emocional compreende um prisma (dimensão múltipla) 

que determina o papel e a influência do ambiente sobre o desenvolvimento psicológico – e 

que possibilita entender o caráter único e singular dos significados pessoais. A experiência 

emocional, nos termos de Vigotski, consiste em uma unidade onde, de um lado, em um estado 
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indivisível, o ambiente é representado, isto é, aquilo que está sendo experienciado; e, por 

outro lado, o que é representado é como o indivíduo está experienciando isto. Em outras 

palavras, todas as características pessoais e todas as características ambientais são 

representadas em uma experiência emocional – que, deste modo, compreende um prisma 

particular através do qual a influência do ambiente é refratada.  

 

Para Valsiner (2007), os indivíduos constroem sentidos para eventos cotidianos – como a 

relação estabelecida entre mães e filhos ou a vivência de um aborto espontâneo – construções 

episódicas subjetivas. Estas construções episódicas envolvem sentimentos e a possível 

reflexão sobre esses sentimentos através do uso de signos – por meio do distanciamento 

psicológico. Esses sentimentos emergem através do processo constante de experienciar os 

ambientes pelos quais os indivíduos passam como participantes temporários nos eventos que 

estão acontecendo. O que leva o autor a concluir que o domínio dos sentimentos é central para 

a construção de culturas pessoais.  

 

Valsiner enfatiza ainda que a vida psicológica humana em suas formas mediada por signos é 

afetiva em sua natureza. Os indivíduos compreendem as suas relações com o mundo e do 

próprio mundo através dos seus sentimentos – que são eles próprios culturalmente 

organizados através da criação e uso de signos. Em outras palavras, a experiência afetiva – um 

dos elementos fundamentais para a construção de significados pessoais, como aqueles acerca 

da maternidade – é também regulada socialmente através de sugestões que são codificadas 

nos signos.  

 
 

Apego e luto como marcadores afetivos: impacto sobre a experiência de mulheres com 

história de perdas gestacionais  

 

De acordo com Bowlby (1985/2004), em sua teoria sobre o apego, há uma tendência dos seres 

humanos de estabelecer fortes laços afetivos com os outros (pessoas significativas). Tais laços 

afetivos surgem a partir de uma necessidade de segurança e proteção, iniciam-se cedo na vida, 

são dirigidos a algumas pessoas específicas e são potencialmente ativos por todo o ciclo vital. 

O comportamento de apego tem um valor de sobrevivência, isto é, possui uma função 

biológica vital, na medida em que mantém o indivíduo em constante contato com as pessoas 

que cuidam dele (Bowlby, 1985/2004).  
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Entre os possíveis vínculos afetivos que se pode estabelecer entre as pessoas, o vínculo dos 

pais com seus filhos consiste em um dos mais significativos, especialmente em nossa 

sociedade que, em seus textos culturais, o promove, o valoriza e o estimula. No entanto, de 

acordo com Brazelton (1988), o vínculo da mãe para com seu bebê não se estabelece de modo 

instantâneo e automático. Ao contrário, consiste em um processo contínuo. Ao longo da 

gravidez, o comportamento do bebê em desenvolvimento vai sendo moldado pelas 

experiências da mãe. À medida que se movimenta, em respostas a estas experiências, fornece 

à mãe indicações que lhe dizem como o bebê reage – “dando, talvez, uma idéia de como o 

filho é, começando a moldá-la também” (Ibidem, p. 32). Através desse processo relacional o 

bebê em desenvolvimento e a mãe unem-se em suas experiências diárias: 

 

O ritmo de ambos estão entrelaçados em uma sincronia na qual cada um começa a 
conhecer o outro. Durante toda a gravidez, uma mãe está experimentando essa 
interligação do feto a ela e está sentindo suas reações às experiências pelas quais ela 
passa (Brazelton, 1988, p. 34).  

 

Corroborando com essas idéias, Maldonado (2002), também afirma que, a partir do momento 

da percepção da gravidez, dá-se início a formação da relação materno-filial. No entanto, esta 

tende a se intensificar ao longo do segundo trimestre da gravidez, na medida em que os 

movimentos fetais começam a ser percebidos pela mãe e são por ela interpretados. Os 

significados conferidos à atividade fetal levam a uma “personificação do feto” – isto é, a mãe 

passa a atribuir determinadas características pessoais ao bebê em desenvolvimento.  

 

Conforme Bowlby (1985/2004), há um propósito para o comportamento de apego, que é o de 

manter determinados graus de proximidade com a figura de apego, isto é, manter o laço 

afetivo. Segundo afirma, “muitas das emoções mais intensas surgem durante a formação, 

manutenção, ruptura e renovação das relações de apego” (Ibidem, p. 39). Desta forma, a 

ameaça de perda pode provocar ansiedade e aflição emocional, além de ações destinadas a 

preservar o laço afetivo. Quanto maior parecer a ameaça de perda, mais intensas e variadas 

serão as reações para evitá-la. E assim, todas as formas de comportamento de apego serão 

ativadas, como o “agarramento, choro e talvez a coação raivosa” (Ibidem, p. 42). “A perda de 

uma pessoa amada é uma das experiências mais intensamente dolorosas que o ser humano 

pode sofrer” (Ibidem, p. 4). 
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A perda e as reações a essa: o trabalho de luto  

 

Não existe amor sem perda. E não existe a superação da perda sem alguma 
experiência de luto. Não ser capaz de vivenciá-la é ser incapaz de entrar no grande 
ciclo de vida humana de morte e renascimento – ser incapaz, isto é, de viver 
novamente. 

 (Lifton, 1975, apud Walsh & Mcgoldrick, 1998)1. 

 

O luto, de acordo com Parkes (1998) compreende uma reação à perda de uma pessoa 

significativa, um processo que envolve a sucessão de quadros clínicos que se mesclam e se 

substituem. Apesar das diferenças que pode haver de uma pessoa para outra, o luto apresenta 

um padrão comum o que, conforme este autor, permite considerá-lo como um processo 

psicológico distinto. E assim, a primeira fase do luto, o entorpecimento, dará lugar à saudade 

ou à procura pela pessoa perdida, que posteriormente será substituída pela fase de 

desorganização e desespero que, por fim, darão lugar à fase de recuperação.  

 

Outros autores também descrevem este padrão distinto do processo de luto. Para Worden 

(1998), o processo de luto é composto por quatro tarefas básicas que devem ser realizadas 

para que seja restabelecido o equilíbrio e completado o processo de luto. Tarefas não 

concluídas, de acordo com este autor, podem prejudicar o crescimento e o desenvolvimento 

futuros. Desta maneira, a primeira tarefa consiste em aceitar a realidade da perda, 

reconhecendo que esta ocorreu e que é definitiva; a segunda tarefa compreende o 

reconhecimento e a elaboração da dor da perda; a terceira tarefa, por sua vez, implica no 

esforço do enlutado em se ajustar ao ambiente onde está faltando a pessoa que morreu; e, por 

fim, a quarta tarefa exige do enlutado reposicionar, em termos emocionais, a pessoa que 

morreu e seguir em frente com a sua vida. O luto termina quando estas tarefas são 

completadas.  

 

Bowlby (1985/2004), também considera que o processo de luto envolve algumas fases 

sucessivas, não bem delineadas, mas que geralmente seguem uma determinada seqüência. 

Assim, de acordo com este autor, a primeira fase é a de entorpecimento, que pode durar 

algumas horas ou se estender até o período de uma semana, podendo ser interrompida por 
                                                           
1 Lifton, R. J. (1975). Preface. Lifton, R. J. (1975) Preface. apud A. Mitscherlich & M. Mitscherlich (Eds.). The 
inability to mourn. New York: Crove, apud McGoldrick, M. & Walsh, F. (1998). Um tempo para chorar: a morte 
e o ciclo de vida familiar. In F. Walsh & M. McGoldrick (Orgs.), Morte na família: sobrevivendo às perdas (C. 
O. Dornelles, Trad.). Porto Alegre:Artmed. 
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momentos de aflição e/ou raiva muito intensas. O entorpecimento, segundo Parkes (1998) 

possui uma função defensiva, mas pode ocorrer de maneira incompleta levando os enlutados a 

uma sensação de desastre iminente e de tensão constante durante esse período. E, apesar da 

ausência de emoções explícitas em alguns casos, pode haver o desenvolvimento de sintomas 

físicos.  

 

A segunda fase caracteriza-se pelo anseio e pela busca da pessoa perdida, que pode durar 

alguns meses e, por vezes, até anos. O enlutado, neste período, começa a registrar a realidade 

da perda, ainda que episodicamente, o que o poderá levar a crises de desânimo e aflição. 

Paralelamente, há a vivência de uma grande inquietação, preocupações com lembranças da 

pessoa perdida combinadas com um sentimento da sua presença concreta: “a busca pela 

pessoa perdida é parte integral do luto do adulto” (Bowlby, 1985/2004, p. 94). Parkes (1998) 

descreve os componentes deste comportamento de busca, que envolvem:  

 

(1) Alarme, tensão e estado de vigília; (2) Movimentação inquieta; (3) Preocupação 
com pensamentos sobre a pessoa perdida; (4) Desenvolvimento de um conjunto 
perceptivo para aquela pessoa; (5) Perda de interesse na aparência pessoal e em outros 
assuntos que normalmente ocupariam a sua atenção; (6) Direção da atenção para 
aquelas partes do ambiente nas quais a pessoa perdida poderia estar; e, (7) Chamar 
pela pessoa perdida (p. 69). 

 

A procura pelo objeto perdido consiste, segundo Parkes (1998), em uma atividade incessante, 

na qual a pessoa se movimenta em direção aos possíveis lugares nos quais poderia encontrá-

lo. A dor aguda ou a denominada “ansiedade de separação” – acompanhante subjetivo da 

reação de alarme e característico do luto – resulta na qualidade especial da movimentação 

inquieta. Mas a procura também se apresenta na preocupação com pensamentos sobre a 

pessoa perdida, bem como com os acontecimentos que levaram à morte. E tais lembranças 

chamam a atenção por sua nitidez: “mantendo-se uma memória visual nítida das pessoas 

mortas, a procura é facilitada porque é mais provável que sejam localizadas se, de fato, 

vierem a ser encontradas no campo de procura” (Parkes, 1998, p. 72/73). Isso constitui parte 

do desenvolvimento perceptual da busca pela pessoa perdida, isto é, as informações captadas 

pelos órgãos dos sentidos são selecionadas de acordo com os sinais da pessoa que se visa 

encontrar. E assim, apesar dos adultos enlutados estarem cientes de que não há sentido em 

procurar por uma pessoa que morreu, isto não os impede de experienciar um intenso impulso 

nesta direção (Parkes, 1998).  

 



 

 

50 

Outra característica comum desta segunda fase é a raiva provocada tanto pelos que são 

considerados responsáveis pela perda, como pelas frustrações enfrentadas ao longo da busca – 

fadada ao fracasso –, de recuperar a pessoa perdida. No decorrer dessa fase inicial do processo 

de luto a alternância entre dois estados subjetivos faz-se presente: de um lado, a crença de que 

a morte ocorreu, acompanhada da vivência de dor e anseio; por outro lado, a descrença de que 

ela tenha ocorrido, acompanhada da esperança e da busca por recuperar a pessoa perdida. No 

entanto, esta alternância se expressa de diferentes maneiras a depender do tipo de luto. No 

processo de luto caracterizado como sadio, a premência desta tentativa de busca diminui 

gradativamente ao longo do tempo. Já nas formas patológicas do luto há a persistência ativa 

na busca que tende a se expressar de muitas maneiras disfarçadas e distorcidas (Bowlby, 

1985/2004). Além disso, a raiva e a irritação, característicos da fase inicial do luto normal, 

não compreendem um estado contínuo, gradativamente vão dando lugar ao desespero, 

característico da fase seguinte. Mas, quando presentes, essas emoções podem se expressar em 

auto-recriminações ou ainda serem dirigidas para outras pessoas (Parkes, 1998).  

 

Assim, as principais características da segunda fase do luto são descritas por Bowlby 

(1985/2004):  

 

A busca incessante, a esperança intermitente, o desapontamento repetido, o pranto, a 
raiva, a acusação e a ingratidão ... subjacente a essas emoções fortes ... há a 
probabilidade de coexistir uma tristeza profunda e generalizada, uma reação ao 
reconhecimento de que a reunião é ... improvável. (p. 99/100).  

 

A terceira fase do luto compreende um momento de desorganização e desespero, mas também 

de reorganização. Gradativamente a pessoa enlutada conseguirá aceitar e reconhecer que a 

perda é permanente e que algumas mudanças na sua vida precisam ser realizadas. E assim, 

talvez seja necessário mudar antigos padrões de comportamento, pensamento, sentimento e 

ação, além de uma avaliação da situação em que se encontra no momento atual. A constatação 

da necessidade de mudança pode levar o enlutado a vivenciar momentos de desesperança, 

tristeza e apatia. A redefinição de si mesmo, bem como da sua situação pode implicar na 

renúncia da busca e esperança de recuperar a pessoa perdida restabelecendo, deste modo, a 

situação anterior. “Até que a redefinição aconteça, não é possível fazer planos para o futuro” 

(Bowlby, 1985/2004, p. 102). Somente quando esta etapa é superada a pessoa consegue 

reconhecer que é necessária uma tentativa de adotar novos papéis aos quais, provavelmente, 

ela não está habituada, e adquirir novas habilidades (Bowlby, 1985/2004). Daí então, o 
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enlutado ingressará na quarta fase, onde pode acontecer um maior ou menor grau de 

reorganização. 

 

No que tange o luto dos adultos, Bowlby (1985/2004) e Parkes (1998) fazem ainda referência 

ao luto perturbado, atípico ou patológico que, diferentemente do luto sadio – onde a situação é 

reconhecida e enfrentada –, pode levar a uma série de enfermidades físicas e ter diferentes 

graus de gravidade, variando de muito leves a extremamente graves. As principais 

características do luto perturbado envolvem a persistência da crença, consciente ou 

inconsciente, de que a perda é reversível; a premência de busca, constante ou episódica; 

sentimentos de raiva e auto-acusação; e a possibilidade de o pesar e a tristeza estarem 

ausentes (Bowlby, 1985/2004).  

 

O luto perturbado apresenta duas variantes com distúrbio. Na primeira, denominada de luto 

crônico, as reações emocionais à perda são intensas e prolongadas, podendo se fazer 

presentes, de modo dominante e persistente, a raiva e a auto-acusação (Bowlby, 1985/2004; 

Parkes, 1998). A pessoa enlutada apresenta-se incapaz de planejamento acerca da sua própria 

vida, tornando-se, com freqüência, “tristemente desorganizada” (Bowlby, 1985/2004, p. 154). 

Um dos sintomas importantes consiste na depressão, que pode aparecer associado ou 

alternado com a ansiedade, agorafobia, hipocondria ou alcoolismo. Idéias suicidas podem 

igualmente se fazer presentes. A mumificação, isto é, manter as coisas da pessoa que morreu 

inalteradas, também pode ocorrer. Ou o contrário, desfazer-se precipitadamente e sem critério 

dos pertences da pessoa que morreu que possam servir de lembrança. Além disso, outro 

comportamento comum consiste no cuidado compulsivo com os outros. Despersonalização e 

senso de irrealidade também podem ser vivenciados. “Mais cedo ou mais tarde, pelo menos 

alguns dos que evitam qualquer sentimento consciente entram em crise – habitualmente, 

alguma forma de depressão” (Bowlby, 1985/2004, p. 178).  

 

Na segunda variante, denominada por Parkes (1998) de “luto adiado”, a característica 

principal é a ausência prolongada de pesar consciente. A vida da pessoa enlutada aparenta 

continuar a ser organizada quase como era antes. No entanto, ela pode ser acometida por 

várias enfermidades psicológicas ou fisiológicas, assim como inesperadamente tornar-se 

agudamente deprimida. Um dos aspectos comuns às duas variantes consiste no fato do luto 

permanecer incompleto (Bowlby, 1985/2004).  
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Além dessas duas variantes principais do luto, Bowlby (1985/2004) ainda descreve uma 

terceira – a euforia – reação atípica à perda que, apesar de ser menos freqüente, pode ser tão 

intensa que em algumas pessoas se apresenta como um episódio maníaco.  

 

 

 O luto dos adultos: a perda de filhos natimortos, por aborto espontâneo ou alguns dias 

após o parto 

 

As perdas gestacionais, de acordo com McGoldrick e Walsh (1998), compreendem, muitas 

vezes, perdas ocultas, na medida em que são freqüentemente desconhecidas das outras 

pessoas ou não reconhecidas, consideradas como não-eventos. A preocupação inicial da rede 

social é com a saúde da mulher, e somente aos poucos se começa a perceber o que foi 

perdido. Além disso, as mulheres parecem sentir mais profundamente a perda do que seus 

parceiros, vivenciando, ao mesmo tempo, uma série de preocupações. Uma das principais 

preocupações relaciona-se à sua capacidade de ter um filho em uma futura gravidez, podendo 

também se fazer presente o medo do impacto da perda sobre o relacionamento afetivo com o 

parceiro (Worden, 1998). A culpa consiste em um sentimento muito comum, que pode levar à 

censura ou à auto-censura, sendo a perda interpretada como resultado da deficiência do seu 

próprio corpo ou de ações danosas empreendidas (Walsh & McGoldrick, 1998). Os parceiros 

também podem ser alvo de recriminações por parte da mulher, devido à percepção de que eles 

não sentem o mesmo que elas (Worden, 1998). Além do sentimento de culpa, a vergonha 

também pode se fazer presente, relacionada à incapacidade de dar à luz a um bebê sadio 

(Bowlby, 1985/2004). 

 

De acordo com Bowlby (1985/2004), apesar de o laço afetivo entre pais e filho ser ainda 

muito recente, os padrões gerais de reação à perda são muito semelhantes a outros tipos de 

perdas, como nos casos da morte de um cônjuge. Assim, pode-se fazer presente o torpor, 

seguido de aflição somática, anseio, raiva e subseqüente irritabilidade e depressão. Outra 

reação à perda compreende a tentativa dos pais de substituir um filho perdido tendo outro. 

Conforme Bowlby (1985/2004), essa reação revela-se perigosa pois pode comprometer o 

processo de luto, além de poder levar os pais a perceber o novo filho como o retorno daquele 

que morreu – resultando em uma relação distorcida e patológica entre pais e filho. O autor 

ainda recomenda que os pais esperem um ano ou mais antes de tentar uma nova gravidez. O 
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objetivo deste período de tempo consiste em possibilitar uma reorganização da imagem da 

criança perdida, conservando-a como uma lembrança viva, distinta de qualquer outro filho. 

 

Para Worden (1998), na medida em que perdas gestacionais como o aborto espontâneo e o 

natimorto envolvem a perda de uma pessoa significativa, é importante que os pais realizem o 

trabalho de luto. No entanto, um dos obstáculos comum ao início desse processo consiste na 

dificuldade de falar sobre a perda, visto que a rede social freqüentemente ou desconhecia a 

gravidez ou demonstra desconforto sobre esta experiência – o que inclui também os 

profissionais de saúde. As mulheres nessas situações, de acordo com Doka2 (1989, apud 

Parkes, 1998), vivenciam um “luto não autorizado”, na medida em que a perda experienciada 

não pode ser abertamente apresentada, socialmente validada ou publicamente lamentada. E na 

medida em que esses aspectos fazem-se presentes, alguns problemas podem surgir na 

expressão do luto, como a sua intensificação em conseqüência do fato de ter sido ignorado ou 

reprimido (Parkes, 1998).  

 

O comportamento dos profissionais de saúde diante uma perda gestacional compreende, desta 

forma, um aspecto importante no que tange o favorecimento do trabalho de luto dos pais. De 

acordo com Stok & Lehman (1983), após a morte de um feto ou de um bebê recém-nascido,  

alguns profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, comportam-se de modo 

inadequado, segundo a perspectiva dos pais enlutados. Isto porque têm dificuldade de lidar 

com a morte perinatal. Assim, alguns evitam a morte ou simplesmente dizem que “essas 

coisas acontecem”; são hostis; fazem uso de pensamento mágico fazendo referência ao fato de 

que os pais poderão ter outros filhos, ou que têm sorte de já ter filhos – minimizando assim o 

evento da perda; ou ainda submetem a mulher à sedação, isolando-a do contato com outras 

pessoas sob a alegação de protegê-la.  

 

Algumas recomendações são tecidas na literatura, destinadas aos profissionais de saúde, a fim 

de que eles possam facilitar o processo de luto dos pais que perderam um bebê. Entre as 

orientações pode-se destacar a necessidade de informar aos pais imediatamente sobre a 

condição do bebê; expressar sentimentos sobre a morte do bebê com palavras que possam 

consolar os pais; fornecer informações baseadas em fatos acerca do bebê, quando disponíveis; 

                                                           
2 Doka, K. (1989). Disenfranchised grief. Lexington, Mass., Lexington Books, apud Parkes, C. M. (1998). Luto: 
estudos sobre a perda na vida adulta (M.H.F.Bromberg, Trad.). São Paulo: Summus.  
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descrever a aparência do bebê antes de levar os pais para vê-lo; encorajar os pais para ver e 

segurar o bebê, permanecer com ele enquanto inicialmente examinam o bebê; tocar os pais 

afetuosamente e apropriadamente, na medida em que as palavras nem sempre são necessárias; 

encorajar os pais a chorar a perda abertamente; e, por fim, reconhecer que os pais tiveram 

uma perda real, uma morte, evitando agir como se a morte não tivesse ocorrido (Stok & 

Lehman, 1983; Worden, 1998). Ajudar as famílias a tornarem a perda real compreende outra 

recomendação, estimulando-as a compartilhar decisões sobre a disposição do corpo, sobre a 

escolha do nome do bebê e a realizar e participar de rituais como funeral. Objetos como 

fotografias do bebê, certidão de nascimento, impressões do pé, mecha de cabelo entre outros, 

podem também ajudar a tornar a perda real (Worden, 1998). 

 

De modo geral, Parkes (1998) orienta que os profissionais de saúde reconheçam o luto como 

um processo doloroso pelo qual a família precisa passar, cientes de que os sintomas precisam 

ser vistos em contexto. Além disso, ao mostrarem interesse em aceitar as necessidades dos 

enlutados, podem ajudá-los de modo muito mais efetivo do que, por exemplo, receitando 

medicamentos com o objetivo de aliviar o estresse do luto.  
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CAPÍTULO 3  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS, OPERACIONAIS E ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa visou a construir uma compreensão em profundidade dos significados de 

maternidade no contexto particular das perdas gestacionais recorrentes. Tendo isto em vista, o 

delineamento escolhido para a pesquisa consistiu no estudo de casos múltiplos (Yin, 2001; 

Leedy & Ormrod, 2005), isto é, um estudo que, de acordo com Yin (2001) busca preservar as 

características holísticas e significativas de um determinado evento, inserido em algum 

contexto da vida real. Além disso, tal delineamento também se caracteriza pela análise em 

profundidade de alguns casos criteriosamente selecionados e típicos de um conjunto mais 

amplo do qual se tornam os representantes (Laville & Dionne, 1999), com o objetivo de 

fornecer uma compreensão detalhada e aprofundada acerca do problema sob investigação 

(Stake, 1994).  

 

A partir deste intuito, foi realizada uma pesquisa narrativa (Lieblich, Tuval-Mashiach & 

Zilber, 1998), que pode ser entendida como um estudo que utiliza e analisa eventos narrativos 

– no caso, relatos verbais e histórias apresentadas pelos narradores individuais sobre suas 

vidas e realidades experienciadas. As histórias narradas são usualmente construídas em torno 

de um núcleo de fatos ou eventos de vida, permitindo também a expressão da individualidade 

e criatividade na seleção, adição, ênfase e interpretação dos fatos lembrados. Desta forma, tais 

histórias constroem e transmitem significados individuais e culturais. Assim, o estudo das 

narrativas pode permitir acessar o sistema de significados dos indivíduos, bem como a cultura 

e o mundo social nos quais estes se encontram inseridos (Lieblich et al. 1998). 

 

 

3.1 Participantes e critérios de seleção 

 

As dez participantes do estudo eram usuárias de um ambulatório de abortamento de repetição 

de uma maternidade pública na cidade do Salvador/Bahia e foram selecionadas a partir de 

alguns critérios previamente estabelecidos: 1) Possuir história reprodutiva marcada por três ou 

mais perdas gestacionais. Este critério corresponde a um dos aspectos que determina o 

diagnóstico médico para o aborto espontâneo recorrente. Os demais aspectos como o tempo 
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de gestação ou o peso fetal não foram levados em conta, na medida em que os casos que 

atendem a todos os critérios do diagnóstico são raros; 2) Estar na sala de espera do 

ambulatório aguardando a consulta médica (ginecologia/obstetrícia) e participar da dinâmica 

de grupo realizada pela equipe de psicologia (coordenado pela pesquisadora), com o objetivo 

de psicoprofilaxia e educação para a saúde. Essa atividade, destinada às usuárias do 

ambulatório, compreendia um grupo aberto, semanal e que possibilitava o compartilhar das 

experiências, bem como o esclarecimento de dúvidas e a transmissão de informações 

relacionadas à saúde. A participação no grupo correspondia ao primeiro contato entre as 

possíveis participantes e a pesquisadora. Ao final da dinâmica, aquelas que se adequassem ao 

primeiro critério acima descrito eram convidadas a participar da pesquisa, a partir de uma 

breve explicação sobre os seus objetivos. Caso houvesse a aceitação em participar, 

combinava-se dia e horário específico no próprio ambulatório para a realização da entrevista 

(em geral, no dia da próxima consulta médica). No dia combinado, então, as participantes 

eram convidadas a se dirigir a uma sala (consultório), onde na presença da pesquisadora, 

recebiam informações sobre a pesquisa através do consentimento livre e esclarecido. Obtido 

este, a entrevista era iniciada e gravada digitalmente.  

 

 

3.1.1. Caracterização sócio-demográfica 

 

As participantes do estudo possuíam idades que variavam de 26 a 40 anos e a escolaridade do 

primeiro grau incompleto ao segundo grau completo (ver Quadro 01). Residentes na cidade 

do Salvador, quatro possuem origem em alguma cidade do interior da Bahia ou do Sergipe. 

Com relação à ocupação cinco exerciam suas atividades no lar e cinco trabalhavam fora do 

domicílio, sendo três domésticas, uma vendedora e uma cabeleireira. Quanto à situação 

marital, cinco mulheres viviam em união consensual, três eram casadas e duas eram solteiras. 

No que tange à crença religiosa, sete das entrevistadas afirmaram ser católicas, duas 

pentecostais e uma protestante. Apesar de não ter sido investigada a renda familiar, a maioria 

das mulheres informava ter baixo poder aquisitivo, característica compatível com o perfil da 

clientela da maternidade estudada.  
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Quadro 01. Perfil sócio-demográfico das entrevistadas 

Entrevista Idade Estado 
civil 

Escolaridade Atividade 
produtiva 

Naturalidade Localização Religião 

01 32 União 
consensual 

2º. Grau 
completo 

Vendedora Serrinha/BA Salvador/BA Católica  

02 33 Casada 1º. Grau 
completo 

Cabeleireira Salvador/BA Salvador/BA Protestante 

03 27 Casada 2º. Grau 
completo 

- Aracaju/SE Salvador/BA Católica 

04 37 Casada 2º. Grau 
incompleto 

- Nossa Senhora 
de Lourdes/SE 

Salvador/BA Católica 

05 40 Solteira 1º. Grau 
incompleto 

Doméstica Amarosa/BA Salvador/BA Católica 

06 34 União 
consensual 

2º. Grau 
incompleto 

Doméstica Salvador/BA Salvador/BA Pentecostal 

07 26 União 
consensual 

2º. Grau 
incompleto 

- Salvador/BA Salvador/BA Católica/Espírita 

08 33 União 
consensual 

1º. Grau 
incompleto 

Doméstica Salvador/BA Salvador/BA Católica 

09 30 Solteira 2º. Grau 
completo 

- Salvador/BA Salvador/BA Pentecostal 

10 29 União 
consensual 

2º. Grau 
incompleto 

- Salvador/BA Salvador/BA Católica 

 

 

3.1.2. Caracterização da história reprodutiva 

 

A história reprodutiva das mulheres entrevistadas caracterizou-se por um número de gestações 

que variou de quatro a nove, incluindo a gravidez atual, e de perdas gestacionais subseqüentes 

entre três a sete. No momento da entrevista, oito das mulheres entrevistadas estavam grávidas. 

Vale ressaltar que as perdas gestacionais ocorreram em períodos variados do primeiro ao 

último trimestre da gestação e incluíram aborto espontâneo, natimortos e óbito neonatal 

imediato e/ou dias após o parto. Metade das mulheres possuía filhos, sendo que em dois casos 

os filhos eram adotivos.  

 

Quadro 02. Caracterização da história reprodutiva 

Entrevistadas No. de 
gestações 

No. de perdas 
gestacionais 

No. de filhos No momento da entrevista 
estava grávida 

01 04 04 - Não 

02 09 07 01 Sim (3 meses) 

03 04 03 - Sim (6 meses) 

04 05 05 01 adotivo Não 

05 05 04 01 adotivo Sim (6 meses) 
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06 05 04 - Sim (3 meses) 

07 05 04 - Sim (4 meses) 

08 07 04 02 Sim (3 meses) 

09 05 04 - Sim (4 meses) 

10 08 06 01 Sim (7 meses) 

 

 

3.2 Contexto do estudo 

 

A maternidade pública e federal escolhida para a realização da pesquisa é uma unidade de 

referência da Universidade Federal da Bahia (UFBA) de atenção à saúde perinatal.  

Desenvolve atividades de assistência à saúde reprodutiva e da criança, em regime de 

internamento e ambulatório, bem como de ensino e pesquisa. As áreas que abrange são as de 

ginecologia, obstetrícia, neonatologia e reprodução humana. Localiza-se no bairro de Nazaré, 

bairro de classe média de Salvador, e atende a um público de classe econômica popular. 

Dispõe de um ambulatório de abortamento recorrente de referência no Estado da Bahia, que 

no ano de 2005 realizou mais de 350 consultas. Neste ambulatório são atendidas mulheres 

com diagnóstico de aborto espontâneo recorrente, assim como de gravidez ectópica, gravidez 

molar e outros.  

 

A presente pesquisa foi realizada em uma das salas (consultórios) inseridas dentro deste 

ambulatório. Este ambiente caracteriza-se por ser bem climatizado e iluminado, com 

mobiliário adequado e suficiente para a realização das entrevistas (cadeiras e mesa). Também 

possui boa acústica, o que tornou possível garantir a privacidade, bem como a 

confidencialidade das informações obtidas.  

 

 

3.3 Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

 

Para a realização dessa investigação foi utilizada a técnica de entrevistas narrativas, na 

acepção de Jovchelovitch e Bauer (2002), adequada a este estudo por se definir como não 

estruturada e em profundidade. Não foi seguido, desta forma, um roteiro dirigido, mas 

formulada uma proposição geral que suscitou um relato narrativo (ver Anexo I). Ao final 



 

 

59 

deste relato, puderam ser formuladas algumas questões específicas as entrevistadas. Essas 

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

 

- A vivência da gravidez e os significados construídos acerca da maternidade; 

- O aborto espontâneo ou a perda gestacional como um evento crítico, tomado como 

possível marcador de transição no curso de vida destas mulheres; 

- As perspectivas em relação ao futuro após história reprodutiva marcada por perdas 

gestacionais freqüentes.  

 

A entrevista narrativa era iniciada com a formulação, pela pesquisadora, de um tópico inicial: 

“Quais as lembranças da sua primeira gravidez?”. A partir disto, a pesquisadora apenas 

encorajava de modo não verbal a participante a dar continuidade ao seu relato. 

Posteriormente, quando a participante indicava que o relato terminou podia-se indagar: 

“haveria ainda alguma coisa que você gostaria de dizer?”. Após o término do relato narrativo 

dava-se início a fase de questionamento, onde eram formuladas determinadas questões que 

não foram suficientemente abordadas ou esclarecidas durante o relato narrativo.  

 

Após o término da entrevista, a entrevistadora fazia o registro escrito de algumas informações 

complementares, bem como dos comportamentos não verbais das participantes. As entrevistas 

gravadas foram subseqüentemente transcritas em verbatim.  

 

 

3.4 Considerações éticas  

 

O projeto foi submetido ao comitê de ética da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), sendo devidamente aprovado. As participantes da 

pesquisa foram informadas a respeito desta, mediante a leitura do consentimento livre e 

esclarecido (ver Anexo II), onde foram explicitados a justificativa, os objetivos, os 

procedimentos da pesquisa e os possíveis riscos e benefícios esperados. Foi garantido o livre 

acesso às informações coletadas e foram dados quaisquer esclarecimentos solicitados, bem 

como garantiu-se a suspensão da participação se assim fosse da vontade das pesquisadas. 

Além disso, foi também pactuado o sigilo, a fim de assegurar a privacidade das participantes e 

dos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. O consentimento foi elaborado em duas vias, 

sendo uma retida pela participante da pesquisa e uma arquivada pela pesquisadora.  
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Por fim, ainda foi previsto que caso a pesquisa suscitasse a necessidade de um atendimento 

psicológico – identificado pela pesquisadora ou solicitado pelas participantes –, estas últimas 

seriam encaminhadas a algum serviço de psicologia de referência que oferecesse atendimento 

gratuito na cidade do Salvador/BA. Além disso, as participantes também poderiam participar 

da atividade grupal realizada pela pesquisadora no próprio ambulatório de perdas gestacionais 

recorrentes. Por fim, também foram informadas que poderiam ter acesso à pesquisadora, na 

respectiva maternidade e em determinados dias específicos, caso houvesse necessidade.  

 

Assim, no decorrer da pesquisa, cinco das entrevistadas verbalizaram terem se beneficiado em 

participar do estudo, na medida em que ao falar sobre suas histórias e emoções experienciadas 

(como o medo), perceberam a redução da ansiedade que já vinham sentindo (em decorrência 

da gravidez atual). Algumas delas também abordaram a possibilidade de ressignificação de 

alguns aspectos das suas trajetórias reprodutivas, propiciada pela construção das suas 

narrativas, em função da pesquisa. Além disso, em um momento posterior à coleta de dados, 

cinco das entrevistadas voltaram, pelo menos mais uma vez, a participar da dinâmica de grupo 

realizada pela equipe de psicologia e duas das entrevistadas procuraram a pesquisadora para 

relatar a ocorrência de mais uma perda gestacional. É possível que os relatos tenham 

conduzido à compreensão das suas próprias experiências.  

 

 

3.5 Análise dos dados 

 

 

3.5.1 Etapas e procedimentos 

 

O material narrativo foi lido, interpretado e analisado a partir de duas abordagens, conforme 

descritas por Lieblich, Tuval-Mashiach e Zilber (1998), a saber: 1) holística baseada em 

conteúdo, e 2) categorial baseada em conteúdo. A primeira abordagem privilegia a história 

completa do indivíduo, sendo que o foco incide sobre o conteúdo apresentado por ele. Há a 

análise do significado da parte à luz do conteúdo que emerge do restante da narrativa ou do 

contexto da história em sua totalidade. A segunda abordagem, por sua vez, privilegia o 

conteúdo das narrativas como manifestado em partes separadas, sem relacionar com o 

contexto da história completa, onde categorias do tópico estudado foram definidas. Os 
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estágios de análise adotados, a partir desta segunda abordagem, são descritos abaixo, 

conforme propostos por Smith e Dunworth (2003): 

 

1º. Estágio: Envolveu a leitura da entrevista transcrita repetidas vezes. A cada leitura foram 

observados elementos importantes naquilo que a participante disse. Estas notas iniciais 

incluíram sumários preliminares e interpretações do material, tentando-se fazer ligações com 

outros aspectos do relato da participante ou simplesmente fazendo associações e especulações 

que ocorriam à pesquisadora. Posteriormente, as notas iniciais foram transformadas em temas, 

isto é, palavras ou expressões que pareceram capturar a essência do que está sendo dito pela 

participante. Nesta fase, os temas não precisavam ser conclusivos ou muito gerais, mas 

deviam permanecer mais próximos ao texto. 

 

2º. Estágio: Envolveu observar conexões e similaridades entre os temas do primeiro estágio. 

O processo consistiu em reunir temas que pareceram fazer parte de um mesmo grupo, 

refletindo sobre o que os liga e quais as categorias mais amplas poderiam ser formuladas. Para 

cada grupo foi dada uma categoria que conseguia capturar a essência deste. O objetivo deste 

processo foi o de organizar o material temático em um número manejável de temas 

subordinados.  

 

3º. Estágio: O processo de observar conexões e agrupamentos na lista já elaborada no estágio 

anterior foi repetido. Desta maneira, uma lista final de temas principais da entrevista emergiu. 

O processo de análise descrito até esta etapa foi repetido para cada uma das demais entrevistas 

transcritas.  

 

4º. Estágio: Uma lista de todos os temas principais de cada entrevista transcrita foi compilada 

no estágio anterior. Assim, cada entrevista gerou uma tabela com temas principais. Neste 

estágio, foi realizado um exame das conexões entre as tabelas com os temas individuais a fim 

de agrupá-las. Deste agrupamento, temas principais que capturam os aspectos importantes das 

experiências descritas ao longo das entrevistas individuais emergiram. O produto final deste 

processo interativo sistemático foi uma tabela-síntese com os temas principais para o grupo 

das participantes. Uma vez derivados, estes temas foram usados como lentes para revisar cada 

entrevista transcrita a fim de verificar se estes foram significativos em cada relato.  



 

 

62 

5º. Estágio: Os temas formulados no estágio anterior puderam ainda ser integrados e 

combinados em outros temas principais, mais unificados e inclusivos. 

 

A análise dos dados que se realizou, desta forma, é de natureza sistemática e interativa. 

Envolveu um movimento gradual de uma leitura inicial mais próxima de cada transcrição 

individual para um relato sintetizado e mais abstrato do grupo das participantes como um 

todo.  

 

 

3.5.2 Plano geral 

 

As participantes da pesquisa foram alocadas em duas situações diferentes a partir das 

especificidades das suas trajetórias reprodutivas. Assim, na primeira situação, encontram-se 

cinco mulheres com trajetória de perdas gestacionais recorrentes marcada pela ausência de 

filhos (biológicos ou adotivos). Na segunda situação, encontram-se cinco mulheres que 

possuem filhos, sendo que três delas, apesar da trajetória de perdas gestacionais recorrentes, 

possuem pelo menos um filho biológico, e duas mulheres que devido à vivência de perdas 

gestacionais, decidiram adotar um filho. O quadro abaixo apresenta essas diferentes 

trajetórias: 

 

Quadro 03. Diferentes situações relacionadas às especificidades das trajetórias reprodutivas 

Entrevistadas No. gestações No. perdas 
gestacionais 

No. filhos Grávida no 
momento da 
entrevista 

Situação 1 

01 04 04 00 Não  

03 04 03 00 Sim (6 meses) 

06 05 04 00 Sim (3 meses) 

07 05 04 00 Sim (4 meses) 

09 05 04 00 Sim (4 meses) 

Situação 2 

02 09 07 01 Sim (3 meses) 

08 07 04 02 Sim (3 meses) 

10 08 06 01 Sim (7 meses) 
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Situação 3 

04 05 05 01 adotivo Não 

05 05 04 01 adotivo Sim (6 meses) 

 

Deste modo, os principais marcadores que orientaram a análise das narrativas foram os que se 

seguem: as diferentes situações em função das especificidades das trajetórias reprodutivas 

(presença ou ausência de filhos biológicos ou adotivos); o mapeamento da multiplicidade de 

vozes provenientes das posições do eu (internas e externas) e dos outros significativos; os 

vários níveis do sistema, isto é, o próprio self (campo afetivo e significados pessoais), o 

microssistema (rede de relações sociais), o macrossistema (atitudes e ideologias da cultura); e 

a perspectiva temporal (no decorrer do tempo irreversível). As situações acima descritas são 

apresentadas e analisadas nos dois capítulos subseqüentes. 
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CAPÍTULO 4 

 

TRAJETÓRIAS REPRODUTIVAS MARCADAS POR PERDAS GESTACIONAIS RECORRENTES E 

AUSÊNCIA DE FILHOS  

 

 

Neste capítulo serão apresentados os cinco casos cujas trajetórias reprodutivas foram 

caracterizadas pela repetição de insucessos gestacionais e pela ausência de filhos (biológicos 

ou adotivos). Os casos foram reconstruídos e sintetizados pela pesquisadora, preservando-se, 

porém, alguns trechos originais das narrativas.  

 

A organização dos casos abarca quatro tópicos principais. O primeiro tópico, intitulado 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas apresenta a síntese da história reprodutiva de 

cada mulher, a partir de como esta história é construída e enunciada por meio da narrativa. O 

segundo tópico refere-se ao contexto no qual ocorreram as trajetórias reprodutivas e envolve 

as vozes e as condutas tanto de familiares, quanto de profissionais de saúde ao longo das 

vivências de gravidez e de perda gestacional. A caracterização dos serviços de saúde a que as 

mulheres recorreram ao longo da trajetória reprodutiva também é apresentada. O tópico 

seguinte aborda as possíveis mudanças na posição do eu ao longo da trajetória reprodutiva, 

incluindo as perspectivas para o futuro. Por fim, o quarto tópico refere-se as possíveis 

mudanças nos significados de maternidade no decorrer do tempo e das vivências de gestações 

e perdas, enfatizando como o tornar-se mãe é vislumbrado no momento atual. 

 

Após a apresentação dos casos, no tópico intitulado Perdas gestacionais em contexto, 

realizou-se a análise desses casos tomados em conjunto, onde os principais temas individuais 

são integrados e combinados em temas principais, mais unificados e inclusivos, a partir do 

propósito de alcançar um entendimento holístico e explanatório da vivência de perdas 

gestacionais recorrentes. Deste modo, os tópicos referem-se aos aspectos subjetivos da 

trajetória reprodutiva (nível individual), às relações dialógicas estabelecidas ao longo dessa 

trajetória (nível micro) e às mudanças empreendidas no self e nos significados de maternidade 

no decorrer do tempo irreversível. Articularam-se, ainda, os níveis individual e micro entre si 

e com o contexto sócio-cultural mais amplo no qual encontram-se inseridos (nível macro).  
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4.1 OS CASOS 

 

 

CASO MARIA  (entrevista 03) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

A trajetória reprodutiva de Maria caracteriza-se por quatro gestações, considerando-se a atual, 

e três que resultaram em abortos espontâneos. A primeira gravidez, não planejada, ocorreu 

aos 20 anos de idade, suscitando tensão na família, que exigia a união legal com o namorado 

antes do nascimento da criança. O casal, então, em negociação em as vozes familiares, decide 

residir em uma mesma moradia. Apesar dos conflitos familiares, Maria relata que ter um filho 

compreendia um sonho:  

 

Há muito tempo eu queria, adoro criança, queria ter muito um filho...era o sonho da 
minha vida ter um filho.... Independente de estar casada ou não, eu pensava assim, ter 
meu trabalho e ter meu filho, só mulher pra entender isso, mas sempre quis ter um 
filho, desde quando eu era adolescente com dezessete, dezoito anos de idade, o sonho 
da minha vida era ter um filho.  

 

Contraditoriamente, também relata que a gravidez compreendia uma situação não esperada e 

não desejada naquele momento da sua vida, principalmente porque vislumbrava possíveis 

conflitos familiares: “não era isso que eu estava querendo, eu dei tanta risada que eu não 

estava acreditando...o problema meu era contar a meu pai” . Porém, a gravidez resultou em 

um aborto espontâneo aos quatro meses de gravidez. Após a perda desfez-se de imediato do 

enxoval do bebê e evitava assuntos relativos à gravidez.  

 

A segunda gravidez, um ano após a primeira, foi planejada e o bebê esperado era uma 

menina: “outra realização, né, porque a mãe quer ter mais uma menina do que um menino”. 

A família extensiva, dessa vez, demonstrou aceitação e alegria com a notícia de gravidez: 

“ ficou todo mundo feliz”. No entanto, Maria enfrentou resistência de alguns familiares ao seu 

desejo de querer engravidar novamente após a perda gestacional:  

 

Meu pai assim não queria que eu sofresse, “você já engravidou de novo Maria, você 
sabe o risco que você tem, você tem que se cuidar primeiro antes de engravidar”. Eu 
não queria saber, eu queria ter meu filho e acabou....Ele não dava muito apoio porque 
eu sofria muito, ele me via empolgada e de repente sem nada..., ele não gostava.  
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Apesar da falta de apoio do pai para tentar novamente, Maria recebeu apoio de outros 

membros da sua família extensiva: “Minha mãe sempre me apoiou, minha irmã também, 

menos meu pai, ele não queria me ver sofrendo”. No entanto, a gravidez também resultou em 

um aborto espontâneo aos cinco meses de gestação: “quando eu já estava com cinco meses 

perdi de novo, aí eu decidi não querer mais, segurar um pouquinho”. A experiência da 

indução do parto, compreendeu uma experiência difícil para Maria que a levou a sentir muita 

dor física/emocional: “na segunda eu induzi. Uma coisa é você ter dores horríveis para ver 

seu filho vivo e no meu caso eu não ia ver. Eu acho que a segunda experiência foi pior que a 

primeira” .  

 

A terceira gestação, também planejada e ocorrida três anos após a segunda, foi diagnosticada 

como anembrionária e também resultou em um aborto espontâneo aos três meses de gestação. 

A reação de Maria após a perda gestacional foi caracterizada pela vontade de ficar sozinha e 

não falar sobre assuntos relativos à maternidade – reação semelhante às perdas anteriores: 

“ah, logo em seguida eu não queria ninguém em casa, tem dia que eu não queria que 

ninguém falasse comigo...também ninguém tocava no assunto...uma coisa que mexeu muito 

com a gente, muito mesmo”. O ritual do enterro foi realizado por familiares, mas Maria não 

quis participar. Após a perda ela decide que não iria mais engravidar, porém, decorrido algum 

tempo, e com o incentivo de uma médica que a acompanhava, uma nova gravidez passou, 

então, a ser planejada: “esperei dois anos e uns dias, uns meses, foi quando a médica falou: 

‘vamos tentar agora’”. 

 

Assim, a quarta gestação compreende a gravidez atual. Ao saber-se grávida, Maria procurou 

por um atendimento médico especializado em perdas gestacionais recorrentes. Aos cinco 

meses realizou o procedimento denominado cerclagem, devido ao diagnóstico médico relativo 

às causas das suas perdas encontrar-se relacionado à abertura no colo do útero. A realização 

desse procedimento, no entanto, implicava em riscos à vida do bebê, conforme os médicos 

enfatizavam, mas Maria decidiu que iria arriscar:  

 

Eu não queria nem saber, eu queria tentar de todo jeito, todo jeito eu queria tentar, aí 
na mesma hora eu ficava assim, já que estou na chuva, tenho que me molhar, e não 
pensei duas vezes. Eu fiz a cerclagem. Deu tudo certo.  

 

No entanto, descreve o sofrimento vivenciado em função da realização desse procedimento 

cirúrgico: “a cerclagem e o pós-operatório é horrível...fiquei internada três dias por causa de 
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contração...é ruim ficar em hospital, mas como a todo custo eu queria, eu fiquei os três dias e 

passaria por tudo de novo, passaria”. Maria relata sentir medo quando reflete acerca das 

possíveis intercorrências que podem ainda ocorrer, isto é, medo relacionado às incertezas 

futuras:  

 

Tenho que tomar uma injeção para amadurecer o pulmão do bebê caso nasça 
prematuro e estou naquela expectativa. Dá medo, mas eu estou procurando não 
pensar....(Medo) de perder, de entrar em trabalho de parto antes do tempo, de nascer 
prematuro e depois não vingar, tem todo esse medo. Porque é uma interrogação, a 
gente não sabe, de jeito nenhum.  
 

Ao mesmo tempo, enfatiza que com essa gravidez está realizando um sonho: “com certeza 

estou realizando meu sonho...apesar dos riscos estou me sentindo assim”.  

 

Ao refletir sobre a sua história reprodutiva Maria relata não conseguir compreender o que 

desencadeou as três perdas gestacionais vivenciadas. E, na ausência de uma explicação de 

ordem biomédica ou de uma possível hereditariedade, relaciona as perdas a explicações de 

cunho religioso: “não consigo entender. Eu digo que é vidas passadas...alguma coisa que eu 

fiz e devo estar pagando agora. Eu digo isso porque ninguém na minha família tem problema 

nenhum pra engravidar, nem pra segurar, nada, só eu” . As vozes dos familiares também vão 

na direção de um entendimento com base na crença religiosa: “todo mundo fala que vem na 

hora certa, não adianta passar por cima de Deus”. Com relação às lembranças das perdas, 

Maria relata:  

 

As coisas que eu lembro, que eu tenho de lembranças, são coisas que eu não quero 
nem lembrar, que é muito ruim, não é nem ruim, é triste ter que interromper... você 
interromper alguma coisa que você sempre quis e assim, a lembrança que eu tenho 
é...não sei nem descrever qual é a lembrança que eu tenho, são situações que eu 
pretendo não passar nunca mais, nunca mais mesmo. 

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

As pessoas significativas para Maria, que compõem a sua rede de apoio, compreendem vozes 

importantes que a acompanham e a influenciam ao longo da sua trajetória reprodutiva. Os 

membros da família extensiva, como a mãe, o pai e a irmã, são os seus principais 

interlocutores, interferindo nas decisões relativas à maternidade, regulando como e em que 

condições uma gravidez pode ocorrer, bem como, oferecendo um importante apoio emocional 
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ao longo de cada vivência de gravidez e perda: “a minha família, Ave Maria, é uma família 

dez!”. Maria através da sua narrativa também destaca a figura do parceiro e reflete sobre a 

conduta dele ao longo da trajetória reprodutiva que demonstra não só o seu apoio e afeto, mas 

também evidencia os significados pessoais que ele possui acerca das perdas e que a eximem 

de responsabilidade:  

 

Ele me apoiou .... Ele não me cobrou por eu ter perdido, ele nunca cobrou, eu casei 
porque eu estava grávida, no entanto, ele nunca ... eu perdi, se ele tivesse casado 
mesmo por obrigação por causa do filho a gente já tinha se separado.... Ele não, ele 
nunca me cobrou, sempre me apoiou e dessa vez mesmo da minha gravidez, eu não 
tenho o que dizer de ignorância não, ele apoiava, ele estava sendo secretário, ele 
chegava em casa dez horas da noite e ia lavar banheiro, varrer a casa ele dizia (pra) 
não varra a casa, você pode tirar um pozinho assim mas não varra a casa, então tudo 
isso ele faz comigo. Eu não posso assim ter relação, ele compreende, ele não me 
cobra.  

 

Assistência à saúde 

Com relação à assistência à saúde recebida, Maria avalia como positiva na medida em que 

acredita que os profissionais de saúde não poderiam ter evitado as perdas: “Foi muito bom, 

não foi ruim não, só que os médicos não podia fazer mais nada”.  

 

Mudanças na posição do eu 

A partir da sua história reprodutiva, marcada por algumas intercorrências que levaram às 

perdas gestacionais, Maria relata que percebe que há mudanças no nível intrapessoal, 

especialmente relacionadas aos significados atribuídos ao papel de mãe e de pai:  

 

Já está mudando...meu modo de pensar, meu modo de agir, até assim conceito que eu 
tinha antes, hoje eu já tenho outras coisas, hoje eu já penso diferente, meu 
comportamento... Dar valor a coisas que eu não dava, dar valor assim ... quando eu 
tinha vinte anos eu estudava, só queria o que, farra, queria festa, não dava valor a 
minha mãe e a meu pai e hoje eu dou valor a minha mãe e a meu pai, faço com que 
meu marido também dê valor a minha mãe e a meu pai porque eu estou sofrendo. 
Assim, minha mãe não sofreu o que eu sofri, mas assim, pra ver se o filho dar valor a 
sua mãe e a seu pai, no caso, no papel principal a mãe porque a mãe sofre muito 
mesmo pra ter um filho, então meu conceito já mudou aí... Hoje em dia estou mais 
maleável pra muitas coisas, antes eu falava tem que ser assim e acabou, hoje não, já 
vejo os dois lados.  
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Maria também percebe mudanças, bem como tensões no relacionamento com o próprio 

marido, especialmente devido ao fato da sua atenção e preocupação encontrarem-se mais 

direcionadas à gravidez e ao filho em desenvolvimento do que ao marido:  

 

Meu marido diz que eu não ligo mais pra ele, “porque você não liga mais pra mim?”. 
Eu digo “rapaz eu ligo sim”, agora ele quer toda a atenção, porque quando eu não 
estava grávida eu poderia, eu dava e hoje em dia eu já não posso mais, não posso 
entre aspas... ele não dorme mais na cama comigo, porque eu me mexo a noite toda, 
aí ele coloca um colchão assim do lado, aí ele: “rapaz você não está fazendo nem 
questão de dormir mais comigo”, “rapaz incomoda demais minha barriga”, porque o 
neném na hora que eu relaxo é a hora que mexe mais ... ele diz que eu não faço 
questão de ir pra cama, só que ele tem o mal dormir, eu tenho medo dele bater na 
barriga, “tudo seu é a barriga”, ele levanta o braço eu falo: “cuidado com minha 
barriga”, aí ele “Maria você não deixa nem eu encostar em você”, “pode encostar 
mais cuidado com a barriga”. 

 

Mudanças nos significados de maternidade 

Os significados relativos à maternidade e subjetivamente construídos por Maria sofreram 

algumas modificações ao longo da sua trajetória reprodutiva. Na primeira gestação, pode-se 

perceber uma certa tensão entre os significados canônicos acerca da maternidade – onde ter 

um filho representa o sonho na vida de uma mulher -, e o momento de vida em que se 

encontrava – cujas expectativas sociais e pessoais não vão em direção à maternidade, afinal 

não possuía as condições esperadas para isso, como ser muito jovem, não estar casada, entre 

outros. Logo, os sentimentos relativos à maternidade eram ambivalentes entre o querer ter o 

filho e realizar o sonho de toda mulher e o não querer, pois ser mãe naquele momento 

resultaria em muitos conflitos familiares. A partir da segunda gravidez, no entanto, na medida 

em que Maria já se encontrava dentro dos padrões socialmente esperados para poder ter um 

filho – isto é, estava morando junto com o parceiro, configura-se uma condição não só 

desejada como planejada. E nesse momento, a voz canônica da cultura é dominante na sua 

vida sendo a gravidez a sua escolha, independente de possíveis conflitos com a figura paterna.  

 

Assim, os significados de maternidade, no momento atual, encontram-se relacionados a um 

sacrifício eminentemente feminino:  

 

Ser mãe é você ... renunciar muita coisa ... porque assim, que mal vai ao homem, 
nenhum, na minha cabeça nenhum, é a gente que perde noite, é a gente que tem 
aquela preocupação mais ... então, pra mim ser mãe é você zelar, não sei se é zelar 
pelo filho mais do que o pai ... ser mãe é ser mais preocupada ... é uma boa pergunta 
que quando eu chegar em casa eu vou começar a pensar sobre isso.  
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CASO JOANA  (entrevista 06) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

Joana possui trajetória reprodutiva marcada por cinco gestações e quatro perdas gestacionais – 

ocorridas, em geral, nos últimos meses de gestação. No momento atual encontra-se grávida de 

três meses. A sua primeira gravidez, planejada e muito desejada, especialmente pelo parceiro, 

ocorreu quando tinha 21 anos de idade e desenvolvia-se sem intercorrências até os seis meses, 

quando Joana teve sangramentos que resultaram em um aborto espontâneo. Descreve o 

itinerário percorrido em alguns serviços públicos de saúde, após o início do sangramento, até 

receber o diagnóstico da necessidade de realizar um parto cesáreo de emergência, na tentativa 

de salvar a vida do bebê. No entanto, o bebê já nasceu sem vida. A reação emocional de Joana 

ao saber da morte do bebê compreendeu a não aceitação e a busca pelo objeto perdido, sendo 

encaminhada para um atendimento psicológico:  

 

Só que quando ela fez a cesária o bebê já tava morto, aí simplesmente ela falou 
comigo que tava morto, eu também aceitei na hora, anestesiada, tudo bem, quando foi 
no outro dia, veio o trauma, foi que veio aquele trauma de que eu queria porque 
queria aquele bebê, tive que ser internada várias vezes ainda, porque, vários dias 
porque não podia dar alta pra mim porque eu não tava me sentindo bem. Tive um tipo 
... quase tive perca de memória, entendeu, aí foi difícil demais ... eu não tava 
aceitando, (não) dizia coisa com coisa, não tava lembrando das coisas, só ficava 
chamando, queria só o bebê, só o bebê e elas me encaminharam para um psicólogo 
pra poder passar mais isso, tudo, mas foi muito difícil... não conseguia me conformar 
de eu ter perdido, queria saber porque, não acreditava, ficava indo atrás do 
necrotério ver se tava lá, dizia que tava lá, que tava vivo e tudo, entendeu, fiquei com 
trauma de bebê, não podia chegar ninguém de bebê junto de mim, nem também 
grávida, se chegava alguém grávida (perto) de mim já começava a me estressar, 
começava a ficar nervosa que eu não conseguia reagir por ver.  

 

Além disso, na tentativa de esquecer o ocorrido, Joana solicita ao marido para se desfazer de 

todo o enxoval comprado para o bebê:  

 

Aí na primeira gravidez eu falei pro meu esposo: “eu quero chegar em casa e não 
quero achar mais nada, não quero mais nada, não quero nada que me recorde a 
minha gravidez, eu não quero”, aí também cheguei em casa já tinha dado tudo, tudo o 
que a gente tinha comprado, ele já tinha dado tudo.  

 

Apesar da intensa reação emocional após a perda, Joana realizou o funeral do bebê, bem como 

o seu registro civil – condutas que não foram repetidas nas perdas posteriores: “a gente 

registrou e tudo, teve velório e tudo porque pegou no hospital, fez enterro ..., já os outros não 
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... teve dois que ficou no hospital e teve um...a gente assinou o termo de responsabilidade aí 

foi pra estudo”. Na época, Joana acreditava que a perda gestacional ocorreu devido a um 

“susto” que havia levado, mas a repetição das perdas nas gestações subseqüentes a levou a 

questionar essa suposição.  

 

Na segunda gestação, também planejada e ocorrida aos 23 anos de idade, Joana empenha-se 

na tentativa de controlar as incertezas futuras relativas à gravidez – aumentando os cuidados 

com o próprio corpo –, devido ao medo de que a história de perda se repetisse: “aí veio a 

segunda, eu fiquei empolgada, feliz, mimada...fiz repouso redobrado na segunda com medo 

de ser igual, não trabalhava nem nada, só que aí desse aconteceu a mesma coisa”. Aos oito 

meses de gestação, Joana começou a sentir algumas dores abdominais, o que a levou a 

percorrer vários serviços de saúde, até o momento em que recebeu a notícia de que o bebê já 

se encontrava natimorto:  

 

Aí viemos para a emergência, quando chegou na emergência passamos de hospital em 
hospital, hospital em hospital, aí o médico falou assim: “o seu bebê já tá morto”, aí 
eu falei assim: “morto?”, ele: “é, tá morto, pode internar ela que e gente vai fazer 
uma cesariana”. 

 

A reação emocional à notícia da perda gestacional consistiu em uma intensa aflição para 

Joana, o que levou a uma elevação da sua pressão arterial. Porém, antes que fosse submetida a 

uma cesariana houve a perda do bebê:  

 

Aí entrei em desespero, não conseguia baixar a minha pressão, porque foi um caso 
que, sei lá, que não tivesse me avisado antes, tivesse feito nascer primeiro, né, pra 
fazer o (parto) cesáreo, costurar, aí nasceu no banheiro, não nasceu cesária, nasceu 
no banheiro, eu fui no banheiro, ainda fechei a porta, porque ele (o médico) falou: 
“oh, qualquer momento que você for no banheiro não feche a porta”, eu fui no 
banheiro, fechei a porta, daqui há pouco nasceu lá mesmo no banheiro, aí quando eu 
gritei que eles vieram correndo.  

 

Após a perda, Joana relata ter se recuperado emocionalmente melhor do que na primeira 

perda. E assim como anteriormente, decide dar o enxoval do bebê: “na segunda eu mesmo dei 

(o enxoval), eu já me recuperei mais, eu já tava melhor, psicologicamente, aí eu mesmo dei”. 

Porém, relata que não queria mais engravidar:  

 

Não queria mais, não... É porque ele, ele sempre quis, ele tem um sonho dele, ter um 
filho. Eu também quero ter filho, só que a gente que passa pelo problema, pelo 
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processo, acho que vai esfriando mais, só que renova quando a gente fica grávida, 
né? Claro que renova. Mas, quando falava de gravidez comigo, eu pensava que eu 
podia esquecer um dia, eu podia esquecer tudo... fiquei com aquela psicose: “não 
quero mais saber de gravidez”. 

 

A terceira gestação consistiu em uma recordação que, no momento da entrevista, Joana diz ter 

tido dificuldade para lembrar: “a terceira também foi...sabe que eu não me lembro muito 

como foi a terceira?”. No entanto, gradativamente foi relembrando dos momentos difíceis 

que cercaram essa gravidez, ocorrida aos 27 anos de idade: “a pior que teve foi essa, eu acho 

que foi a pior que teve”. Relata que a gravidez, não planejada – na medida em que engravidou 

fazendo uso de contraceptivos –, seguia sem intercorrências. Estava realizando o 

acompanhamento pré-natal sem que nenhuma alteração fosse detectada. No entanto, no 

sétimo mês de gestação teve um sangramento, o que a levou a buscar atendimento médico de 

emergência. A ausência de vagas em maternidades públicas equipadas com U.T.I. neonatal 

conduziu a mais um bebê natimorto:  

 

Eu levantei perdendo muito sangue, aí fui pra emergência, chamei minha cunhada, a 
gente foi pra emergência, mas mesmo assim jorrando muito sangue, aí quando eu 
cheguei lá a médica falou assim: “ah, tá vivo o bebê, mas só que a gente não pode 
fazer nada, que aqui não atende prematuro, vamos esperar uma vaga”... ficou 
esperando até às cinco horas pra ver se tinha vaga e não tinha, acho que eu fiquei 
internada de cinco da manhã até às cinco da tarde só perdendo sangue, esperando 
vaga e nada de achar vaga, quando nasceu foi meia-noite, aí já nasceu, já evolui com 
tudo, saiu com tudo já morto, aí foi só isso.  
 

Joana relata a percepção de risco à sua própria vida nas circunstâncias dessa perda, o que 

levou a família extensiva a cogitar a possibilidade de denunciar o serviço de saúde que 

prestou o atendimento:  

 

A terceira vez que eu quase morro, meu pai ficou super aborrecido, ele queria 
denunciar isso tudo... denunciar o hospital, por eu ter passado por isto, por eu ter 
ficado esse tempo todo com essa infecção, porque foi alta, uma infecção alta, 
entendeu, grave mesmo, então, sei lá, ele queria denunciar e tudo, eu quase morro 
também, porque eu não tava conseguindo reagir aos medicamentos, mas, tô aqui ... 
tentando de novo, né, pedindo a Deus que seja totalmente diferente.  

 

A reação do parceiro à perda foi também marcada por muito sofrimento:  

 

A terceira mesmo, quando ele chegou no hospital... ele ficou desesperado, teve que 
tomar medicamento (devido à pressão arterial elevada), tudo mais. Porque ele é mais 
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frágil do que eu... Porque eu sou forte, eu me acho forte, assim, em termos de segurar 
as coisas porque eu seguro, a gente segura. Mas, ele não, ele desabava. 

 

Na quarta gestação, aos 28 anos de idade, Joana resolve buscar por um atendimento 

especializado em perdas gestacionais recorrentes: “a mais esperançosa foi a quarta, porque a 

gente tava aqui fazendo tratamento com Dra. O. ... eu tava bem segura disso”. No entanto, ao 

realizar um ultrassom aos seis meses de gestação, a médica constatou que havia alguma 

alteração nos batimentos cardíacos do bebê. Seguindo a orientação médica, Joana realiza 

outro ultrassom alguns dias depois, pois a depender do resultado iria se submeter a uma 

cesariana. Porém, o bebê já estava natimorto. A médica, então, a encaminha para realizar uma 

investigação acerca do que provocava as perdas gestacionais, mas Joana só regressaria à 

maternidade meses depois e novamente grávida: “aí eu não vim mais, eu desapareci, só que 

quando agora eu vim, disposta a fazer o tratamento, só que quando eu cheguei aqui eu já 

tava grávida”. Joana relata que antes de engravidar pela quinta vez recebeu uma cura na 

Igreja evangélica a qual freqüenta, o que levou o marido a incentivá-la a engravidar mais uma 

vez:  

 

Até que eu fui receber uma cura na igreja ... o pastor chegou e me chamou na frente... 
Aí, começou a orar e disse: “ó, minha irmã, você está sendo curada agora, Deus tá 
dando uma cura pra você agora”... “Não era a cura que você queria, não é a cura do 
seu tempo, é do tempo de Deus”. Aí, pronto. No momento que ele tava lá, eu chorava, 
eu chorei muito... Aí, cheguei em casa, falei com ele (marido), aí ele ficou doido: 
“não, agora é que a gente tá na hora de ter mesmo”.... Aí, começou a colocar de novo 
na minha mente pra engravidar. 

 

Essa corresponde à gestação atual. Joana diz que agora está mais esperançosa em conseguir 

controlar as possíveis intercorrências gestacionais, através do uso de algumas tecnologias 

médicas:  

 

Que agora tem mais possibilidades ... que a gente vai fazer de tudo pra segurar esse 
agora...tô tomando medicamento que eu nunca tomei de nenhuma (gravidez), eu 
nunca tomei medicamento, e esse agora eu tô tomando ... ela (a médica) disse que é 
um meio de ajudar a segurar a criança ... eu fiz um exame de sangue, aí ela falou que 
era uma coisa que ia ser necessário costurar ... no útero, pra fechar, pra não abrir 
antes do tempo (procedimento denominado cerclagem), tudo isso ela falou comigo pra 
ser feito agora, nessa aqui agora.  

 

Apesar desses novos recursos e informações que dispõe para lidar com as incertezas futuras, 

Joana resolve não comprar o enxoval do bebê antes do seu nascimento:  
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Agora já dessa gravidez, a última eu não comprei, das duas últimas eu não comprei... 
não é uma coisa que eu não queria, mas eu também falei com ele agora, que esse 
daqui a gente vai aguardar, vai deixar pra comprar tudo pra depois que nascer, 
entendeu ... não é desconfiança, porque a gente tem que ter fé, eu tenho muita fé desse 
daqui ficar, entendeu, mas eu prefiro comprar depois, depois que souber que nasceu, 
tá bem, aí a gente vai lá e compra. 

 

Assim, a esperança de, enfim, conseguir êxito na gestação atual é atravessada pelo medo e 

insegurança caracterizados por pensamentos negativos recorrentes e pela vigilância constante 

dos movimentos fetais, o que leva Joana a concluir acerca da necessidade de 

acompanhamento psicológico:  

 

E outra coisa também que a gente não, eu não, eu sempre a gente falou isso em casa, 
meu esposo falou: “Oh, nega, nós pra ter um filho, a gente tem que ter um 
acompanhamento porque a gente não, não...no psicológico da gente”, por mais que a 
gente não queria colocar isso, mas a gente pensa, a gente pensa negativo, tem horas 
que a gente pensa negativo, porque você fica assim: “oh, já tá mexendo”, entendeu, aí 
quando passa, porque já tá mexendo a gente quer que mexa toda hora, entendeu, 
quando não mexe já fica com aquela psicose: “Oh, meu Deus, será que tá bem? Será 
que não tá bem? Será que eu devo falar com alguém?”... aí o que eu falava era isso, o 
que ele queria era isso, que tivesse uma pessoa assim que ouvisse a gente..., que faz 
muito bem pra gente, porque ele fala assim, que é bom porque vocês têm com quem 
conversar, tem com quem dizer o que sente, aí a gente falando o que sente a criança 
também tá aliviada, né? Aqui dentro tá protegida, mas tá aliviada também, porque o 
que adianta a gente guardar a angústia pra gente, né? Agoniada, você ficar ali com 
aquela dúvida... a gente tendo com quem conversar, pessoas que passam experiência 
não é melhor? 

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

Com relação ao apoio da família extensiva, Joana afirma que os familiares não a incentivam a 

continuar a engravidar, por entender que há uma incapacidade para gerar um filho por parte 

dela e uma irresponsabilidade de continuar tentando por parte do marido:  

 

Algumas pessoas na minha família, a maioria da minha família, todas me apóia, mas 
acharia que eu não deveria tá tentando muitas vezes, muitas das minhas, umas duas 
das gravidez minhas acho que culparam até ele por eu ter engravidado, meu pai 
mesmo foi o primeiro: “ah, porque tá errado, ele sabe que ela não pode, não tinha 
nada que engravidar”. 

 

As vozes externas contrárias à do casal levam a muitas tensões na dinâmica familiar:  
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Essa daqui também que tamos tão bem esperado, mas tem muita gente que torce ao 
contrário, entendeu, que acha que “ah, que não era pra ter tentado, que não era pra 
ter vindo, não sei pra que tentar?”. Teve uma senhora mesmo que é parente dele, 
falou comigo, falou assim: “oh meu Deus, eu soube que você tinha perdido, achei bem 
pouco, Deus que me perdoe, bem pouco, ninguém mandou você tentar engravidar de 
novo não”, entendeu, então o apoio é uma coisa que a gente não tem, eu tenho mais o 
apoio dos amigos, dos amigos mais próximos da gente do que da família.  

 

A principal fonte de apoio emocional que dispõe é do parceiro:  

 

Eu engravidei, fiquei feliz da vida também, e ele todos os meses, todo o pré-natal ele 
trocava a folga dele com o pessoal lá do trabalho só pra ir mais eu. Queria tá me 
acompanhando o pré-natal todo. Os pré-natal todos ele ia comigo. 

 

Após a vivência das perdas Joana relata ter recebido um apoio precário por parte da sua 

família extensiva, o que era percebido especialmente quando ficava internada e quase não 

recebia visitas:  

 

Meu esposo, minhas amigas, minha mãe, minhas irmãs vinham às vezes quando eu 
ganhei neném e tudo, mas quando eu vinha pro hospital quase ninguém vinha me ver 
no hospital, quando eu vinha pras percas das minhas nenéns quase ninguém vinha, só 
quem vinha mais era ele e minha mãe, quer dizer que eu acho que é num momento que 
a gente... Mas teve um dia que não veio ninguém me visitar, aí foi muito horrível, eu 
chorei muito, eu chorava, não conseguia me controlar de tanto chorar, porque não é 
possível que no meio de tanto parente, né, de tanta gente ... não veio ver nem nada. 
Mas a maioria das vezes quem vem é ele (o marido), até pra médico assim, pra 
consulta, quem vem mais é ele, quando ele não pode vir que tá trabalhando, aí eu vou 
só. Mas não tem ninguém que diga assim: “ah, eu vou mais você”, entendeu, não tem, 
ninguém na minha família pra vir.  

 

Para Joana o principal apoio deve vir da figura materna: “o maior apoio é o da nossa mãe, né, 

mas só que a minha mãe agora ela tá doente, ela tem problema de diabetes e hipertensão..., o 

principal apoio é esse, né, a gente não tendo, né”. 

 

Assistência à saúde 

Com relação aos profissionais de saúde que lhe prestaram atendimento ao longo da sua 

história reprodutiva, Joana queixa-se da falta de atenção, informação e importância dada à sua 

saúde. Acredita que mulheres que possuem história de perdas recorrentes deveriam receber 

um atendimento mais cuidadoso por parte da equipe de saúde:  
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Em maternidade nenhuma tiveram esse cuidado, me tratou normal, comum, que eu ia, 
fazia, chegava lá media a tensão, pesava, ia embora, pronto. Não dava pra explicar a 
nossa história, porque toda maternidade que vai, de uma pra outra, sempre vai 
perguntando, né, “tem filho?”, “não”, mas teve médico que não deu muita 
importância.  
 

Além disso, também relata acerca do tratamento inadequado recebido em algumas situações 

de perda gestacional, quando houve a suspeita de aborto provocado:  

 

Teve uma gravidez minha que o médico achou que eu tomei remédio, aí ela 
(enfermeira) achou que era um aborto provocado, depois que meu esposo contou o 
caso todinho a ela, que ela falou: “ah, aguarde aí”. Aí foi que o médico veio e já tava 
morto... Porque é uma coisa que a gente tá torcendo o contrário, né, a gente tá 
lutando ao contrário, a gente tá torcendo pra que venha, pra que fique. E você ouvir 
falar que você tomou remédio sem você ter tomado, ao contrário, doida pra que venha 
com saúde, né? .... Então, eu acho horrível isso.  

 

Por fim, também tece críticas aos serviços de saúde como um todo, pela ausência de um 

atendimento emergencial propriamente dito:  

 

Como também teve maternidade que eu cheguei, na terceira mesmo que eu cheguei, 
perdendo sangue, muito sangue, era pra ser uma coisa mais urgente, entendeu? 
Porque se já tinha tido ... dois filhos, tava no centro médico, perdendo sangue, qual 
era o cuidado que era pra ter? Era pra ter ficado o dia todo em uma cama isolada, 
sozinha, esperando uma vaga no hospital? Não era. Eu acho assim, que era pra ser 
uma coisa pra vida ou morte, assim que chegou, já que tem um problema, vem logo o 
socorro, né? Mas, eu fiquei o dia todo lá, sangrando o dia todo, só esperando 
aparecer a vaga, louca pra ser transferida. Se tivesse, aí é que meu sogro fala: “se 
tivesse um atendimento mais rápido, quando ia morrer, não morria”.  

 

Mudanças na posição do eu 

Através do relato autobiográfico de Joana, pode-se observar algumas mudanças no próprio 

self em função da história reprodutiva marcada pela repetição de insucessos gestacionais. 

Assim, após a primeira perda, evento que a levou a vivenciar um intenso sofrimento 

emocional, Joana passou a fazer uso de diferentes estratégias a fim de evitar o mesmo 

desfecho nas gestações subseqüentes. Em geral, essas estratégias envolveram comportamentos 

mais pró-ativos em direção ao objetivo do nascimento do bebê com vida. Assim, na segunda 

gestação, aumentou os cuidados com o próprio corpo, permanecendo a maior parte do tempo 

em repouso. Na quarta gestação, buscou por um atendimento médico especializado em perdas 

gestacionais e por acompanhamento psicológico. No entanto, apesar do uso dessas estratégias, 

as perdas continuaram a acontecer. Joana, então, e em alguns momentos, expressou o desejo 
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de não engravidar mais, visto o intenso sofrimento emocional que experienciava após cada 

perda gestacional. Apesar disso, ela voltava a engravidar. É possível, então, que a voz do 

parceiro, que revela o desejo dele pela paternidade, constitua uma voz hierarquicamente 

dominante à voz interna de Joana, que afirma que não quer mais engravidar: “não queria 

mais, não (engravidar). Nem queria essa agora. É porque ele, ele sempre quis, ele tem um 

sonho dele, ter um filho”.  

 

Assim, o desejo do parceiro em ter um filho leva Joana a engravidar pela quinta vez, 

influenciada também pela cura espiritual que recebeu da igreja. Vale ressaltar, porém, que é o 

marido que interpreta a cura como um indício de que deveriam tentar novamente. E, apesar do 

sofrimento emocional vivenciado anteriormente, Joana engravida mais uma vez – gravidez 

marcada pelo medo, insegurança e, ao mesmo tempo, pela esperança. 

  

Mudanças nos significados de maternidade 

A maternidade para Joana compreende um momento importante na vida de uma mulher:  

 

Mãe é a coisa mais importante na vida, porque se a pessoa não tem mãe, não é nada. 
Eu falo assim, porque eu vejo a mãe como educadora, a pessoa que vai instruir a 
pessoa, uma outra criatura, que vai ser assim, uma semente sua.... Então, eu acho que 
ser mãe é tudo isso, tudo de bom assim. É uma coisa muito importante assim.  

 

Ao saber-se grávida pela quinta vez, descreve algumas mudanças positivas sentidas em si 

mesma e também percebidas por outras pessoas:  

 

A menina falou assim: “Joana você tá assim, tá com a aparência assim diferente, 
bonita”, eu digo: “é porque a senhora não reparou por dentro”, aí ela: “ah, você tá 
grávida, porque será que quando a gente fica grávida a gente muda logo?”, aí eu 
falei “é, eu acho que eu fiquei assim mais nova, mais alegre, mais, mais, sei lá”... eu 
acho que no momento de grávida a gente fica mais sensível, mais, sei lá, não sei 
explicar o porquê, porque eu fico tão feliz, e agora mesmo eu não queria, mas quando 
eu soube que eu tava grávida eu fiquei tão feliz... havia um brilho nos meus olhos que 
tava grávida, mas eu queria ter a certeza, quando eu fiz a ultrassom tive a certeza 
fiquei mais feliz ainda. 

 

Para o seu futuro vislumbra que pode vir a experienciar outra perda, mas pretende não desistir 

do objetivo de ter um filho:  
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Porque assim, se esse daqui ficar, eu vou esperar com paciência até o tempo dele 
nascer e tudo. Mas, também, se ele não vier, eu não vou desistir. Vou procurar um 
caminho novo, fazer o tratamento que tiver que fazer, fazer o que tiver que fazer pra 
eu ter o filho e vou tentar novamente. 

 

 

CASO MANUELA  (entrevista 07) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

A trajetória reprodutiva de Manuela é marcada por cinco gestações e quatro perdas 

gestacionais – sendo que uma das perdas consistiu em um aborto provocado. No momento 

presente, encontra-se grávida de 4 meses. Na primeira gestação, não planejada e ocorrida aos 

17 anos de idade, Manuela relata a ambivalência entre a vontade de ter um filho e o medo, 

especialmente relacionado à dor do parto: “falavam que doía muito...eu não gosto de sentir 

dor, eu não suporto sentir dor, faço de tudo para poder não sentir dor...antes de engravidar 

eu sentia aquele medo, mas depois que eu engravidei o medo passou mais”. Por outro lado, a 

vontade de ter um filho biológico:  

 

(Vontade) de ter um filho. De construir uma família, o dom de ser mãe assim, de 
gerar, de cuidar de um bebê, de amamentar... eu não imagino adotar uma criança, eu 
não imagino, acho bonito, tenho vontade, mas eu não creio que o amor seja o mesmo 
de gerar um bebê e poder amamentar. 

 

Ao saber-se grávida iniciou prontamente o acompanhamento pré-natal sem que nenhuma 

alteração ao longo do desenvolvimento fetal fosse diagnosticada. A única observação médica 

consistiu na necessidade de realizar um parto cesáreo devido a posição invertida em que o 

bebê se encontrava. Aos nove meses, no entanto, ao sentir as contrações e buscar por um 

serviço de saúde, Manuela relata ter enfrentado dificuldades em encontrar uma vaga na 

maternidade em que realizou o pré-natal: “saí de casa e vim pra aqui, chegou aqui não tinha 

vaga, já tinham feito cesariana, aí me mandaram pra outra maternidade, chegaram a me 

examinar e tudo, mas me mandaram pra outra maternidade”. No entanto, ao se encaminhar 

para uma outra maternidade e explicar para os profissionais de saúde a necessidade de uma 

cesariana, os médicos a fizeram esperar até o momento oportuno para realizar o parto normal. 

Descreve a aflição emocional, durante a espera, de sentir as contrações e os movimentos do 

bebê, imaginando que ele poderia encontrar-se em sofrimento: “quando eu senti as 

contrações, a criança embolava na minha barriga, a barriga chega ficava torta e eu 
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imaginava o que ..., o movimento que o bichinho ficava na minha barriga, era como ele 

estivesse morrendo asfixiado”. Ao realizar o parto, constatou-se que o bebê já se encontrava 

natimorto e por esse motivo, os profissionais de saúde recusaram-se a mostrá-lo para Manuela 

que queria vê-lo:  

 

Esse tempo passou, passou, passou quando fui ter o menino já era onze horas da noite 
aí já morreu por falta de ar porque eu não tive muito líquido ... aí eles fizeram (parto) 
normal só que quando tirou a criança, a criança já estava morta e nem me mostraram 
a criança ... aí eu não vi mais. Eu tentei olhar, eu queria ver.  

 

Manuela, porém, só iria ver o filho quinze dias depois, quando retorna à maternidade com o 

parceiro e solicita à instituição que lhe mostrem o bebê, o que, então, foi realizado:  

 

Aí do nada, quinze dias depois eu fui lá no hospital e perguntei se a criança ainda 
estava lá ... aí eu fui e pegaram a criança lá na gaveta e me mostraram, aí eu vi... vi a 
criança ... e depois fui embora.... Foi assim, um pouco ... de curiosidade e tristeza né? 

 

Na segunda gestação, também não planejada e permeada por conflitos com o parceiro, 

Manuela tenta induzir o aborto: “eu tomei remédio, remédio não, tomei chá abortivo pra 

perder a criança". Os conflitos com o parceiro resultaram na separação do casal que logo foi 

reconsiderada na medida em que Manuela não perdeu de imediato o bebê: “como eu não 

consegui tirar a criança com o chá de ervas, aí eu voltei a morar com ele de novo”. A perda 

gestacional ocorreu aos seis meses de gestação, sinalizada pela perda de sangue. Para 

Manuela a perda ocorreu devido ao esforço físico a que se submeteu carregando objetos 

pesados durante a sua mudança da casa do parceiro: “não sei se foi esforço meu...comecei a 

perder sangue, tive hemorragia”. No entanto, não fica claro na sua narrativa se a perda 

gestacional ocorreu de fato devido ao uso de chás ou devido ao esforço físico realizado. 

Também não há indícios se ambos os eventos ocorreram no mesmo espaço temporal. Apesar 

dessas aparentes incongruências no seu relato, Manuela descreve essa perda como 

“provocada”.  

 

A terceira gravidez compreendeu uma situação a qual Manuela relata não ter muitas 

lembranças: “a terceira eu não tenho muitas recordações não”. Apenas descreve que foi uma 

gravidez planejada e ocorrida aproximadamente um ano depois da segunda. No entanto, foi 

interrompida aos três meses devido à ocorrência de um aborto espontâneo. Realizou alguns 

exames após essa perda mas, conforme afirma “não constou nada, estava normal...parei de 
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tomar o remédio, parei de tudo, deixei nas mãos de Deus, se for da vontade dele, eu vou 

engravidar”. Essa decisão a levou a mais uma gestação, a quarta, que também resultou em 

um aborto espontâneo: “no dia que eu perdi...do nada assim, do nada começa a sangrar”.  

 

No que se refere à gestação atual, Manuela relata estar alegre, mas prefere manter a cautela, 

na medida em que vislumbra para o futuro a possibilidade de experienciar a repetição de mais 

uma perda gestacional:  

 

Eu estou feliz, só que eu estou numa felicidade assim, com um pé na frente e um atrás 
entendeu?.... Eu não tô querendo me expor muito, porque das outras vezes eu me ... e 
acabava perdendo. Mas ... sempre pedindo a Deus que se for da vontade dele que 
abençoe essa criança, que essa criança venha ser uma criança de luz, ...de saúde.  

 

Manuela expressa a ambivalência sentida entre dois tipos de medo, o medo de sofrer 

novamente caso uma outra perda ocorra e, por outro lado, o medo de sentir as dores das 

contrações na hora do parto: “ (medo) pela dor da perda da criança e das contrações mesmo 

na hora do parto”. 

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

A família extensiva tanto dela quanto a do parceiro demonstraram aceitação e alegria quando 

engravidou pela primeira vez: “quando eu engravidei foi aquela alegria, aquela felicidade e 

tudo e foi muito assim, a minha família e a do meu marido foi muito assim festiva”. No 

entanto, após a repetição de algumas perdas gestacionais, alguns membros da família 

extensiva passaram a se posicionar contrários às novas tentativas de gravidez: “aí minha mãe 

ficava, ‘ah, porque você quer ter filho? Você vai se arrepender’...só sei que ela não está 

muito feliz...do quarto pra cá, assim, ela já ficou falando”. 

 

O parceiro, por sua vez, demonstra muita vontade de ter um filho: “ele quer ter filho, a 

vontade dele é de ter filho e ele acha que ter um filho é simples, mas eu não acho que ter um 

filho é simples... eu sou mais ajuizada do que ele”. No entanto, quando ocorrem as perdas, o 

significado atribuído por ele ao ocorrido é que Manuela provocou o aborto, levando a 

conflitos entre o casal: “ele achou que nas outras eu tinha feito a mesma coisa, ele ficou 

chateado. Como se eu tivesse provocado o aborto ...Foi o segundo, mas nos outros não. Aí ele 

ficava chateado”. 
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Assistência à saúde 

Na primeira situação de perda gestacional, Manuela aborda a sua relação com os profissionais 

de saúde e tece críticas no que se refere à relação monológica estabelecida entre eles, na 

medida em que os profissionais parecem não dar importância às informações que ela possuía 

sobre a condição de saúde do seu bebê, bem como, não respeitaram a sua vontade de ver o 

bebê mesmo após saber que ele encontrava-se natimorto. A ausência de informações sobre o 

ocorrido também compreendeu motivo de queixa: “a criança já estava morta e nem me 

mostraram a criança ... aí eu não vi mais. Eu tentei olhar, eu queria ver ... Aí eu saí 

procurando informação, não deram informação, não falaram nada do acontecido”.  

 

Faz referência à demonstração do preconceito de alguns profissionais às mulheres com 

suspeita de terem induzido o aborto, refletida no tratamento inadequado destinado a elas: 

“algumas assim achavam que abortou por abortar, aí tinha aquela frieza...quando a pessoa 

provoca um aborto eu acho que é proibido, não sei. Maus tratos, pirraça...”.  

 

Mudanças na posição do eu 

Manuela relata que em decorrência da sua trajetória reprodutiva algumas mudanças se 

efetivaram no nível intrapsicológico: “depois desse tempo eu amadureci muito assim, eu 

aprendi muito”. E vislumbra para o futuro, com o nascimento do filho, outras importantes 

mudanças, como o modo de lidar com as dificuldades da vida:  

 

Com o nascer dele também eu vou aprender muito mais.... Eu vou aprender e vou ter 
mais força, mais garra pra enfrentar o dia-a-dia, porque agora eu sinto assim, 
quando eu tenho problemas eu tento fugir, alguns eu meto a cara e vou, mas tem uns 
assim que eu tento fugir da realidade e ao nascer dele, lógico que eu vou ter mais 
garra de lutar e enfrentar. 

 

A orientação para o futuro é a de modificar a sua rotina de vida diária a fim de que possa estar 

mais próxima dos seus filhos – afinal, pretende engravidar novamente após a gravidez atual:  

 

A minha vontade é cuidar do meu filho, se ele vir (vier) ao mundo, eu estava pensando 
assim, dependendo das minhas condições de com dois anos eu tentar outra...e cuidar 
deles...mas eu fico imaginando, a gente quando sai pra trabalhar, sai de manhã e 
chega de noite e a criança fica muito distante do pai e da mãe.... Se Deus me 
permitir...eu poder trabalhar pra mim mesma, aí vai ficar mais fácil eu ter meu 
trabalho, eu trabalho pela parte da manhã ou pela tarde e ter mais tempo pra ficar 
com as crianças.  
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Mudanças nos significados de maternidade 

Ao abordar o tema da maternidade, Manuela enfatiza os aspectos biológicos como a gravidez, 

o parto e a amamentação:  

 

Gerar uma criança dentro de você, sentir a criança se desenvolver, sentir os sintomas 
e aí vai. E aí vem o nascer, as contrações, passar pelas contrações e ter força pra 
colocar a criança pra fora, isso é uma vitória sabe? E depois disso vem o que, a 
pessoa amamentar a criança, já é um ato de amor... e depois o dia-a-dia, cuidar da 
criança, dar amor, carinho, proteger a criança de coisas assim, coisas de risco do 
dia-a-dia, pessoas de tudo. E poder dar uma educação melhor pro seu filho, ensinar o 
que é certo, o que é errado. 

 

Diferencia também os significados de maternidade relacionados a ter um filho biológico e ter 

um filho adotivo. Acredita que o amor materno sentido por um filho biológico diferencia-se 

na intensidade do amor sentido por um filho adotivo, devido à experiência física e emocional 

de engravidar e amamentar:  

 

Eu não creio que o amor seja o mesmo de gerar um bebê e poder amamentar... O 
biológico a gente sente no corpo da gente né, os sintomas, enjôo ... mal-estar e depois 
você sentir a criança mexer ... e fora a emoção que a gente sente de colocar uma 
criança no mundo e depois disso vem a amamentação também, você vê aquele 
rostinho mamando nos seus seios, aí é diferente da adoção. Adoção é o que, já vem a 
criança, já grande, quando é pequenininho ainda dá pra, se tiver maiorzinho é 
diferente, pode ter carinho, amor, mas não é tão forte como gerar uma criança. Quer 
dizer, quem tem sentimento de mãe, porque nem todas têm.  

 

O “sentimento de mãe” a que se refere compreende, segundo descreve, “poder, assim, 

educar, dar amor, carinho, atenção. Seu filho pode ser do jeito que for você”. Por outro lado, 

Manuela, em sua narrativa, condena as mulheres que praticam o aborto, apesar dela mesma já 

ter praticado uma vez esse ato:  

 

É errado uma pessoa abortar uma criança... Se a pessoa não quer, evita. Existem 
várias maneiras pra evitar aí, no caso assim, vai mulheres grávidas de 4 meses, 5 
meses até meses maiores e tiram a criança, com tantas aí querendo, aí eu não acho 
assim justo, sacrificar uma criança que não pediu pra vim ao mundo... mas quem 
somos nós pra poder julgar os homens? Aí, só Deus mesmo que tem que dar o castigo 
que a pessoa merece... ninguém tem o direito de tirar a vida o outro. Se a pessoa não 
quer, a pessoa tem que evitar. Ou então se não quer e aconteceu, doar. Quanta gente 
que quer adotar uma criança recém-nascida?  
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CASO DENISE (entrevista 09) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

A trajetória reprodutiva de Denise caracteriza-se por cinco gestações e quatro perdas 

gestacionais. No momento presente encontra-se grávida de quatro meses. A primeira gestação 

compreendeu um evento não planejado e não desejado por Denise, que tinha 19 anos de idade 

e já se encontrava casada: “pra mim era diferente, era uma gravidez que eu não, a única 

gravidez que eu não me vi estando grávida...não dei importância à gravidez”. Assim, apesar 

de realizar o acompanhamento pré-natal em um serviço de saúde, não seguia as 

recomendações médicas como a de permanecer em repouso: “não foi uma gravidez que eu 

estava levando a sério”. O aborto espontâneo ocorreu aos dois meses de gestação: “até que eu 

perdi, aí senti assim um pouco, mas não foi aquela coisa”. No entanto, no decorrer da perda 

houve a percepção do risco à sua própria vida: “foi hemorrágico e eu vim praqui, fiquei muito 

mal, quase eu morro”.  

 

A segunda gestação, aos 22 anos de idade, foi um pouco mais aceita por Denise, na medida 

em que esperava por gêmeos e a relação com o marido estava menos conflituosa: “já fiquei 

mais esperançosa, dizendo que eu queria, ele também...já estava numa fase melhor da nossa 

vida...já pensava mais no futuro...eu era mais responsável, já sabia o que queria”. No 

entanto, um novo aborto espontâneo ocorreu aos dois meses de gestação e, mais uma vez, 

Denise enfatiza em sua narrativa a ausência de sofrimento pela perda: “mas também agi 

naturalmente...também não sofri...eu tinha responsabilidade e tudo nessa, mas eu sempre fui 

assim, seja o que Deus quiser, sabe? Se não fosse ser, não vai ser e acabou, nunca tive 

aquela coisa de me apegar não”.  

 

Na terceira gravidez, Denise encontrava-se separada do marido. No entanto, desde a primeira 

ultrassonografia realizada recebeu o diagnóstico médico de que o bebê não tinha batimentos 

cardíacos:  

 

Na segunda, o ultrassom constatou realmente que o bebê estava sem batimento 
cardíaco, não sei como, não senti nada, porque o bebê estava crescendo ... eu acredito 
que não existe isso, crescer sem batimento cardíaco e ... o tamanho dele correspondia 
à quantidade de tempo que eu estava.  

 



 

 

84 

Precisou, então, se submeter a uma curetagem, compreendo essa uma situação muito difícil 

para Denise, especialmente devido ao sofrimento físico vivenciado: “a terceira (perda) 

mesmo pra mim foi o fim, eu sofri muito, eu senti muita dor, eu gritava muito de dor ..., eu 

fiquei chorando, chorando um tempão...o quadril parece que está abrindo tudo, dilatando, é 

muita dor mesmo”.   

 

A quarta gestação, ocorrida aos 29 anos de idade e com o mesmo parceiro, foi muito desejada 

pelo casal que almejava construir uma família:  

 

Eu queria muito, entendeu, e ele também queria muito...aí eu já queria a gravidez de 
verdade...quinze anos eu tenho com ele nesse vai e volta, aí sei lá, o amor vai 
aumentando a vontade de engravidar e fazer uma família foi aumentando minha e 
dele.  

 

Porém, a gravidez resultou em mais um aborto espontâneo ocorrido antes do segundo mês de 

gestação. Dessa vez, a reação à perda envolveu muito sofrimento emocional tanto para ela, 

quanto para o parceiro:  

 

Eu senti muito, chorei, fui contra Deus, eu fui contra tudo... teve umas psicólogas que 
me ajudaram muito, mas eu sempre dizia que quem mais precisava de um psicólogo 
era ele porque ele ficou abaladíssimo, pra ele parecia que a criança estava grande já 
e tinha morrido...estava aquela mágoa assim dentro, aquele aperto no coração de ter 
perdido.  

 

A perda gestacional marca o fim do relacionamento entre o casal: “e aí era um ponto final no 

nosso relacionamento, eu falei pra mim, depois dessa criança é um ponto final no nosso 

relacionamento”. Após a perda, Denise também decidiu que não queria mais ter filhos: “eu 

não queria mais filho...porque quando eu desisti dele (parceiro) eu não queria mais ser 

mãe”. No entanto, ao mesmo tempo, relata ter pedido a Deus para ser curada caso ela tivesse 

algum problema de ordem física que a impedisse de ter um filho: “cada um acredita no que 

quer...eu sou muito apegada a Deus...eu fiz uma oração pedindo a Deus que curasse, se tinha 

alguma enfermidade em meu útero, e eu acredito que foi isso que aconteceu”.  

 

A gestação atual, aos 30 anos de idade (dois meses depois da última perda) e também do ex-

marido, apesar de não ter sido planejada é muito desejada por Denise: “foi uma gravidez bem 

desejada essa, muito mais desejada do que quando a gente vivia junto...ele está muito 

contente, muito feliz e eu também”. Relata que o fato do bebê ter completado 3 meses foi 



 

 

85 

motivo de comemoração, na medida em que as gestações anteriores resultaram em abortos 

espontâneos ocorridos antes dos dois meses:  

 

Só sei que quando chegou no terceiro (mês de gestação) foi uma alegria só, o neném 
está fazendo aniversário...eu tenho fé em Deus, né, chegou a minha hora de ser 
mãe...estou levando a gravidez no quarto mês e está tudo bem comigo e com a 
criança, então acredito que foi um milagre de Deus mesmo.  

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

Na gestação atual Denise recebe o apoio emocional e material do ex-marido:  

 

Ele me sustenta porque eu não estou trabalhando, ele me dá de tudo, o que precisar 
do enxoval do neném, comprar as coisas do neném sabe, sempre está falando, nunca 
mede dificuldades pra comprar meus remédios que a médica passa pro bebê, pra ele 
não importa o preço, tem que comprar, o que não pode faltar é o remédio....Ele me 
protege bastante, me protege de tudo e de todos.  

 

Também dispõe do apoio da família extensiva, especialmente da mãe e irmãos, com quem 

voltou a conviver após a separação do marido:  

 

Minha família é tudo pra mim, porque minha mãe não deixa eu fazer nada, não deixa 
eu pegar numa vassoura... não faço nada, minhas irmãs também, sempre estão ali, eu 
falo: “estou com vontade de comer tal coisa”, aí minha irmã mais velha vai lá e faz ... 
meu irmão mais novo mima demais, tudo que eu quero ele vai lá e compra... se 
precisar marcar algum exame, alguma coisa ele vai e marca pra mim, pra eu não 
precisar estar saindo.  

 

Assistência à saúde  

Denise descreve a relação com os profissionais de saúde, especialmente médicos, enfatizando 

as dificuldades de comunicação entre eles: “porque os médicos não explicam a você, ele fala, 

você vai pegando algumas coisas pelo alto assim, mas ele não chega, assim, ‘está 

acontecendo isso, isso e isso’”. Além disso, também faz referência assistência inadequada 

prestada por alguns profissionais de saúde, a partir da suposição dela ter induzido o aborto, 

como ilustra a situação ocorrida na terceira perda:  

 

Quando...uma mulher tira uma criança, os médicos não dá muita importância, deixa 
que ela sofra um pouco pra ela ter medo, pra que ela tenha juízo e não faça de novo e 
quando eu cheguei, acredito que eles não leram meu prontuário pra ver se era um 
aborto espontâneo e eles acreditaram que eu...tanto é que a médica falou: “menina o 
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que foi que você foi fazer?”. “Eu não fiz nada, é um aborto espontâneo”, mas ela já 
tinha colocado o remédio e aí eu sofri muito, entendeu?.  

 

Por outro lado, Denise também aponta características positivas de alguns profissionais que 

realizam o acompanhamento pré-natal da gravidez atual, como ter paciência. Essas 

características a levam a comparar o serviço de saúde público com o serviço privado:  

 

Ah, excelente. Eu digo que aqui é minha segunda casa porque foram bem pacientes, 
no caso de aborto espontâneo, porque o aborto provocado, eu já vi algumas pessoas 
sendo atendidas e não é bem assim, eles pegam pesado...pra mim é tudo ótimo...aqui é 
como se fosse particular.  

 

Mudanças na posição do eu 

Ao longo da trajetória reprodutiva e das mudanças nos significados de maternidade, Denise 

faz referência a algumas mudanças no próprio self. Ao refletir sobre a sua história afirma que, 

no momento presente, deixou de ser o centro da sua vida, sendo este lugar agora ocupado pelo 

filho em desenvolvimento:  

 

Hoje em dia eu nem cuido mais de mim assim, porque antigamente eu guardava 
dinheiro pra curtir, gente, pense numa pessoa que já curtiu? Pense em mim. E roupa, 
roupa, calçados e bolsas era só o que eu pensava antes e hoje em dia não, hoje em dia 
eu não estou nem aí, só quero cuidar do meu neném.  

 

Outra característica intrapsicológica adquirida ao longo da sua trajetória foi a percepção da 

responsabilidade presente e futura com o bebê que vai nascer:  

 

É uma coisa diferente que acontece com a gente, é uma responsabilidade maior 
sabendo que tem um ser aqui que vai nascer e você tem que cuidar dele, entendeu ... 
hoje em dia eu sei que eu vou ter que trabalhar pra suprir as necessidades do meu 
bebê ... mudou muito minha cabeça de lá pra cá.  

 

Mudanças nos significados de maternidade 

Ao longo da sua história reprodutiva, os significados subjetivamente construídos acerca da 

maternidade foram se modificando. Assim, nas primeiras gestações Denise não desejava ser 

mãe e as perdas ocorridas não suscitavam qualquer sentimento de tristeza:  

 

Antigamente eu pensava em bebê? Nem sabia que ele existia, não pensava nada ... até 
a terceira eu não fui mãe não. Mentia quando perdia assim, porque eu não sentia, as 
pessoas que chegavam perto de mim assim: “oh Denise, não fique assim”, e não é que 
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eu não estou mesmo? E as pessoas choravam de verdade e como eu sou muito emotiva 
eu chorava também mas não que “ai meu Deus, perdi meu filho”, nada disso.  

 

O vínculo afetivo com o bebê em desenvolvimento somente foi estabelecido a partir da quarta 

gestação, quando Denise relata ter, de fato, desejado ser mãe:  

 

Até 26 anos eu não pensava em ser mãe, mas aí quando veio a quarta gravidez eu já 
fui me apegando a ele e aí com essa agora que eu estou sentindo a barriga crescendo, 
crescendo, eu já ficando quadradinha, aí estou amando. Pra mim, eu só me completo 
no dia que esse neném nascer.  
 

Assim, para Denise, ser mãe significa cuidar, se preocupar, renunciar e sofrer pelo filho. E 

como não fez isso nas primeiras gestações, não pode considerar que foi uma mãe para os 

bebês que não chegaram nem aos dois meses de gestação. No entanto, considera ter sido mãe 

na quarta gestação, pois sofreu intensamente com a perda: “foi a maior decepção. Foi, chorei, 

esperneei, gritei, fui contra tudo, fui contra Deus...eu fiquei muito mal...ali eu sei que eu 

queria ser mãe de verdade, ali eu já pensava assim...eu nunca sofri nada em gravidez 

nenhuma”.  

 

 No momento atual, a maternidade compreende a condição fundamental para que uma mulher 

possa se sentir completa: “acho que é me completar como mulher. Eu acho que a mulher só é 

completa depois que ela é mãe”. Condição que Denise empenha-se em alcançar, como por 

exemplo, renunciando a situações que gosta mas que podem vir a prejudicar o bebê:  

 

Alguém me chama pra ir num aniversário e eu falo: “ah não vou não, não estou afim 
não”, não quero me agitar muito, se me chamar pra qualquer coisa assim eu prefiro 
ficar em casa, ainda mais que eu tenho que fazer repouso. No aniversário pode ter 
alguma confusão, alguma coisa e eu tomar um tombo, entendeu? Aí eu prefiro evitar. 

 

 

CASO ANA (entrevista 01) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

Ana tem 32 anos de idade, vive em união consensual há 10 anos com o parceiro e possui 

trajetória reprodutiva marcada por quatro gestações que resultaram em quatro perdas 

gestacionais. Não possui filhos, sendo tê-los o seu maior desejo. A narrativa construída acerca 

das suas quatro gestações gira em torno das muitas dificuldades enfrentadas no decorrer 
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dessas e que resultaram, invariavelmente, nas perdas. Descreve detalhadamente os aspectos 

negativos destas experiências – em geral vivenciadas sem o apoio da sua rede social -, tendo 

como cenário o itinerário percorrido nos serviços públicos de saúde, envolto por negligências 

e omissões.  

 

 Assim, ao narrar sobre a sua primeira gestação, não planejada e ocorrida aos 21 anos de 

idade, Ana destaca o fato da gravidez ter sido marcada pelo enjôo – que apenas amenizava 

quando ingeria alimentos com sal (cloreto de sódio) –, e pelos edemas nos membros 

inferiores. Também faz referência ao relacionamento atribulado com o parceiro – que sugeriu 

que ela provocasse o aborto –, e à perda ocorrida no 7º. mês da gravidez. A perda ocorreu 

devido ao desencadear de uma pré-eclâmpsia que levou a uma cesariana de emergência e à 

morte neonatal do bebê dois dias depois do parto. Relata ainda algumas recordações do 

recém-nascido, como o seu estado físico frágil, onde ele “parecia que não tinha pele, não 

estava rosado e parecia que estava em carne viva”. Apesar da precária condição física do 

bebê, Ana diz lembrar que era um menino e que possuía alguns traços faciais semelhantes aos 

dela e aos do parceiro.  

 

A segunda gestação, ocorrida após aproximadamente dois anos da primeira e também não 

planejada, é descrita como “bem-vinda”, na medida em que Ana se encontrava em um outro 

relacionamento, com um parceiro “mais responsável” e “feliz com a gestação”. O relato dessa 

gravidez faz referência às dores sentidas na região abdominal, já no terceiro trimestre, e ao 

itinerário terapêutico percorrido nos serviços públicos de saúde para solucionar este problema. 

Aos quase nove meses de gestação, Ana sente algumas contrações, mas resolve adiar a ida à 

maternidade. Como resultado, o parto ocorreu em casa realizado por uma vizinha, também 

enfermeira, dando à luz a um bebê natimorto do sexo feminino.  

 

Decorrido sete meses, há uma nova gravidez, mais uma vez não planejada. Em sua narrativa, 

Ana focaliza os problemas que ocorreram ao longo da gestação, como a perda de líquido 

amniótico, a impossibilidade de realizar o acompanhamento pré-natal devido à greve da 

polícia militar na cidade, a perda de exames e documentos, entre outros incidentes. E, aos sete 

meses de gravidez, as fortes dores na região abdominal, o itinerário nos serviços de saúde e a 

subseqüente perda. Descreve que, desta vez, a reação à perda foi a de “desespero” e vontade 

de ficar sozinha. Também relata que chegou a ver o bebê no momento em que a médica fez o 

parto, era uma menina, que descreve como um “bolo de carne”, “ bem pequenininho”, com 
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peso de “meio quilo e pouco, porque ela tava com o desenvolvimento de cinco meses”. Vale 

destacar que a reação depressiva frente a mais uma perda parece ter se dissolvido ao retornar 

para casa: “mas, passou, fui para a casa bem, e ficou”.   

 

Apesar do acordo com o parceiro de que iriam, após esta última gestação e posterior perda, 

usar algum método contraceptivo para evitar uma nova gravidez, o uso inadequado deste os 

levou a mais uma tentativa, aproximadamente dois anos depois. Ana relata que nessa gestação 

tinha ainda mais esperança de que “poderia dar certo”, empenhando-se pessoalmente para 

isto. Deste modo, procurou um posto de saúde a fim de receber um acompanhamento pré-

natal, assim como, de explicitar à equipe de saúde a sua história anterior de perdas 

gestacionais recorrentes. Após uma semana da consulta médica, retornou ao posto com a 

pressão arterial alta, “são coisas que acontecem repentinamente”. É submetida a alguns 

exames onde há a verificação de que os batimentos fetais estavam “fracos”, sendo 

encaminhada a uma ultra-sonografia de emergência. Outro itinerário terapêutico precisou ser 

percorrido – sem companhia e através do transporte público –, do posto de saúde, para uma 

maternidade que não possuía vaga, desta para outra maternidade especializada em 

prematuridade, onde constataram que sua pressão arterial estava ainda mais alta, exigindo 

procedimentos médicos de emergência. Deram-lhe medicamentos para induzir o parto, o que 

a levou a sentir muitas dores e resultou na morte do bebê, que continuou retido em seu útero. 

A indução do parto e a conseqüente morte fetal compreendem uma recordação muito dolorosa 

para Ana:  

 

Acho que isso foi ... a parte que mais me machucou, porque eu sabia que ela (a 
criança) tava viva, então isso, me machucou muito ... foi a gestação que mais doeu .... 
Quando me disseram que tava vivo mas que eu ia ter que tomar remédio pra poder 
abortar, aí isso me machucou muito.  

 

No outro dia, a médica introduziu outro medicamento como último recurso antes de tentar 

uma cesariana, o que acabou expulsando o bebê. Além disso, Ana relata a dor física sentida 

devido a esses procedimentos: “foi muito doloroso, me machucou muito, machucou mesmo ... 

era tanto sangue que parecia que o meu útero tinha diluído assim e virado tudo em sangue”. 

Também possui algumas lembranças do bebê: “eu lembro que a criança nasceu perfeita ... 

sem faltar nada”. A criança era um menino, o que era desejado pelo parceiro: “era o que ele 

mais queria ... o que ele mais quer é um filho homem”.  
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Muitas intercorrências clínicas após o parto fizeram-se presentes como hemorragia, dor, 

infecção urinária, infecção hospitalar, entre outros, levando a um longo tratamento médico. 

Além disso, Ana também precisou de um tratamento psicológico, na medida em que a última 

experiência de perda despertou-lhe, entre outras coisas, crises de ansiedade e síndrome fóbica 

a determinadas situações: “essa última ... me machucou muito, e o que me deixou com esse 

problema de, de medo, de engravidar de novo, me deixou com medo de ver acidente, medo de 

ver pessoas mortas”.  

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

O relato narrativo de Ana acerca da sua história reprodutiva é marcado pelo apoio 

emocional/afetivo, bem como, instrumental/material restrito por parte da sua rede social. Ana, 

em geral, vivenciou as gestações e as subseqüentes perdas sozinha, contando apenas consigo 

mesma para a resolução dos problemas que iam se fazendo presentes, na tentativa obstinada 

de obter êxito nas gestações empreendidas. Assim, alguns acontecimentos podem ser 

destacados em cada uma das experiências de gravidez e perda. Ana relata que um dos 

aspectos mais difíceis após a primeira perda consistiu na falta de apoio disponibilizada pelo 

pai da criança: “a parte dolorosa pra mim foi, quando na hora que eu mais precisei, eu 

procurei o pai, o pai tinha sumido.... foi isto que também me deixou muito machucada”. Por 

este mesmo motivo, Ana havia inicialmente cogitado a possibilidade de não levar a gravidez a 

termo, mas desistiu deste intento a pedido da sua mãe, que lhe prometeu ajuda:  

 

Ela disse que não era pra tirar, que eu já tinha feito muito por ela e que tava na hora 
dela fazer por mim, aí isso me deu uma força muito grande, pelo fato de eu saber que 
eu podia contar com a minha mãe. 

 

Esta atitude materna apresenta-se como um importante marcador da história reprodutiva de 

Ana. Afinal, diante das tantas vozes que estabeleceram diálogos (internos e externos) com 

Ana ao longo do tempo, criando por vezes campos dinâmicos de contradições, oposições e 

conflitos, a voz materna para que levasse sua gestação a termo e, assim, não provocasse o 

aborto, parece ter se destacado e dominado as demais. Tal voz harmoniza-se com o contexto 

cultural no qual ambas, mãe e filha, encontram-se inseridas – e até certo ponto é por este 

constituída – onde a noção de maternidade encontra-se fortemente associada à identidade e ao 

papel social feminino e à noção de aborto associado a um ato criminoso. Esta voz coletiva 

parece ser gradativamente internalizada por Ana, de modo muito particular, tornando-se uma 
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importante posição do eu, que passa a dominar seus atos, pensamentos e afetos. E se revela 

dominante inclusive quando entra em conflito com a voz materna que, em um momento 

posterior, a incentiva a desistir de tentar engravidar novamente. 

 

Antes, porém, outros obstáculos serão enfrentados por Ana. E assim, em contraste ao apoio 

oferecido pelo parceiro em sua segunda gestação – que se mostrava feliz com a idéia de ter 

um filho –, em sua terceira gestação a reação dele foi a de incentivá-la a abortar: “ele não 

gostou, queria, porque queria que eu tirasse”. No entanto, na medida em que Ana não 

concordou em provocar o aborto, os conflitos entre o casal tiveram início: “aí foi quando 

começou as críticas, começou ...  os maus tratos, assim, verbal, aí começou as discussões”. 

Os conflitos só foram minimizados quando ingressou no segundo trimestre da gestação: 

“quando chegou, assim, do quinto mês, do quarto mês em diante, ele se acalmou mais... 

porque não ia ter jeito a dar, e aí acabou aceitando”. Apesar disso, a aceitação por parte do 

parceiro limitava-se a não insistir mais no aborto. Após a perda, o parceiro “evitava tocar no 

assunto”, o que é interpretado por Ana como uma reação positiva, já que ele não a 

responsabilizou pelo ocorrido. 

 

No decorrer da sua quarta gestação, quando as complicações obstétricas começaram a ocorrer, 

Ana não contou com a companhia e o apoio de nenhum dos seus familiares ou parceiro. Deste 

modo, ao tomar conhecimento do diagnóstico médico de que os batimentos fetais estavam 

alterados, Ana precisou buscar atendimento especializado sozinha, o que a levou a um quadro 

de intensa ansiedade e elevação da sua pressão arterial – e a posterior morte do bebê.  

 

No entanto, após muitos diálogos e negociações empreendidos com o parceiro sobre o seu 

desejo de ter um filho, Ana acredita que em uma futura gestação o parceiro não a incentivará 

mais a abortar: “como ele mudou a maneira de pensar e agir, de tanto eu falar com ele ... 

tenho certeza que eu não vou ouvir aquela conversa de: ‘você vai tomar remédio’”. Por outro 

lado, a família de origem a incentiva a desistir de tentar uma nova gravidez devido às tantas 

perdas sofridas e aos riscos à sua própria saúde. Esta é também a voz materna: “até a minha 

mãe falou assim: ‘eu se fosse você não tentava mais não, ficar correndo risco”. No entanto, 

Ana persiste na tentativa de ter um filho e, no momento atual, busca engravidar novamente.  
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Assistência à saúde 

A assistência à saúde recebida pelos serviços públicos a que recorreu também revela um apoio 

precário e, muitas vezes, pouco eficiente. Somado a isto, a ausência de leitos para gestantes 

nas maternidades e hospitais estaduais na cidade, assim como, de leitos nas unidades de 

terapia intensiva neonatais compreenderam outros desafios enfrentados. Ana relata acerca do 

percurso que precisou percorrer, em sua primeira gravidez, para conseguir vaga em uma 

maternidade pública após orientação médica para que assim procedesse. Tal percurso, 

marcado por incertezas, deixou-a ansiosa, o que alterou sua pressão arterial, levando a um 

quadro de pré-eclâmpsia. Além disso, atribui a morte do primeiro bebê ao fato de não ter 

conseguido vaga, imediata ao nascimento, na UTI neonatal do hospital público a que recorreu, 

ficando o recém-nascido na sala do parto até o dia seguinte, quando, então, pôde ser 

transferido para a UTI:  

 

Só disseram que não tinha vaga e ficou até o outro dia na sala de parto.... eu acho que 
se tivesse botado na UTI, ele teria sobrevivido, porque ele não nasceu com problema 
nenhum, depois que foi detectado a infecção pulmonar, foi aí que ele não suportou.  
 

Outro aspecto importante consistiu no fato de Ana ter ficado alguns dias internada sem que 

nenhum profissional do hospital avisasse para seus familiares onde se encontrava, o que 

resultou na manutenção do seu quadro hipertensivo: “ fiquei sete dias sem a minha família 

saber onde eu estava....ninguém avisou....eu fiquei agoniada, acho que foi justamente por isso 

que eles estavam me dando remédio pra baixar a pressão, e a pressão não queria baixar”. 

 

Em sua segunda gestação, Ana lembra do momento em que percebeu que os movimentos 

fetais haviam cessado, com quase nove meses, da procura por um atendimento nos serviços de 

saúde e da confiança na orientação médica de que tais movimentos nem sempre ocorriam: 

“disseram que a criança também dormia, que também não mexia 24 horas por dia ... aí eu 

também fiquei na minha ... o médico dizia, eu acreditava”. O bebê nasceu natimorto alguns 

dias depois. 

 

Orientações inadequadas fornecidas pela equipe de saúde também fizeram-se presentes em 

sua terceira gestação. Assim, devido às intensas dores na região abdominal, aos sete meses de 

gravidez, Ana procura um serviço de saúde, onde recebe a informação de que o feto estava 

com desenvolvimento relativo a cinco meses, e mais uma vez, a orientação médica para que 
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retornasse para a casa – que foi seguida apesar da percepção de que havia algo errado.  Ao 

retornar à maternidade, horas depois, ocorre a perda: 

 

Simplesmente mandaram ir pra casa e aguardar, mas só que eu percebi, porque 
quando a médica me examinou eu senti que a luva saiu cheia de sangue ... eu percebi 
que não tava nada normal, mesmo assim eu fiquei tranqüila, tranqüila vírgula, né, 
porque a minha pressão subiu logo.  

 

Em sua quarta gestação, Ana procura um posto de saúde e relata à médica sua história de 

perdas recorrentes, mas acredita que não foi bem compreendida, na medida em que a médica 

lhe receitou um medicamento para “segurar a criança”, visto que “ela achava que eu tinha 

algum tipo de dilatação no útero ... mas na verdade não era por dilatação, era a pressão que 

aumentava ...  eu disse a ela”. Dias depois, Ana retorna ao mesmo posto com a pressão 

arterial elevada, o que parece surpreender a médica: “aí ela falou: ‘não entendi nada ... 

trabalhei certinho com você, não tou entendendo nada” . Ao que Ana diz: “mas eu avisei a 

senhora que a coisa acontecia de uma hora para outra” . Outro momento crítico ocorre 

quando a mesma médica percebe que os batimentos fetais estavam alterados, encaminha Ana 

para realizar uma ultrassonografia de emergência, quando outra médica afirma-lhe que não 

havia problemas. Neste momento, porém, Ana intervém, dizendo: “não, não está tudo ok, 

não, porque eu não estou sentindo a criança mexer”. A partir desta intervenção, o exame é 

novamente realizado, quando, então há a confirmação da alteração dos batimentos cardíacos 

do bebê: “quer dizer, se eu não tivesse dito isto a ela, eu ia pra casa normal, feliz da vida, e 

ia acontecer o que? O mesmo que aconteceu com os outros, como acabou acontecendo”. 

 

Mudanças na posição do eu  

A partir da análise da narrativa construída por Ana sobre a sua história reprodutiva – tomada 

em sua totalidade –, algumas mudanças de posicionamento do eu podem ser vislumbradas. 

Tais mudanças parecem se efetivar com o decorrer do tempo, com as experiências de gravidez 

e perda e com o constante diálogo estabelecido com os familiares, parceiros e profissionais de 

saúde. Assim, ao longo das suas primeiras gestações, Ana se posiciona de modo passivo 

frente às orientações médicas, desconsiderando a sua experiência anterior, bem como, a 

percepção de que tais orientações não parecem ser as mais adequadas. Passiva frente à sua 

própria condição de saúde, submete-se à negligência institucional sem dar voz aos seus 

sentimentos e sentidos, deixando-se conduzir a mais um insucesso gestacional com todas as 

repercussões que o acompanham. Em um primeiro momento, então, as vozes coletivas 
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(posições externas) parecem ocupar um lugar hierárquico de dominância sobre a voz pessoal 

(posições internas), que se mostra submissa a essas.  

 

Entretanto, uma mudança de posição parece ocorrer durante a sua quarta gestação, no 

momento em que Ana intervém no diagnóstico médico que afirmava que não havia alterações 

nos batimentos fetais do seu bebê. Através do comportamento de indagar o ponto de vista 

médico, Ana demonstra uma nova atitude com relação ao seu próprio corpo e condição de 

saúde. Afinal, intervém de modo ativo frente às orientações e diagnósticos médicos que, até 

então, havia seguido passivamente, sem questionamentos.  

 

Agency pessoal parece se configurar como uma outra importante mudança de posicionamento 

no self conquistada por Ana. Afinal, o início da sua história reprodutiva é marcado pela 

ausência de um protagonismo, visto que as suas gestações não eram planejadas, que as vozes 

coletivas dominavam a voz pessoal, e que a responsabilidade pelo desfecho trágico de cada 

gestação era atribuída a um outro externo.  

 

 No entanto, se nas quatro gestações não houve qualquer planejamento para engravidar, assim 

como, qualquer preocupação com o que poderia acontecer com o próprio corpo ou condição 

de saúde em conseqüência de uma nova gravidez, no momento atual esta é cuidadosamente 

planejada, fazendo-se presentes o medo e a percepção dos riscos atrelados a esta escolha. E 

assim, se na primeira gravidez Ana cogita a possibilidade de provocar o aborto – devido às 

circunstâncias nas quais se encontrava –, nas demais não cede às exigências do parceiro que 

exige que ela dê um fim à gestação, levando-a até as suas últimas conseqüências.  

 

Outro aspecto que se torna importante observar é que, em grande parte da sua narrativa, Ana 

parece responsabilizar, quase que exclusivamente, os serviços de saúde pelos recorrentes 

insucessos gestacionais sofridos. Porém, em um dos atendimentos psicológicos, ocorridos 

após dois anos da última perda, ela se implica no problema e fala sobre a culpa que sentia, 

associada a certos comportamentos adotados ao longo das gestações e que podem ter levado 

às perdas, como a ingestão de sal na sua primeira gravidez. Ao abordar este assunto, Ana 

chora muito e afirma que para ela era muito difícil falar sobre isso. Outra evidência desta 

auto-responsabilização pode ser encontrada na procura incessante por algum problema de 

ordem físico-emocional, após esta última perda, através das muitas consultas e exames 

realizados em diversas especialidades médicas, como se houvesse algum problema a ser 
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encontrado em si mesma. Tais comportamentos parecem evidenciar que Ana percebe-se, pelo 

menos em parte, como responsável pelo ocorrido.  

 

Mudanças nos significados de maternidade 

O sistema de significados relacionados à maternidade também se desenvolveu e se modificou 

ao longo da história de gestações e perdas e do processo relacional e dialógico estabelecido 

com as outras pessoas. Mudanças gradativas em direção à construção e re-construção de 

significados podem ser observadas no decorrer da história reprodutiva de Ana. Assim, durante 

a sua primeira gravidez, Ana chegou a cogitar possibilidade de não levá-la a termo, dada às 

circunstâncias nas quais se encontrava. Desta forma, os significados inicialmente construídos 

em relação à maternidade fazem referência a esta como uma escolha, que pode ou não ser 

realizada por uma mulher. Além disso, o seu maior sofrimento após a primeira perda 

gestacional esteve principalmente relacionado com a ausência do parceiro.  

 

No entanto, esta configuração modifica-se significativamente no decorrer das demais perdas, 

onde os sintomas depressivos tornam-se cada vez mais perceptíveis, e onde ela decide dar 

prosseguimento às gestações empreendidas independente da opinião do parceiro – que se 

mostra decididamente contrário a isso -, e das tantas dificuldades que iam se fazendo 

presentes. A última perda, em especial, parece ilustrar a amplitude desta mudança, na medida 

em que levou a uma profunda devastação emocional na vida de Ana, que a despeito disso, 

decide continuar persistindo, apesar dos riscos de vivenciar todo este sofrimento novamente.  

 

No momento presente, posição específica no espaço e no tempo a partir do qual Ana constrói 

a sua narrativa, a maternidade refere-se a um sonho que luta para concretizar e que representa 

uma condição que ultrapassa o simples tornar-se mãe, encontrando-se associada à companhia: 

“além de ser mãe, é como se fosse mais uma companhia pra mim”. Isto porque, Ana sente a 

ausência do parceiro e acredita que com o filho conseguirá se “desligar mais da ausência” 

dele: “eu tenho certeza disso, que eu vou me desligar mais dele”. Desta forma, ter um filho 

para Ana representa a oportunidade de preencher o vazio sentido: “é como se fosse um vazio 

que vai ser preenchido, então esse vazio preenchido, não precisa de mais nada, mais nada 

entre aspas, né?”.  

 

Assim, a despeito da vivência anterior de gestações marcadas por tantas intercorrências e que 

resultaram invariavelmente na morte dos bebês, da precariedade no suporte emocional/afetivo 
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e instrumental/material oferecido tanto por familiares quanto por serviços e profissionais de 

saúde, pelas lembranças essencialmente negativas que relata possuir dos bebês que gerou, da 

dor emocional e física de perdê-los e do risco à sua própria vida inerente a esse processo – 

Ana almeja ainda a maternidade. O que a motiva nesse intento? A trajetória percorrida ao 

longo da sua história reprodutiva denuncia o desamparo no qual se encontra. Desamparo que 

tenta superar com o nascimento e a presença de um filho. De algo seu, que esteja sempre ao 

seu lado e lhe forneça, principalmente, o suporte emocional necessário para os momentos 

difíceis da vida. Afinal, o desamparo, a falta de suporte parecem ser o seu “vazio”. Vazio que 

somente um filho seria capaz de preencher – conforme enunciam os significados hegemônicos 

acerca da maternidade.  

 

Expectativas de futuro: A narrativa de Ana construída na situação presente é orientada tanto 

para o passado (história de insucessos gestacionais recorrentes), quanto para o futuro (uma 

próxima gestação), bem como, para o mundo ao redor. Assim, Ana planeja engravidar 

novamente, apesar de vislumbrar possíveis dificuldades que poderá vir a enfrentar – 

semelhantes ao que experenciou nas gestações anteriores: “estou consciente que pode haver 

problema.... Mesmo assim eu quero ter filho, é como dizia a minha avó: ‘quem não arrisca 

não petisca’, então eu vou arriscar”. Ao antecipar possíveis dificuldades em uma próxima 

gravidez, Ana procura ajustar o seu comportamento presente às demandas situacionais 

futuras. Deste modo, busca um ambulatório especializado em perdas gestacionais recorrentes; 

realiza todos os exames clínicos solicitados pelo médico; procura atendimento psicológico a 

fim de elaborar as perdas anteriores e encontrar estratégias para enfrentar uma gestação 

futura; e, negocia com o parceiro o seu desejo de tornar-se mãe frente à recusa deste de tentar 

novamente. Ou seja, Ana planeja detalhadamente o caminho a ser percorrido a fim de 

minimizar as incertezas futuras e ter algum controle da situação. Também recorre a outros 

mecanismos psicológicos a fim de alcançar alguma estabilidade frente às incertezas, como 

através de argumentações de cunho religioso: “se Deus me enviar é porque vai dar certo ... 

Deus não vai enviar gestação para mim se não for para dar certo, pra eu sofrer tudo de 

novo”.   

 

No entanto, o caminho escolhido e percorrido por Ana a levará a mais uma experiência de 

sofrimento e dor. Afinal, no início do ano de 2008 engravida novamente, a sua 5ª. tentativa, 

que resulta em um aborto espontâneo aos dois meses de gestação. Após a perda, Ana volta a 

vivenciar crises de ansiedade, o que a leva a retomar os atendimentos psicológicos. Porém, 
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decorrido alguns meses, Ana decide realizar o sonho da maternidade através da adoção. 

Decisão que a fará enfrentar novos obstáculos: não só legais, mas também familiares, devido 

à recusa do parceiro em aceitar adotar uma criança.  

 

 

4.2 PERDAS GESTACIONAIS EM CONTEXTO  

 

Os significados acerca da maternidade foram construídos no constante diálogo das mulheres 

com os familiares, parceiros, profissionais de saúde, envoltos por discursos culturais 

normativos relacionados à maternidade, à feminilidade e à reprodução, ao longo da história 

reprodutiva marcada por gestações e subseqüentes perdas. Vale ressaltar que os significados 

que emergiram ao longo desse processo de relação dialógica com o outro são continuamente 

transformados, em função do tempo e dos eventos, compondo novas configurações e 

percursos possíveis.  

 

No que tange os campos interativos dialógicos, tomando-se como eixo organizador o modelo 

bioecológico de Bronfenbrenner (1979) (ver figura 03) – que concebe os contextos de 

desenvolvimento como sistemas de estruturas aninhadas, interdependentes e em recíproca 

interação –, o nível individual  abarcou as emoções e os pensamentos que cada mulher 

vivenciou no decorrer da sua história reprodutiva, o processo de luto vivenciado a cada perda 

gestacional, bem como os sentimentos experienciados a cada nova tentativa de gravidez.  

 

O nível micro configurou-se pelas relações interativas e dialógicas estabelecidas com os 

familiares e profissionais de saúde, ao longo da trajetória reprodutiva, abarcando ainda as 

experiências com os serviços públicos de saúde. Deste modo, no decorrer da narrativa , os 

diálogos com os outros sociais significativos são relembrados e pronunciados na interação 

presente entre entrevistador e participante, bem como no espaço comunicacional 

(inter)subjetivo. A sua expressão revela a multiplicidade de posições do eu de cada 

participante, assim como, as dinâmicas existentes entre elas, como conflitos, negociações, 

tensões e relações de dominância.  

 

Tanto o nível individual quanto o nível micro são entendidos e analisados como imersos em 

um contexto sócio-cultural mais amplo (macrossistema), isto é, como mergulhados em uma 

matriz sócio-histórica, de natureza semiótica, composta por elementos sociais, econômicos, 
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políticos, históricos e culturais (Rossetti-Ferreira, Amorim & Silva, 2004). No entanto, vale 

ressaltar que cada um desses contextos de desenvolvimento influencia e é influenciado pelos 

outros.  

 

Por fim, a partir da integração desses diferentes níveis em uma perspectiva relacional e 

temporal irreversível, foram ainda analisadas as mudanças nas posições do eu e nos 

significados de maternidade no fluxo em constante mudança da experiência vivida no 

decorrer da trajetória reprodutiva. Assim, avaliou-se o quanto as experiências vividas levaram 

à reformulação de alguns padrões estabelecidos, resultando em uma reorganização do self ou 

se ativaram formas de auto-regulação no self, resultando na construção de similaridade 

(continuidade no self) e estabilidade ao longo do tempo (Cunha, 2007). Também foram 

analisados se tais vivências refletiram em mudanças nos sistemas de significado, 

especialmente aqueles relacionados à maternidade.  
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Figura 03. Campos interativos dialógicos 
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4.2.1 Aspectos subjetivos da trajetória reprodutiva marcada por perdas gestacionais 

 

 

O processo de luto 

 

A partir da análise das narrativas das mulheres entrevistadas, pôde-se identificar dois padrões 

distintos de luto após a vivência da perda gestacional, que se modificaram no decorrer da 

trajetória reprodutiva. No primeiro padrão, as reações emocionais mais intensas ocorreram 

após as primeiras perdas gestacionais, sendo que nas perdas posteriores a reação foi 

gradativamente se tornando menos intensa. A narrativa de Joana ilustra esse tipo de reação 

emocional à perda dos bebês em desenvolvimento, na medida em que após a primeira perda 

vivenciou claramente algumas fases do luto, de acordo com Bowlby (1985/2004), como o 

entorpecimento e a busca pelo objeto perdido, o que não se percebe, pelo menos com tanta 

clareza, nas demais perdas:  

 

Aí simplesmente ela falou comigo que tava morto, eu também aceitei na hora, 
anestesiada, tudo bem, quando foi no outro dia ... foi que veio aquele trauma de que 
eu queria porque queria aquele bebê...eu não tava me sentindo bem...foi difícil 
demais...eu não tava aceitando...não tava lembrando das coisas, só ficava chamando, 
queria só o bebê ... não conseguia me conformar de eu ter perdido ... não acreditava, 
ficava indo atrás do necrotério ver se tava lá, dizia que tava lá, que tava vivo e tudo.... 
Na primeira gravidez eu falei pro meu esposo: “eu quero chegar em casa e não quero 
achar mais nada, não quero mais nada, não quero nada que me recorde a minha 
gravidez”....Na segunda eu mesma dei (o enxoval do bebê), eu já me recuperei mais, 
eu já tava melhor psicologicamente, aí eu mesma dei (Joana, 34 anos, entrevista 06).  
 

Na narrativa de Manuela a expressão de alguma reação emocional só é abordada na primeira 

perda, ocorrida aos nove meses, sendo que nas demais não faz referência à vivência de algum 

pesar. É possível que o tempo de gestação em que as perdas ocorreram tenham influenciado a 

expressão do seu luto, na medida em que a primeira perda Manuela encontrava-se no último 

trimestre da gestação, já sentindo as contrações relativas ao início do trabalho de parto, 

enquanto as demais perdas ocorreram entre o primeiro e o segundo trimestre de gestação. 

Conforme Brazelton (1988) e Maldonado (2002) o vínculo afetivo da mãe com o seu bebê se 

estabelece em um processo contínuo intensificando-se a partir do segundo trimestre de 

gestação, quando já podem ser sentidos os movimentos fetais. Além disso, pode-se destacar 

que após a primeira perda Manuela engravida novamente e tenta induzir o aborto. É possível, 

então, que essa conduta em direção a interrupção da gestação, consista ainda em uma 
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conseqüência da perda e da devastação emocional por essa suscitada. Neste momento da sua 

vida, Manuela também quis se separar do marido – decisão, segundo afirma, influenciada pela 

perda vivenciada: “porque eu fiquei desgostosa, fiquei assim...”.  

 

No segundo padrão de luto encontrado, identificou-se que, após as primeiras perdas 

gestacionais, a vivência do luto parece ocorrer de modo parcial ou incompleto, na medida em 

que as mulheres comportaram-se de forma a evitar o sofrimento, impossibilitando a 

elaboração da perda. Deste modo, ou há a ausência de pesar consciente ou a dor e o anseio são 

referidos somente em um momento imediato à perda, como se pode evidenciar nos seguintes 

relatos: 

 

Eu fiquei num estado assim, não queria voz de ninguém, não queria ver a cara de 
ninguém, não queria falar com ninguém .... Mas passou, fui pra casa bem, e, ficou 
(Ana, 32 anos, entrevista 01). 
 
Até que eu perdi, aí senti assim um pouco, mas não foi aquela coisa....Mentia quando 
perdia assim, porque eu não sentia, as pessoas que chegavam perto de mim assim: 
“oh, Denise, não fique assim”, e não é que eu não estou mesmo? E as pessoas 
choravam de verdade e como eu sou muito emotiva eu chorava também, mas não que 
“ai meu Deus, perdi meu filho” (Denise, 30 anos, entrevista 09).  

 

Também nestes primeiros instantes, quando ainda encontram-se internadas em uma instituição 

de saúde em decorrência da perda gestacional, algumas mulheres orientam seus familiares a 

desfazer-se dos pertences dos bebês (como enxoval, mobiliário, etc.), antes que retornem às 

suas casas. Escolhem por não ter lembranças dos bebês perdidos, preferindo também não falar 

sobre esse assunto com familiares ou amigos:  

 

Depois, assim, não queria ver ninguém grávida, eu não queria falar em filho de jeito 
nenhum...e dessa vez eu peguei e dei tudo, eu falei pro meu marido: “dê tudo, quando 
eu chegar em casa eu não quero encontrar mais nada” (Maria, 27 anos, entrevista 
03).  
 
Na primeira, até a banheira eu já tinha comprado, já tinha comprado tudo, com seis 
meses, porque a gente via, tudo o que achava na rua bonitinho aí ia e comprava, aí na 
primeira gravidez eu falei pro meu esposo: “eu quero chegar em casa e não quero 
achar mais nada, não quero mais nada, não quero nada que me recorde a minha 
gravidez, eu não quero”, aí também cheguei em casa já tinha dado tudo, tudo o que a 
gente tinha comprado, ele já tinha dado tudo (Joana, 34 anos, entrevista 06).  
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Vale ressaltar que o comportamento de desfazer-se precipitadamente e sem critério dos 

pertences do bebê que possam lhes servir de lembranças corresponde a um dos sintomas 

característico do luto crônico, conforme definido por Bowlby (1985/2004) e Parkes (1998). 

Nessa condição, o pesar e a tristeza podem estar ausentes.  

 

Algumas mulheres escolhem ainda por não realizar rituais de luto, como funerais ou enterros. 

Outras, quando optam por tais rituais, não se encontram presentes, sendo o enterro realizado 

por familiares. Em alguns casos, os bebês são autorizados, pelas mulheres, a permanecer no 

hospital, que se responsabilizará pelo seu destino – do qual elas nem sempre têm 

conhecimento. Outro aspecto importante consistiu no fato de algumas delas tentarem 

substituir um filho perdido por outro, engravidando logo após a ocorrência da perda. Essa 

tentativa da mulher/casal de substituir o bebê engravidando novamente logo após a perda 

também compreende uma conduta que pode comprometer o processo de luto (Bowlby, 

1985/2004). Os relatos abaixo ilustram esses comportamentos adotados por algumas das 

entrevistadas: 

 

(Após a segunda perda) O hospital que fez (o enterro). Porque diz que pra gente fazer 
o enterro teria que registrar, fazer certificado de óbito, essas coisas...Ednilson 
(parceiro) me perguntou se queria que registrasse, aí eu disse que não precisava não, 
já que o hospital fazia o enterro, que não precisava não, pra gastar dinheiro em uma 
coisa que não ia ter mais jeito...(Após a quarta perda) Eu vi quando tava viva, depois 
que morreu eu não vi não. Eu fui até o cemitério depois que eu saí do hospital, 
quando, no dia que eu tive alta foi o dia do enterro da criança, aí a minha tia chegou 
e pegou o carro, foi direto pro cemitério, de lá enterrou e foi embora ... eu fui até o 
cemitério, mas não cheguei a ir ao enterro, não abri caixão pra ver, essas coisas, não 
olhei. Eu vi quando tava vivo, eu queria ficar com a lembrança dele vivo, eu não 
queria ficar com a lembrança dele morto (Ana, 32 anos, entrevista 01). 
 
A primeira seria Tânia, e a gente registrou e tudo, teve velório e tudo porque pegou 
do hospital, fez enterro e tudo, entendeu, já os outros não, os outros teve dois que 
ficou no hospital e teve um, o que teve aqui com Dra. O., a gente assinou o termo de 
responsabilidade aí foi pra estudo. O último que eu tive aqui foi pra estudo (Joana, 34 
anos, entrevista 06). 
 
Disseram que ia enterrar, que ia fazer pesquisa e ia enterrar (Manuela, 26 anos, 
entrevista 07).   

 
A gente num deslize agora, foi um deslize, pra mim foi a maior surpresa essa gravidez. 
Depois, ele já vive com uma pessoa e a gente fez o que não devia e aí engravidei com 
dois meses que eu tinha perdido outra (Denise, 30 anos, entrevista 9).  
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A não participação das mulheres em rituais fúnebres ou, ainda, o desconhecimento acerca do 

destino dado aos bebês pelos hospitais pode ter contribuído também no sentido da não 

elaboração da perda e expressão do luto. Pois, como afirma Bromberg (2000), esses rituais 

auxiliam no processo de luto na medida em que permitem que as pessoas se despeçam do ente 

que morreu e que o enlutado seja considerado pelo outro social como tal.  

 

No entanto, em um segundo momento, após a vivência repetida de algumas perdas 

gestacionais, o luto antes não vivenciado ou parcialmente vivenciado, parece emergir de 

modo mais intenso na vida dessas mulheres, levando o desencadear de alguns sintomas 

psiquiátricos, como crises de ansiedade e síndromes fóbicas: 

 
Essa última me machucou muito e o que me deixou com esse problema de medo de 
engravidar de novo, me deixou com medo de ver acidente, medo de ver pessoas 
mortas, essas coisas (Ana, 32 anos, entrevista 01). 
 
Eu senti muito, chorei, fui contra Deus .... Estava aquela mágoa assim dentro, aquele 
aperto no coração de ter perdido.... Eu não mereço sofrer tanto, porque pra mim 
quatro gravidezes, quatro perdas, apesar de nas três eu não sofri, mas essa última 
valeu por todas, eu sofri demais (Denise, 30 anos, entrevista 09). 

 

Deste modo, assim como os achados de Santos, Rosenberg e Buralli (2004) evidenciam, as 

últimas perdas, em especial, representaram uma crise na vida de algumas das mulheres. A 

gravidez seguida de perda implicou em uma devastação emocional que, por exemplo, no caso 

de Ana, se estendeu por um longo período após a perda, tendo um extenso alcance em sua 

vida, fazendo-se presentes quadros de ansiedade e um sentimento aumentado de 

vulnerabilidade. Impacto semelhante se observa nos resultados encontrados por Coté-

Arsenault e Freije (2004).  

 

 

Sentimento de culpa 

 

No campo das emoções, um dos sentimentos subjacentes às narrativas consistiu no sentimento 

de culpa ou de auto-responsabilização pelas perdas ocorridas. Em alguns casos, as perdas 

foram interpretadas como resultado de ações danosas empreendidas, como por exemplo, o 

adiamento da ida à maternidade quando se deu início a algumas intercorrências gestacionais, 

resultando na morte neonatal. Em outros casos, porém, há a idéia de auto-responsabilização 

mas não se tem clareza de qual ação inadequada foi empreendida:  
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Às vezes eu penso assim, será que se eu tivesse feito, assim como o médico mandou 
logo ir pra maternidade...tivessem feito logo a cesária, será que não teria chance de 
sobreviver, colocando na UTI, alguma coisa? Então é isso que ainda me deixa na 
dúvida (Ana, 32 anos, entrevista 01).  
 
Eu não consigo entender, não consigo entender. Eu digo que é de vidas passadas. 
Alguma coisa que eu fiz e devo estar pagando agora. Eu digo isso porque ninguém na 
minha família tem problema nenhum pra engravidar, nem pra segurar, nada, só eu 
(Maria, 27 anos, entrevista 03).  

 

Porém, nos demais casos, o sentimento de culpa apareceu de modo implícito, subjacente ao 

relato e provavelmente não consciente por parte de algumas mulheres. Assim, por exemplo, 

fez-se presente nas narrativas a interpretação, de caráter positivo, ao fato dos parceiros não tê-

las responsabilizado pelas perdas gestacionais ocorridas. Os parceiros, em alguns casos, 

consistiram em importantes fontes de apoio emocional e não corresponderam à expectativa de 

culpabilização. Até mesmo os que recorreram ao silêncio após a ocorrência das perdas, não 

tecendo qualquer comentário a respeito, também não as responsabilizaram pelo ocorrido. Os  

relatos a seguir ilustram esta não correspondência: 

 
Ele evitava tocar no assunto, sempre que tocava ele sempre evitava, não foi de acusar, 
acusar de nada (Ana, 32 anos, entrevista 01). 
 
Ele não me cobrou por eu ter perdido, ele nunca cobrou, eu casei porque eu estava 
grávida, no entanto, ele nunca... eu perdi, se ele tivesse casado mesmo por obrigação 
por causa do filho a gente já tinha se separado. Hoje os homens casam só porque a 
mulher está grávida, pra assumir, ter o filho pra mulher não sofrer e depois separa. 
Ele não, ele nunca me cobrou, sempre me apoiou (Maria, 27 anos, entrevista 03).  

 

Além disso, na medida em que a pesquisadora e as participantes foram interlocutores, no 

momento da entrevista, em um processo dialógico, as narrativas construídas foram sempre 

endereçadas a essa audiência real, bem como, influenciadas por outros interlocutores 

imaginados, como familiares, profissionais de saúde, etc. (Cunha, 2007). Assim sendo, 

também fez-se presente nos relatos uma aparente tentativa de mostrar à pesquisadora que a 

cada gestação empreendida empenharam-se pessoalmente para o sucesso dessa, fazendo tudo 

o que lhes era possível e recomendado pelo discurso biomédico vigente, como o 

acompanhamento pré-natal, a realização de exames clínicos, a busca por um serviço médico 

de emergência assim que alguma complicação gestacional ocorria, entre outros. Essas 

narrativas, deste modo, podem ter sido construídas a partir do propósito, nem sempre 

consciente, de se eximirem, diante um profissional de saúde (no caso, psicólogo), de uma 

possível responsabilidade pelas perdas ocorridas: 
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O último foi o fato de eu ter assim uma esperança muito grande de dar certo, porque 
eu tava fazendo tudo certinho...eu tou fazendo tudo certinho para que na próxima, dê 
tudo certo....ia pro pré-natal todo mês, fazia todos os exames, tava tudo certo, fazia  
ultrassom tava tudo ok...tava tudo certinho (Ana, 32 anos, entrevista 01).  
 
Fiz o pré-natal direitinho, fiz direitinho os exames, não constou nada, não tinha nada, 
tava tudo normal (Manuela, 26 anos, entrevista 07).  

 

Vale ressaltar, porém, no que tange a questão do sentimento de culpa, que na medida em que 

a dialogicidade é profundamente enraizada no contexto cultural, o cenário ideológico no qual 

essas mulheres encontram-se inseridas – constituído por discursos culturais normativos 

relacionados à maternidade – pode ter contribuído para o movimento em direção a uma auto-

responsabilização. Afinal, tais discursos culturais responsabilizam a mulher pela reprodução 

e, ao mesmo tempo, atribuem valor ao ser mãe.  

 

 

Sentimento de vulnerabilidade pessoal e a orientação para o futuro 

 

A gravidez, após a vivência de perdas anteriores, era avaliada pelas mulheres como um evento 

estressante, na medida em que implicava na possibilidade de vivenciarem novamente 

complicações gestacionais, uma nova perda e a experiência associada de dor física e de 

devastação emocional, o risco à própria vida, conflitos familiares, entre outros. Esses 

significados, relacionados ao dano ou à perda que uma gravidez já implicou, bem como a 

ameaça potencial de uma nova gravidez ter o mesmo desfecho, caracterizaram o estado 

emocional marcado pelo medo e pela ansiedade. Assim, a cada nova gravidez, planejada ou 

não, o sentimento predominante foi o de vulnerabilidade pessoal: 

 

Dá medo, mas eu estou procurando não pensar....(Medo) de perder, de entrar em 
trabalho de parto antes do tempo, de nascer prematuro e depois não vingar, tem todo 
esse medo. Porque é uma interrogação, a gente não sabe, de jeito nenhum....Medo de 
perder, passar por tudo aquilo de novo (Maria, 27 anos, entrevista 03).  
 
Por mais que a gente não queria colocar isso, mas ... a gente pensa negativo, tem 
horas que a gente pensa negativo, porque você fica assim: “oh, já tá mexendo”, 
entendeu, aí quando passa, porque já tá mexendo a gente quer que mexa toda hora, 
entendeu, quando não mexe já fica com aquela psicose: “Oh, meu Deus, será que tá 
bem? Será que não tá bem?, Será que eu devo falar com alguém?” (Joana, 34 anos, 
entrevista 06). 
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Eu estou feliz, só que eu estou numa felicidade assim, com um pé na frente e um atrás, 
entendeu?....Eu não tô querendo me expor muito, porque das outras vezes eu me...e 
acabava perdendo (Manuela, 26 anos, entrevista 07).  

 

A partir desses significados pessoais relativos à gravidez – isto é, o de um evento estressante e 

potencialmente ameaçador, que suscita emoções como a ansiedade e o medo –, houve entre as 

entrevistadas a tentativa de controlar as incertezas futuras. Vale ressaltar que essa orientação 

para o futuro pode ser compreendida a partir da capacidade do self de auto-regulação 

semiótica, permitindo às pessoas um distanciamento do aqui-e-agora e uma antecipação co-

construída das condições futuras (Valsiner, 2007). Assim sendo, a tentativa de regulação 

emocional foi encontrada como uma das estratégias para lidar com essas incertezas, 

especialmente nas atitudes de afastamento em relação à fonte de estresse, como o não querer 

mais engravidar – em alguns casos frustrado com uma gravidez não planejada, devido 

principalmente ao uso inadequado de contraceptivos. Em outros casos, a vontade de não 

engravidar ocorreu em um momento imediato à perda. Decorrido algum tempo, um novo 

planejamento era traçado, levando a uma nova gravidez:  

 

(Após a terceira perda) Aí eu disse a ele (parceiro) que era pra ele se cuidar pra não 
ocorrer outro tão cedo, que eu não podia tomar qualquer tipo de remédio...aí falei pra 
ele pra começar a usar camisinha, no caso ir no posto pegar camisinha, pegava todo 
mês...mas ele com a cabeça dura dele, só queria usar camisinha de última hora, aí eu 
dizia a ele: “isso não funciona, não funciona”, e ele: “ah, funciona”.... Não deu 
outra, foi usando a camisinha mesmo que eu acabei engravidando de novo” (Ana, 32 
anos, entrevista 01).  
 
(Após a terceira perda) aí eu não queria mais engravidar. Esperei dois anos e 
uns...meses, foi quando a médica falou: “vamos tentar agora”, com outra cabeça. Eu 
deixei de tomar o remédio...(Maria, 27 anos, entrevista 03).  
 
Não queria mais, não (engravidar). Nem queria essa agora... Eu... quero ter filho, só 
que a gente que passa pelo problema, pelo processo, acho que vai esfriando mais, só 
que renova quando a gente fica grávida, né? Claro que renova. Mas, quando falava 
de gravidez comigo, eu pensava que eu podia esquecer um dia, eu podia esquecer 
tudo, mas o remédio eu não esquecia...fiquei com aquela psicose: “não quero mais 
saber de gravidez” (Joana, 34 anos, entrevista 06). 

 

Quando as mulheres se descobrem na condição de gestantes, há uma tentativa de regular a 

resposta emocional a partir da perspectiva da possibilidade da perda. Deste modo, nas últimas 

gestações empreendidas há uma tentativa, por parte de algumas entrevistadas, de não se 

vincular afetivamente ao bebê em desenvolvimento, por meio de comportamentos como o de 

não comprar mais o enxoval, não escolher nome para os bebês, não compartilhar a notícia da 
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gravidez com familiares e amigos, entre outros. Vale ressaltar, no entanto, que esses 

comportamentos além de serem influenciados pela história prévia de insucessos gestacionais, 

também podem ter sido motivados pelas sugestões sociais, provenientes dos profissionais de 

saúde, que as aconselham, por exemplo, a somente comprar o enxoval do bebê após o seu 

nascimento.   

 

No segundo e no terceiro eu não comprei nem enxoval, não comprei nada...(Durante a 
terceira gravidez) quando eu percebi que eu tava perdendo líquido, aí que eu...não 
consegui associar a nada, entendeu? Eu não queria nem saber o sexo, nem botar 
nome, nem nada...(Gravidez futura) quando eu engravidar eu só vou comprar algumas 
coisas depois que o bebê nascer, quando eu ver que tá tudo bem, aí que eu vou 
comprar algumas coisas, antes disso eu não compro nada, nem uma chupeta (Ana, 32 
anos, entrevista 01). 
 
Nessa agora eu não comprei (o enxoval), na última gravidez eu não comprei...não é 
uma coisa que eu não queria, mas eu também falei com ele (parceiro) agora, que esse 
daqui a gente vai aguardar, vai deixar pra comprar tudo pra depois que nascer, 
entendeu..., não é desconfiança, porque a gente tem que ter fé, eu tenho muita fé desse 
daqui ficar, entendeu, mas eu prefiro comprar depois, depois que souber que nasceu, 
tá bem, aí a gente vai lá e compra (Joana, 34 anos, entrevista 06).  
 

O manejo da situação causadora do estresse também se fez presente como uma estratégia para 

lidar com as incertezas futuras, sendo que, ao longo do tempo, o seu uso foi intensificado 

entre as entrevistadas. Deste modo, se por um lado, as mulheres parecem tentar não se 

vincular emocionalmente ao bebê, por outro lado, também se vêem obrigadas a investir na 

gravidez para que haja alguma possibilidade de êxito. Assim, algumas entrevistadas buscam 

por um atendimento médico especializado, algumas também por atendimento psicológico, vão 

freqüentemente às consultas do pré-natal, realizam exames (nem sempre financiados pelo 

SUS), além do uso de tecnologias médicas, submetendo-se a procedimentos cirúrgicos como a 

cerclagem, uso de medicamentos para segurar o bebê, entre outros. 

 

Eu me internei e fiz a cerclagem... A cerclagem faz o que? Vai adiando até você entrar 
em trabalho de parto... Pronto, eu fiz a cerclagem.... Tenho que tomar uma injeção 
pra amadurecer o pulmão do bebê caso nasça prematuro e estou naquela expectativa 
(Maria, 27 anos, entrevista 03).  
 
A gente vai fazer de tudo pra segurar esse agora, aí medicamento, tô tomando 
medicamento que eu nunca tomei de nenhuma (gravidez), eu nunca tomei 
medicamento, e esse agora eu tô tomando medicamento... um meio de ajudar a 
segurar a criança... eu fiz um exame de sangue aí que ela (a médica) falou que era 
uma coisa que ia ser necessário costurar, fazer uma reci...como é que chama? Não é 
reciclagem, não, é outra coisa, outro nomezinho, no útero, pra fechar, pra não abrir 
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antes do tempo, tudo isso ela falou comigo pra ser feito agora, nessa aqui agora, né... 
(Joana, 34 anos, entrevista 06).  

 

Alguns sacrifícios pessoais foram também realizados e descritos por algumas entrevistadas, a 

fim de conseguirem obter êxito, especialmente nas últimas gestações empreendidas. Assim, 

por exemplo, Maria refere elevado sofrimento físico e emocional ao se submeter ao 

procedimento cirúrgico da cerclagem. No entanto, apesar desse sofrimento, decide-se por 

realizá-lo, ampliando, deste modo, as chances de conseguir levar a sua gestação a termo e, 

enfim, presenciar o nascimento do seu filho. Já Joana refere que na gestação atual permanece 

em repouso “redobrado”, tomando todos os cuidados para evitar a ocorrência de mais uma 

perda gestacional. Por sua vez, Denise renuncia a determinadas atividades que aprecia, na 

medida em que acredita que pode vir a prejudicar o desenvolvimento do seu bebê:  

 

Fiz a cerclagem, só que a cerclagem tem risco que os médicos me deixaram bem 
ciente dos riscos, que você pode perder o filho, você pode ter contração, você pode ter 
sangramento... Mas eu não queria saber, eu queria tentar de todo jeito, todo jeito eu 
queria tentar aí na mesma hora eu ficava assim já que estou na chuva, tenho que me 
molhar e não pensei duas vezes....Eu sofri demais...o pós-operatório é horrível, no 
meu caso eu vomitei, fiquei internada três dias por causa de contração....É ruim ficar 
em hospital, mas como a todo custo eu queria, eu fiquei os três dias e passaria por 
tudo de novo (Maria, 27 anos, entrevista 03).  
 
Fiz repouso redobrado na segunda com medo de ser igual, não trabalhava nem nada 
(Joana, 34 anos, entrevista 06).  
 
Alguém me chama pra ir num aniversário e eu falo “ah não vou não, não estou afim 
não”, não quero me agitar muito, se me chamar pra qualquer coisa assim eu prefiro 
ficar em casa, ainda mais que eu tenho que fazer repouso. No aniversário pode ter 
alguma confusão, alguma coisa e eu tomar um tombo, entendeu? Aí eu prefiro evitar 
(Denise, 30 anos, entrevista 09).  
 

Algumas entrevistadas recorreram ainda a outros mecanismos psicológicos a fim de alcançar 

estabilidade frente às incertezas futuras, como através de argumentações de cunho religioso. 

Em alguns casos, há a crença de ter havido uma cura espiritual o que impediria, no futuro, a 

repetição de novas perdas e tornaria possível o nascimento do bebê:  

 

Se Deus me enviar é porque vai dar certo...Deus não vai enviar (uma) gestação para 
mim se não for para dar certo, pra eu sofrer tudo de novo (Ana, 32 anos, entrevista 
01).  
 
Aí, até que eu fui receber uma cura na igreja e tudo... Um pastor de fora, que não me 
conhecia, nem nada, chegou assim, simplesmente, chamou a gente na frente, as 
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pessoas pra frente, quem tivesse com pobrema, que era pra ir na frente pra orar. Só 
que eu não fui, eu falei com Deus assim mesmo: “Olhe, você sabe o meu problema 
qual é, eu não vou lá na frente, não. Se tiver de me curar, vai me curar aqui”... Aí, 
quando é daqui a pouco, quando terminou a oração, o pastor chegou e me chamou na 
frente... começou a orar e disse: “ó, minha irmã, você está sendo curada agora, Deus 
tá dando uma cura pra você agora”... “Não era a cura que você queria, não é a cura 
do seu tempo, é do tempo de Deus”. Aí, pronto. No momento que ele tava lá, eu 
chorava, eu chorei muito.... Aí, eu tô com muita fé de que esse aqui vai vingar (Joana, 
34 anos, entrevista 06).  
 
Parei de tomar o remédio parei de tudo deixei na mão de Deus, se for da vontade 
dele, eu vou engravidar e vai ficar (Manuela, 26 anos, entrevista 07).  
 
Só que eu tenho fé em Deus né, chegou minha hora de ser mãe, eu acredito que não 
fui eu...eu digo assim não fui eu que coloquei ele aqui dentro, foi Deus que colocou 
porque a gravidez foi uma gravidez bem tranqüila, não enjôo muito, só salivo muito, 
mas de enjoar como nos outros eu enjoava não enjôo.... cada um acredita no que 
quer, eu acredito que foi isso assim, eu sou muito apegada a Deus e eu freqüento a 
igreja, não sou batizada nem nada e vou quando eu quero, mas Deus eu busco sempre 
e ... eu fiz uma oração pedindo a Deus que curasse se tinha alguma enfermidade no 
meu útero e eu acredito que foi isso que aconteceu, estou levando a gravidez no 
quarto mês já e está tudo bem comigo e com a criança então acredito que foi milagre 
de Deus mesmo (Denise, 30 anos, entrevista 09). 

 

Por fim, outro aspecto importante consistiu no fato das experiências prévias de complicações 

e perdas gestacionais terem levado algumas mulheres a uma maior e constante vigilância 

emocional da sua gravidez atual, que pode ter contribuído para uma intensificação e 

persistência de níveis elevados de ansiedade:  

 

Você fica assim: “oh, já tá mexendo”, entendeu, aí quando passa, porque já tá 
mexendo a gente quer que mexa toda hora, entendeu, quando não mexe já fica com 
aquela psicose: “oh, meu Deus, será que tá bem? Será que não ta bem? (Joana, 34 
anos, entrevista 06).  

 

 

4.2.2 Nível micro: Rede de relações sociais 

 

No nível micro, as redes de relações sociais foram formadas, especialmente, pela família 

extensiva e nuclear, pelos profissionais de saúde, bem como pelos serviços de saúde públicos. 

A família foi diferenciada em extensiva e nuclear na medida em que as relações estabelecidas 

entre os seus membros e as mulheres mostraram-se qualitativamente distintas. Assim, alguns 

membros da família extensiva ofereceram às mulheres um suporte emocional significativo 

especialmente na primeira gestação, quando esta era aceita e motivo de alegria. No entanto, 
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no decorrer das trajetórias reprodutivas e após a ocorrência de algumas perdas, certos 

familiares não demonstraram apoio ou concordância em relação às novas tentativas de 

gravidez. Essas vozes, muitas vezes contrárias às do casal, levaram a alguns conflitos e 

tensões na dinâmica familiar: 

 

Quando eu engravidei foi aquela alegria, aquela felicidade e tudo e foi muito assim, a 
minha família e a do meu marido foi muito assim festiva....(Já com relação à última 
gestação) aí minha mãe ficava, “ah, porque você quer ter filho? Você vai se 
arrepender”... só sei que ela não está muito feliz ... do quarto pra cá, assim, ela já 
ficou falando (Manuela, 26 anos, entrevista 07). 
 
Até a minha mãe falou assim: “se eu fosse você eu não tentava mais não, ficar 
correndo risco” (Ana, 32 anos, entrevista 01). 
 
Essa daqui também (gravidez atual) que tamos tão bem esperado, mas tem muita gente 
que torce ao contrário, entendeu, que acha que “ah, que não era pra ter tentado, que 
não era pra ter vindo, não sei pra que tentar?” Teve uma senhora mesmo que é 
parente dele, falou comigo, falou assim: “oh meu Deus, eu soube que você tinha 
perdido, achei bem pouco, Deus que me perdoe, bem pouco, ninguém mandou você 
tentar engravidar de novo não”, entendeu, então o apoio é uma coisa que a gente não 
tem (Joana, 34 anos, entrevista 06).  
 
 

Em alguns casos, o suporte da família extensiva também foi caracterizado como restrito, 

especialmente nos momentos de complicações gestacionais ou em situações de internamento 

hospitalar – devido à ocorrência da perda gestacional. Nessas circunstâncias, as mulheres, na 

tentativa de obter êxito na gestação empreendida, contaram apenas consigo mesmas para a 

resolução dos problemas que iam se fazendo presentes, ou se sentiram desamparadas na tarefa 

de lidar com a realidade da perda, bem como frente à dificuldade de um internamento 

hospitalar: 

 

Os batimentos (fetais) estavam fraco, aí a médica ouviu novamente e disse que não 
dava pra ouvir a criança, me encaminhou pra procurar uma maternidade, aí eu não 
sei...cheguei aí não tinha vaga pra fazer uma cesárea, aí mandaram que eu fosse pro 
Iperba, porque lá é especializada em prematuridade. Aí eu fui.... E o pior é que eu 
tava sozinha! Eu pegava ônibus. Eu pegava ônibus e ia (Ana, 32 anos, entrevista 01).  
 

Quando eu vinha pro hospital quase ninguém vinha me ver no hospital, quando eu 
vinha pras percas das minhas nenéns quase ninguém vinha, só quem vinha mais era 
ele e minha mãe, quer dizer que eu acho que é num momento que a gente... teve um 
dias desses aqui, na última gravidez mesmo que eu fiquei, meu esposo tava 
trabalhando, não veio ninguém me visitar, eu fiquei aqui, eu chorava, chorava o 
tempo todo ... não veio ninguém me visitar, aí foi muito horrível, eu chorei muito, eu 
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chorava, não conseguia me controlar de tanto chorar, porque não é possível que no 
meio de tanto parente, né, de tanta gente ... não veio ver nem nada (Joana, 34 anos, 
entrevista 06).  

 

A principal fonte de apoio emocional e, em alguns casos, de motivação para continuar 

tentando engravidar, até mesmo quando as mulheres cogitaram a possibilidade de desistir, 

consistiu nos parceiros (família nuclear). A motivação para que continuassem a engravidar até 

alcançarem êxito gestacional é atribuída ao desejo dos parceiros em terem filhos:   

 

Ele ... sempre me apoiou e dessa vez mesmo da minha gravidez eu não tenho o que 
dizer de ignorância não, ele apoiava, ele estava sendo secretário, ele chegava em casa 
dez horas da noite e ia lavar banheiro, varrer a casa, ele dizia “não varra a casa, 
você pode tirar um pozinho assim mas não varra a casa”, então tudo isso ele faz 
comigo. Eu não posso assim ter relação, ele compreende, ele não me cobra (Maria, 27 
anos, entrevista 03). 
 
Ele está muito contente, muito feliz e eu também. Ele me sustenta porque eu não estou 
trabalhando, ele me dá de tudo, o que precisar do enxoval do neném, comprar as 
coisas do neném sabe ... nunca mede dificuldades pra comprar meus remédios que a 
médica passa pro bebê, pra ele não importa o preço, tem que comprar, o que não 
pode faltar é o remédio, minha alimentação.... Ele me protege bastante, me protege de 
tudo e de todos (Denise, 30 anos, entrevista 09).  
 
E porque ele ... sempre quis, ele tem um sonho dele, ter um filho.... Eu engravidei, 
fiquei feliz da vida também, e ele todos os meses, todo o pré-natal ele trocava a folga 
dele com o pessoal lá do trabalho só pra ir mais eu. Queria tá me acompanhando o 
pré-natal todo. Os pré-natal todos ele ia comigo (Joana, 34 anos, entrevista 06).  
 
Ele quer ter filho, a vontade dele é de ter filho e ele acha que ter um filho é simples, 
mas eu não acho que ter um filho é simples (Manuela, 26 anos, entrevista 07).  

 
 
 
Os profissionais de saúde, por sua vez, possuíram, em alguns momentos, uma importante 

função de apoio emocional e instrumental – demonstrando preocupação, fornecendo 

informações e orientações relacionadas à saúde das mulheres e de seus bebês. Vale ressaltar, 

porém, que esses aspectos positivos da assistência são identificados principalmente no 

acompanhamento pré-natal realizado na gestação atual, o que pode ter sido influenciado pelo 

fato dessa pesquisa ser realizada dentro da instituição de saúde que as acompanha, bem como 

pelo fato da pesquisadora fazer parte da equipe de saúde. No entanto, também não se pode 

desconsiderar o fato do acompanhamento pré-natal ser realizado em um ambulatório 

especializado em perdas gestacionais recorrentes, o que possivelmente inclui um atendimento 
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mais cuidadoso por parte dos profissionais de saúde. O relato a seguir ilustra algumas das 

características positivas apontadas por algumas mulheres:  

 

Ah, excelente. Eu digo que aqui é minha segunda casa porque foram bem pacientes no 
caso de aborto espontâneo ... As enfermeiras, o pessoal da cozinha, o pessoal da 
manutenção, pra mim é tudo bom aqui, as psicólogas, as médicas do pré-natal, da 
emergência, pra mim é tudo ótimo. Eu digo que eu não conheço maternidade 
particular, mas aqui é como se fosse particular (Denise, 30 anos, entrevista 09).  
 

Por outro lado, e na maior parte dos relatos, os profissionais de saúde são caracterizados por 

prestar uma assistência despersonalizada, mecânica, permeada por atitudes de pouco interesse 

e, em alguns momentos preconceituosas, sendo responsáveis por algumas experiências de 

violência institucional experienciadas por essas mulheres.  

 

Assim, ao longo do acompanhamento pré-natal, a relação característica estabelecida entre 

médico e paciente foi a do tipo monológica, isto é, um tipo de relação na qual as mulheres são 

tratadas como se fossem um objeto, sem subjetividade, sem possibilidade de estabelecer uma 

relação comunicativa (Salgado & Gonçalves, 2006). Dessa forma, tais profissionais não 

parecem dar importância às percepções e experiências das mulheres –advindas das suas 

histórias reprodutivas –, fazendo valer apenas o discurso biomédico. Os relatos abaixo 

ilustram essa situação: 

 

Aí a gente foi pra lá e ... explicando que tinha que ser cesariana, fui chegou lá, 
mostrei a enfermeira, falei com o médico e tudo, aí ficou lá por um tempo ... e esse 
tempo passou, passou, passou quando fui ter o menino já era onze horas da noite ... 
morreu por falta de ar porque eu não tive muito líquido ... aí eles fizeram (parto) 
normal só que quando tirou a criança, a criança já estava morta (Manuela, 26 anos, 
entrevista 07). 

 
Esse remédio que ela mandou usar pra segurar a criança, ela achava que eu tinha 
algum tipo de dilatação no útero ... mas na verdade não era por dilatação, era a 
pressão (arterial) que aumentava, eu disse a ela. Ela ficou surpresa quando eu cheguei 
lá ... uma semana depois já fui com a pressão alta, aí ela falou: “não entendi nada ... 
trabalhei certinho com você, não estou entendendo nada”. Aí eu disse: “mas eu avisei 
a senhora que a coisa acontecia de uma hora pra outra” (Ana, 32 anos, entrevista 
01).  
 

Pelo mesmo motivo, conclusões precipitadas acerca das causas das perdas gestacionais 

levaram a expressão de preconceitos quando os profissionais de saúde prestaram a assistência, 

supondo tratar-se de um aborto induzido: 
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Teve uma gravidez minha que o médico achou que eu tomei remédio, aí ela (a 
enfermeira) achou que era um aborto provocado, depois que meu esposo contou o 
caso todinho a ela, que ela falou: “ah, aguarde aí”. Aí foi que o médico veio e já tava 
morto... Porque quando eu cheguei ... eu falei assim: “eu tô perdendo muito sangue”,  
ela disse: “ah, tá perdendo muito sangue, é? Aguarde aí que o médico já vem”. 
Entendeu? Fez pouco caso, tava fazendo pouco caso. Ela: “como é que começou a 
sair sangue?”, “eu passei mal em casa”, eu te falei que eu perdi muito sangue, acho 
que até como menstruação”. Aí, eu cheguei no hospital, o médico ficou lá, dormindo, 
aí ela chamou: “uma hora dessas perdendo sangue!”, aí disse: “é, ela tá perdendo 
sangue” – “ah, aqui não resolve essas coisas, não. Procure encaminhar pra um posto 
mais próximo, é cada uma que aparece aqui com aborto. Procure saber só nome 
dessa aí, só o nome completo”. Aí eu também não disse, aí a gente pegou e foi pro 
posto. No posto, comecei a explicar a mulher, aí ela falou que tinha que chamar o 
médico que o médico tinha que ver, mas ela achou que eu tinha tomado remédio pra 
perder, por isso que não tinha tido muito interesse... Porque é uma coisa que a gente 
tá torcendo o contrário, né, a gente tá lutando ao contrário, a gente tá torcendo pra 
que venha, pra que fique. E você ouvir falar que você tomou remédio sem você ter 
tomado, ao contrário, doida pra que venha com saúde, né?.... Então, eu acho horrível 
isso. Mal eu, mal o meu esposo também, porque parece que a gente é assim unha e 
dente, o que um sente, o outro sente, entendeu? Então, a gente fica muito mal mesmo. 
Eu mesma sou uma pessoa que não gosta de denunciar nada, às vezes, a gente até 
perde nossos direitos por isso, né? Mas, se dependesse dele, tudo isso ele denunciava 
(Joana, 34 anos, entrevista 06).  
 
Algumas (maternidades) assim achavam que abortou por abortar, aí tinha aquela 
certa frieza assim ... alguns falavam que eu abortava porque eu queria, só porque eu 
quis a criança morreu, que eu estava tentando ... e não foi. Não tive muita ...é ruim 
ficar internada lá, não sei o que é, eu morro de medo de ficar internada. Eu não 
gosto. Sei lá ... ser discriminada ... quando a pessoa provoca um aborto eu acho que é 
proibido, não sei. Maus tratos, pirraça, não sei ... porque é errado uma pessoa 
abortar uma criança (Manuela, 26 anos, entrevista 07).  
 
A terceira (perda) mesmo pra mim foi o fim, eu sofri muito, eu senti muita dor, eu 
gritava muito de dor a ponto de perder minhas pernas de tanta dor, porque tem 
médico que não lê o prontuário, tem gente que diz que não é, mas é verdade, quando a 
menina tira...uma mulher tira uma criança, os médicos não dá muita importância, 
deixa que ela sofra um pouco pra ela ter medo, pra que ela tenha juízo e não faça de 
novo e quando eu cheguei, acredito que eles não leram meu prontuário pra ver se era 
um aborto espontâneo e eles acreditaram que eu...tanto é que a médica falou “menina 
o que foi que você foi fazer?” “Eu não fiz nada, é um aborto espontâneo”, mas ela já 
tinha colocado o remédio e aí eu sofri muito, entendeu, eu fiquei chorando, chorando 
um tempão (Denise, 30 anos, entrevista 09).  
 

 
Orientações médicas inadequadas, como resultado de um exame clínico descuidado, também 

são apontadas e relacionadas a complicações gestacionais que, em alguns casos, levaram a 

morte dos bebês: 
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Eu fui no Iperba, eu já tinha ido no Iperba, por causa que eu tava perdendo líquido, 
disseram que não era nada de mais, que era só pra repetir os exames pra ver se ia 
precisar me internar ou não, aí só que não deu tempo de fazer os exames, aí quando 
foi com sete meses, aí eu acabei perdendo, eu comecei a sentir assim, umas dores 
fortes na barriga, aí eu fui pro Caribe, quando chegou lá disseram que tava com 
desenvolvimento de cinco meses, mas também não disseram que eu tava perdendo, 
simplesmente mandaram ir pra casa e aguardar, mas só que eu percebi, porque 
quando a médica me examinou eu senti que a luva saiu cheia de sangue, aí eu percebi 
que não tava nada normal, mesmo assim eu fiquei tranqüila, tranqüila vírgula, né, 
porque a minha pressão subiu logo (Ana, 32 anos, entrevista 01).  
 

Também foi referida a ausência de um acompanhamento pré-natal diferenciado e mais 

cuidadoso com mulheres que possuem história de perdas gestacionais recorrentes:  

 

Nas outras gravidez eu não tive essa segurança toda, que eu tive na quarta, porque 
me tratava normal, entendeu? ... não tinha aquele cuidado que Doutora O. tem de 
saber o momento, quantas semanas, o peso, se está adequado ou não. Então, em 
maternidade nenhuma tiveram esse cuidado, me tratou normal, comum, que eu ia, 
fazia, chegava lá media a tensão, pesava, ia embora, pronto. Não dava pra explicar a 
nossa história, porque toda maternidade que vai, de uma pra outra, sempre vai 
perguntando, né? “tem filho?”, “não”, mas teve médico que não deu muita 
importância (Joana, 34 anos, entrevista 06).  

 

Após o reconhecimento da morte do bebê, alguns comportamentos dos profissionais de saúde 

são descritos pelas entrevistadas como inadequados, como a frieza em transmitir essa notícia, 

a recusa em lhes mostrar o bebê natimorto, mesmo quando solicitados a fazer isso, ou ainda, a 

ausência de informações sobre o ocorrido:  

 

Só que quando tirou a criança, a criança já estava morta e nem me mostraram a 
criança ... aí eu não vi mais. Eu tentei olhar, eu queria ver ... Aí eu saí procurando 
informação, não deram informação, não falaram nada do acontecido (Manuela, 26 
anos, entrevista 07). 
 
Porque os médicos não explicam a você, ele fala e você vai pegando algumas coisas 
pelo alto assim, mas ele não chega assim está acontecendo isso, isso e isso (Denise, 
30 anos, entrevista 09).  
 
Eu comecei a sentir dor na barriga, aí uma dor na barriga que só passava no corpo 
de um lado pra o outro, aí eu dizia ao meu esposo: “ah  não, é o bebê que já tá perto 
de nascer, já tá com oito meses”. Aí viemos para a emergência, quando chegou na 
emergência passamos de hospital em hospital, hospital em hospital, aí o médico falou 
assim: “o seu bebê já tá morto”, aí eu falei assim: “morto?”, ele: “é, tá morto, pode 
internar ela que a gente vai fazer uma cesariana”, aí ele me internou de novo, aí 
entrei em desespero, não conseguia baixar a minha pressão, porque foi um caso que, 
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sei lá, que não tivesse me avisado antes (sobre o bebê natimorto), tivesse feito nascer 
primeiro, né? (Joana, 34 anos, entrevista 06).  

 

No que tange aos serviços de saúde públicos a que as mulheres recorreram, ao longo das suas 

trajetórias reprodutivas, alguns problemas são descritos, como a deficiência na cobertura da 

assistência, isto é, a insuficiência de leitos para gestantes nas maternidades e hospitais 

estaduais da cidade, assim como nas unidades de terapia intensiva neonatal. Também foi 

referida a ausência de atendimento emergencial propriamente dito, onde pudessem receber 

intervenções médicas imediatas. Estes aspectos relacionados à deficiência do sistema de saúde 

público encontraram-se relacionados, em suas narrativas, às causa de algumas perdas 

gestacionais vivenciadas:  

 

Eu acho ainda mais que a criança não sobreviveu porque eles não colocaram logo na 
UTI, a criança ficou na sala de parto até o outro dia, pra depois ir, ir pra incubadora, 
eu acho que foi aí que deu infecção pulmonar, eu acho que outra coisa também, se 
tivesse colocado logo na UTI, sabendo que a criança era prematura, eu acho que teria 
uma chance de sobreviver também, mas só que disseram que não tinha vaga e ficou 
até o outro dia na sala de parto, inclusive outras mulheres, fazendo parto de outras 
pessoas e a bactéria também ajudou, né, pelo fato da criança desprotegida numa sala 
de parto, e eu acho que se tivesse botado na UTI, ele teria sobrevivido, porque ele não 
nasceu com problema nenhum, depois que foi detectado a infecção pulmonar, foi aí 
que ele não suportou, não tivesse maduro. Aí dois dias depois ele veio a falecer (Ana, 
32 anos, entrevista 01). 
 
Como também teve maternidade que eu cheguei, na terceira (gravidez) mesmo que eu 
cheguei perdendo sangue, muito sangue, era pra ser uma coisa mais urgente, 
entendeu? Porque se já tinha tido ... dois filhos, tava no centro médico, perdendo 
sangue, qual era o cuidado que era pra ter? Era pra ter ficado o dia todo em uma 
cama isolada, sozinha, esperando uma vaga no hospital? Não era. Eu acho assim, que 
era pra ser uma coisa pra vida ou morte, assim que chegou, já que tem um pobrema, 
vê logo o socorro, né? Mas, eu fiquei o dia todo lá, sangrando o dia todo, só 
esperando aparecer a vaga, louca pra ser transferida. Se tivesse, aí é que meu sogro 
fala: “se tivesse um atendimento mais rápido, quando ia morrer, não morria” (Joana, 
34 anos, entrevista 06).   
 

 

4.2.3 Mudanças nas posições do eu 

 

Algumas mulheres referiram ter percebido determinadas mudanças no próprio self em 

decorrência das especificidades da trajetória reprodutiva vivenciada, marcada pela vivência de 

gestações e perdas. Em alguns casos, apesar de não terem referido a percepção de mudanças, 

o conteúdo das narrativas nos diferentes momentos da trajetória, no que concerne às condutas 
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e pensamentos, evidencia essas transformações. Além disso, também foram vislumbradas 

possíveis mudanças no self em um futuro próximo, com o nascimento do filho. Assim, 

determinadas características intrapessoais foram referidas como objeto de transformações, 

como tornar-se mais flexível, mais responsável e mais assertiva na resolução de problemas:  

 

Depois desse tempo eu amadureci muito assim, eu aprendi muito... e com o nascer 
dele também eu vou aprender muito mais. Eu digo assim ... eu vou aprender e vou ter 
mais força, mais garra, pra enfrentar o dia-a-dia, porque agora eu sinto assim, 
quando eu tenho problemas eu tento fugir, alguns eu meto a cara e vou, mas tem uns 
assim que eu tento fugir da realidade e ao nascer dele, lógico que eu vou ter mais 
garra de lutar e enfrentar, vou aprender mais, eu já gosto de criança, vou aprender a 
gostar mais, a respeitar mais, a entender mais a criança (Manuela, 26 anos, entrevista 
07).  
 
Eu não sei nem explicar, é uma coisa diferente que acontece com a gente, é uma 
responsabilidade maior sabendo que tem um ser aqui que vai nascer e você tem que 
cuidar entendeu? Você tem que correr mais atrás das coisas assim, eu sempre 
trabalhei pra manter minhas roupas, entendeu, eu gosto muito de sair, eu odeio ficar 
em casa, ir à praia, cinema, teatro só pra isso eu trabalhava e hoje em dia eu sei que 
eu vou ter que trabalhar pra suprir as necessidades do meu bebê, do meu filho assim, 
no crescimento dele, colocar dinheiro na caderneta, dar uma educação melhorzinha, 
não que eu tenha um padrão de vida baixo, mas eu quero que ele estude em colégio 
particular sabe, eu quero o melhor pra ele, tudo assim que eu não tive, que minha mãe 
não teve condições de me dar, eu quero pra ele (Denise, 30 anos, entrevista 09).  

 
 
A ressignificação de alguns aspectos da vida – como resultado de uma maior reflexividade 

alcançada no decorrer do tempo irreversível –, também se fez presente e incluiu, entre outros, 

a mudança nos significados atribuídos ao papel da figura parental, especialmente maior 

valorização do papel desempenhado pelas suas próprias mães: 

 
Já está mudando... Meu modo de pensar, meu modo de agir até assim, conceitos que 
eu tinha antes, hoje eu já tenho outras coisas, hoje eu já penso diferente, meu 
comportamento... Dar valor a coisas que eu não dava, dar valor assim, deixa eu te 
dizer como, quando eu tinha vinte anos eu estudava, só queria o que, farra, queria 
festa, não dava valor a minha mãe e a meu pai e hoje eu dou valor a minha mãe e a 
meu pai, faço com que meu marido também dê valor a minha mãe e a meu pai porque 
eu estou sofrendo. Assim, minha mãe não sofreu o que eu sofri, mas assim, pra ver se 
o filho dar valor a sua mãe e a seu pai, no caso, no papel principal a mãe porque a 
mãe sofre muito mesmo pra ter um filho, então meu conceito já mudou aí... A minha 
mãe e ao meu pai. Hoje em dia estou mais maleável pra muitas coisas, antes eu falava 
tem que ser assim e acabou, hoje não, já vejo os dois lados (Maria, 27 anos, entrevista 
03).  
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Outra mudança evidenciada em algumas narrativas consistiu na valorização do papel social 

materno, como uma posição significativa do eu. Essa valorização mudou o foco da atenção e 

interesse de algumas mulheres para a vida do filho em desenvolvimento: 

 

Meu marido diz que eu não ligo mais pra ele, “porque você não liga mais pra mim?”. 
Eu digo “rapaz eu ligo sim”, agora ele quer toda a atenção, porque quando eu não 
estava grávida eu poderia...eu dava e hoje em dia eu já não posso mais, não posso 
entre aspas ... ele não dorme mais na cama comigo porque eu me mexo a noite toda aí 
ele coloca um colchão assim do lado aí ele “rapaz você não está fazendo nem questão 
de dormir mais comigo”, “rapaz incomoda demais minha barriga, porque o neném na 
hora que eu relaxo é a hora que mexe mais”... eu me mexo a noite toda, acordo a 
noite toda e sento na cama e vou na varanda, eu não estou mais conseguindo dormir 
direito ... aí ele diz que eu não faço questão de ir pra cama, só que ele tem o mal 
dormir eu tenho medo dele bater na barriga, “tudo seu é a barriga”, ele levanta o 
braço eu falo “cuidado com minha barriga”, aí ele “Maria você não deixa nem eu 
encostar em você”, “pode encostar mais cuidado com a barriga” (Maria, 27 anos, 
entrevista 03).  

 

É algo diferente, sei lá, não sei nem explicar. Hoje em dia eu nem cuido mais de mim 
assim porque antigamente eu guardava dinheiro pra curtir, gente, pense numa pessoa 
que já curtiu? Pense em mim. E roupa, roupa, calçados e bolsas era só o que eu 
pensava antes e hoje em dia não, hoje em dia eu não estou nem aí, só quero cuidar do 
meu neném. Talvez até mude minha cabeça no decorrer do tempo, mas eu só quero o 
melhor pra ele, uma boa educação, uma boa alimentação, sabe? É só isso (Denise, 30 
anos, entrevista 09).  
 
 

Por fim, outra mudança percebida consistiu em um maior protagonismo por parte de algumas 

mulheres na condução da sua própria trajetória de vida, o que apareceu articulado com uma 

maior reflexividade sobre os eventos presentes, passados e futuros. Desta forma, através do 

processo de se relacionar com os outros, o self encontra-se constantemente em um processo 

de vir a ser. Também a partir desta relação – que envolve dois pólos de existência distintos 

(eu/outros) –, torna-se possível à emergência de um espaço psicológico e um sentimento de 

subjetividade, assim como, a possibilidade de “agency” pessoal (Salgado & Gonçalves, 2006), 

que, de algum modo, pode ser vislumbrada no relato que se segue: 

 

(2ª. Gestação)  
Porque a partir do momento que eu voltei do hospital, eu percebi que a criança não 
tava mexendo mais, mas eu fui fazer o pré-natal e disseram que a criança também 
dormia, que também não mexia 24 hrs por dia ... aí eu também fiquei na minha ... o 
médico, o médico dizia eu acreditava. 
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(3ª. Gestação) 
Eu comecei a sentir assim, umas dores fortes na barriga, aí eu fui pro Caribé, quando 
chegou lá disseram que tava com desenvolvimento de cinco meses, mas também não 
disseram que eu tava perdendo, simplesmente mandaram ir pra casa e aguardar, mas 
só que eu percebi, porque quando a médica me examinou eu senti que a luva saiu 
cheia de sangue, aí eu percebi que não tava nada normal, mesmo assim eu fiquei 
tranqüila, tranqüila vírgula, né, porque a minha pressão subiu logo. 
 
(4ª. Gestação) 
Uma semana depois já fui com a pressão alta, aí ela falou: “não tou entendendo 
nada, porque tá tudo certinho, você fez tudo certinho, trabalhei certinho com você, 
não tou entendendo nada...”. Aí eu disse: “mas eu avisei a senhora que a coisa 
acontecia de uma hora pra outra” ... são coisas que acontecem repentinamente, não 
dá um sinal antes, entendeu? .... Aí ela ficou com pressa, mandou fazer um ultrassom 
rápido, de emergência ... eu fui fazer o ultra-som, aí a médica falou assim: “tá tudo 
ok”, aí eu falei assim: “não, não tá tudo ok não, porque eu não tou sentindo a criança 
mexer” ... eu cheguei e falei com ela: “não, a criança não tá mexendo, a médica 
mandou fazer porque a criança não tá mexendo”, aí ela chegou e foi verificar isso 
direito, aí foi quando ela disse que o batimentos cardíacos da criança tavam fraco, 
quer dizer, se eu não tivesse dito isto a ela, eu ia pra casa normal, feliz da vida, e ia 
acontecer o que? O mesmo que aconteceu com os outros, como acabou acontecendo 
(Ana, 32 anos, entrevista 01).  

 

Quadro 04. Mudanças no posicionamento do self ao longo da história reprodutiva: caso Ana 

1ª. GRAVIDEZ 2ª. GRAVIDEZ 3ª. GRAVIDEZ 4ª. GRAVIDEZ GRAVIDEZ 

FUTURA 

-Gravidez não 
planejada. 
-Rede de apoio 
(vozes coletivas): 
Incentivo do 
parceiro para 
provocar o aborto. 
Apoio materno. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
cogita a 
possibilidade de 
abortar. Desiste 
devido solicitação 
e apoio materno. 
Passividade frente 
às orientações 
médicas. 
Responsabilização 
do serviço de 
saúde pela perda 
gestacional.  
-Reação à perda: 
Sofrimento 
relacionado à 
ausência do 
parceiro. 

-Gravidez não 
planejada. 
-Rede de apoio 
(vozes coletivas):  
Apoio do 
companheiro. 
-Posição do eu: 
Passividade frente às 
orientações médicas. 
Responsabilização 
do serviço de saúde 
pela perda 
gestacional. 
-Reação à perda: 
Tristeza imediata à 
perda, conformidade 
devido apoio da 
família. 

-Gravidez não 
planejada. 
-Rede de apoio 
(vozes coletivas):  
Não aceitação do 
parceiro e 
incentivo para 
provocar o aborto. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Passividade frente 
às orientações 
médicas. 
Responsabilização 
do serviço de 
saúde pela perda 
gestacional. 
-Reação à perda: 
Desespero e 
vontade de ficar 
sozinha, 
minimizados ao 
retornar para casa.  

-Gravidez não 
planejada. 
-Rede de apoio 
(vozes coletivas):  
Ausência de apoio. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Mudança da 
passividade para 
atividade 
(“agency” 
pessoal). Auto-
responsabilização 
pelas perdas. 
-Reação à perda: 
Devastação 
física/emocional. 

-Gravidez planejada. 
-Rede de apoio (vozes 
coletivas):  Aceitação 
do parceiro. Incentivo 
da família pela 
desistência. 
-Posição do eu (voz 
pessoal): Consciência 
dos riscos à sua própria 
vida. Decisão de tentar 
novamente uma nova 
gravidez. Procura ativa 
por diversas 
especialidades 
médicas. Realização de 
exames clínicos e 
esclarecimento de 
dúvidas. Procura por 
atendimento 
psicológico. 
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4.2.4 Significados de maternidade 

 

Os significados pessoais de maternidade também foram reconstruídos em decorrência da 

trajetória reprodutiva vivenciada. Em todos os casos, esses significados foram gradativamente 

mais identificados com o discurso cultural canônico, compreendendo, no momento presente, a 

realização de um sonho, um sacrifício eminentemente feminino, a condição para uma mulher 

sentir-se completa (Quadro 06). Isto é, os significados relacionados ao tornar-se mãe e ter um 

filho, ao longo do tempo irreversível, foram tornando-se cada vez mais fortemente idealizados 

e mobilizador de muitas expectativas (Volkmer et al., 2006). Vale ressaltar que, no início das 

suas trajetórias reprodutivas, algumas mulheres não haviam planejado a gravidez, fazendo-se 

presente uma certa ambivalência entre o desejo de ter um filho, influenciado pelo discurso 

cultural canônico, e a percepção do momento inapropriado para engravidar, na medida em que 

os interesses pessoais encontravam-se em outra direção, como voltados para si mesmas. No 

entanto, com o decorrer do tempo e com a vivência de algumas perdas gestacionais 

recorrentes, a maternidade como uma possível posição do eu passa a ser muito almejada pela 

mulher – e em alguns casos pelo casal ou pelo próprio parceiro – que enfrenta tensões com as 

vozes da família de origem que, aos poucos, revelam-se contrárias às novas tentativas de 

gestação, bem como a dos profissionais de saúde, cujas vozes e condutas também poderiam 

levá-las a não mais tentar.  

 

Alguns casos parecem ilustrar com clareza essas mudanças nos significados de maternidade. 

Assim, podemos citar Maria que, em um primeiro momento, engravida sem qualquer 

planejamento prévio e relata que não esperava ficar grávida naquele momento da sua vida, 

pois ainda era muito jovem (20 anos) e encontrava-se no início do relacionamento com o 

primeiro namorado. Também vislumbrava possíveis tensões na sua família extensiva, na 

� Dominação das vozes coletivas 
(posições externas) 

� Forte influência dos fatores 
externos  

� Reduzida preocupação com o 
próprio corpo 

� Falta de planejamento da 
gravidez 

 

� Dominação da voz pessoal 
(posições internas) 

� Forte influência dos seus  próprios 
sentimentos e percepções 

� Elevada preocupação com o próprio 
corpo 

� Planejamento da gravidez 
� Protagonismo na condução da sua 

própria história 
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medida em que não estava casada. Relata, então, a ambivalência entre o sonho de ter um filho 

e a ausência de algumas importantes prescrições sócio-culturais para que esse sonho pudesse 

se realizar, e, com efeito, a oposição de algumas vozes significativas: 

 

Foi uma surpresa porque quem me conhecia, as minhas amizades, quem me conhecia 
jamais achava que eu ia engravidar com essa idade, eu sempre gostei muito de curtir 
a vida e quando eu falei “gente estou grávida”, aí eles “eu esperava qualquer pessoa 
grávida, menos você”. Eu era tão descolada, tão assim, uma cabeça tão diferente: 
“tou grávida, que burrice”, pois é, mas aconteceu ... Eu dei tanta risada, olhe, não 
era isso que eu estava querendo, eu dei tanta risada que eu não estava acreditando. 
Eu não estava acreditando aí eu...o problema meu também era contar a meu pai... No 
primeiro dia ele falou, falou, mas depois ele começou a aceitar... Ave Maria,(o pai 
falou) que não confiava mais em mim, que eu estraguei minha vida, que eu não ia 
estudar, “você agora com filho você não vai estudar”, “dá pra estudar sim”, “mas 
não dá, você sabe que não dá”, quer dizer, ele botou o que realmente poderia 
acontecer né, pronto.   

 

Ambivalência que parece se dissolver após a primeira perda gestacional quando Maria decide 

ter o filho apesar da voz paterna ser contrária à gravidez:   

 

E na segunda gravidez também, meu pai assim não queria que eu sofresse, “você já 
engravidou de novo Maria, você sabe o risco que você tem, você tem que se cuidar 
primeiro antes de engravidar”. Eu não queria saber, eu queria ter meu filho e 
acabou... 

 

No momento presente, os significados de maternidade encontram-se relacionados à realização 

de um sonho e a um sacrifício eminentemente feminino:  

 

Ser mãe é você, ser mãe pra mim, no meu modo de pensar é você renunciar muita 
coisa, muita coisa o quê? Porque assim, que mal vai ao homem, nenhum, na minha 
cabeça nenhum é a gente que perde noite, é a gente que tem aquela preocupação 
mais... então pra mim ser mãe é você zelar, não sei se é zelar mais pelo filho do que o 
pai, mas pra mim ser mãe é você renunciar muita coisa assim que você, vamos supor 
se você quiser ir pra uma festa, mesmo que você tenha com quem deixar, mas a 
cabeça está em casa. Então acho que ser mãe é ser mais preocupada, eu não sei. É 
uma boa pergunta que quando chegar em casa eu vou começar a pensar sobre isso. 
 

Outro caso a ser destacado consiste no de Ana, na medida em que cogitou a possibilidade de 

interromper a sua primeira gravidez. As vozes externas contribuíram para essa reflexão, visto 

que houve a solicitação do parceiro para uma ação no sentido da indução do aborto: “eu 

conversei com ele, ele falou que se eu quisesse ele me dava remédio pra tirar...eu tava na 

dúvida se eu ia deixar ou se eu ia tirar”. Porém, a voz da figura materna contrária à essa ação 
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mostrou-se hierarquicamente dominante, levando Ana a desistir desse intento. Deste modo, no 

início da sua trajetória reprodutiva a maternidade era concebida como uma escolha da mulher 

e influenciada pelo contexto, assim como pelo apoio disponibilizado por sua rede social. No 

entanto, no fluxo da experiência marcada por gestações e perdas, bem como das relações 

dialógicas estabelecidas com os outros significativos (familiares e profissionais de saúde), o 

sistema de significados relacionados à maternidade gradativamente se desenvolveu e se 

modificou. Deste modo, as perdas passaram a serem vivenciadas com pesar cada vez mais 

intenso – culminando na depressão, e a maternidade foi tornando-se o principal propósito da 

sua vida, a ponto de escolher arriscá-la ao invés de desistir ser mãe. Vale ressaltar que o filho 

é percebido como uma importante fonte de apoio emocional, que não dispõe no momento 

presente por parte da sua rede social: 

 

É como se fosse um vazio que vai ser preenchido, então esse vazio preenchido, não 
precisa de mais nada, mais nada entre aspas, né, mas eu sei que vai ser muito legal, 
eu vou sofrer, porque talvez, eu tou, assim, ao mesmo tempo que eu peço a Deus que 
eu me ajude que eu tenha uma gestação tranqüila, sem nenhum problema, mas eu 
também tou consciente que pode haver problema, entendeu? Então, mesmo assim eu 
quero ter filho, é como dizia a minha avó, “quem não arrisca não petisca”, então eu 
vou arriscar. 

 

Outro caso que se pode destacar compreende a trajetória reprodutiva de Denise, cuja narrativa 

evidencia que as primeiras gestações, além de não terem sido planejadas não eram desejadas 

por ela. Enfatiza, ao contar a sua história, a ausência de cuidados com o bebê em 

desenvolvimento, na medida em que, por exemplo, não permanecia em repouso seguindo as 

orientações médicas. Denise justifica esse comportamento afirmando que, naquela época, o 

bebê não se consistia em uma realidade para ela, mas apenas ela mesma era o centro da sua 

atenção e interesse. Outro aspecto abordado consistiu na ênfase à ausência de sofrimento 

relacionado às perdas gestacionais vivenciadas. Essa conduta e modo de pensar, porém, vão 

se transformando ao longo da trajetória reprodutiva, da experiência de perdas recorrentes e, 

possivelmente, das vozes de outros significativos que, influenciados pelo discurso cultural 

canônico sobre a maternidade, depositavam determinadas expectativas sobre ela ao engravidar 

ou vivenciar uma perda. Essas vivências e relações dialógicas estabelecidas, no decorrer do 

tempo irreversível, conduziram a mudanças nos significados pessoais de maternidade (ver 

quadro 05), que passou a ser entendida por Denise como algo fundamental para que uma 

mulher se sinta completa, ao passo que a perda gestacional passou a ser experienciada com 

sofrimento:  
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Antigamente eu pensava no bebê? Nem sabia que ele existia, não pensava nada. Ele 
sempre foi pai, desde o primeiro bebê, ele andava com a ultrassonografia na carteira 
pra mostrar pra todo mundo ... mas eu nunca fui mãe, mãe eu fui no último, no quarto 
e nesse aqui agora, mas até a terceira eu não fui mãe não. Mentia quando perdia 
assim, porque eu não sentia, as pessoas que chegavam perto de mim assim “oh Denise 
não fique assim”, e não é que eu não estou mesmo? E as pessoas choravam de 
verdade e como eu sou muito emotiva eu chorava também, mas não que “ai meu 
Deus, perdi meu filho”, nada disso... Perdi porque Deus quis que eu perdesse, era 
assim. E o quarto não, já fui até contra Deu,s eu acho que Deus colocou assim “você 
vai ver a diferença agora, você botava tudo nas minhas costas, ‘ah perdi porque Deus 
quis’, agora eu quero ver se você vai jogar em mim porque agora você vai ser mãe” e 
aprendi que Deus faz os testes com a gente, né, pra ver até onde a gente vai....(Ser 
mãe no momento presente) eu acho que é me completar como mulher. Eu acho que a 
mulher só é completa depois que ela é mãe. Agora eu penso assim. Até 26 anos eu não 
pensava em ser mãe, mas aí quando veio a quarta gravidez eu já fui me apegando a 
ele e aí com essa agora que eu estou sentindo a barriga crescendo, crescendo, eu já 
ficando quadradinha aí estou amando. Pra mim, eu só me completo no dia que esse 
neném nascer. 

 

Na medida em que a construção de significados compreende um processo dinâmico, tais 

significados de maternidade não são cristalizados, mas é possível que novas mudanças ainda 

se efetivem ao longo do tempo, mediante trocas dialógicas contínuas que ainda serão 

estabelecidas e do movimento do self de uma posição para outra, levando a uma constante 

inovação desse sistema. Assim, por exemplo, quando o “sonho” da maternidade tornar-se 

realidade, e o filho real substituir o filho imaginado – e, em muitos momentos, idealizado –, é 

possível que haja a emergência de novidade e novos significados de maternidade possam 

emergir. No caso de Maria, única história conhecida pela pesquisadora dentre os casos que 

resultou no nascimento do bebê, o discurso no pós-parto não parecia mais tão voltado ao filho 

ou à condição de saúde deste, mas à vontade de sair do hospital e retornar para casa. O bebê 

apresentou icterícia e precisou permanecer alguns dias na maternidade para tratamento.  
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Quadro 05. Mudança nos significados de maternidade ao longo da trajetória reprodutiva: caso 

Denise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em alguns casos, no decorrer da narrativa foi tecida uma comparação, influenciada por 

discursos ideologicamente construídos acerca da maternidade, entre posições antagônicas de 

mulheres que querem ter filhos mas não conseguem e mulheres que têm seus filhos mas não 

desempenham o seu papel de mãe do modo socialmente esperado. Além disso, também 

fizeram-se presentes discursos moralistas contrários à indução do aborto: 

 

Quando a pessoa provoca um aborto eu acho que é proibido... porque é errado uma 
pessoa abortar uma criança.... Se a pessoa não quer, evita. Existem várias maneiras 

 

1 

2 

3 

4

5 

Tempo irreversível 

Gravidez: evento não desejado e sem 
importância, pelo qual não valia à pena 

qualquer sacrifício pessoal. Perda gestacional 
não desperta sentimento de tristeza. 

Gravidez: motivo de alegria. 
Maternidade como uma 

condição fundamental para que 
possa se sentir completa 
enquanto mulher. Perda 

gestacional desperta intensa 
reação emocional, envolvendo 

muita tristeza e sofrimento. 

 
 
 
 

N
o. 

Gravidez 

Possibilidade de não engravidar  

Número de gestações 

Perdas gestacionais 

Ponto de bifurcação da trajetória entre a 
possibilidade de engravidar ou não 
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pra evitar aí, no caso assim, vai mulheres grávidas de quatro meses, cinco meses até 
meses maiores e tiram a criança, com tantas aí querendo, aí eu não acho assim justo, 
sacrificar uma criança que não pediu pra vim ao mundo.... Ninguém tem o direito de 
tirar a vida o outro. Se a pessoa não quer, a pessoa tem que evitar. Ou então se não 
quer e aconteceu, doar. Quanta gente que quer adotar uma criança recém-nascida? 
(Manuela, 26 anos, entrevista 07).  

 
Claro que Deus faz o melhor pra gente, a gente sabe disso mas na hora do desespero 
termina que você vai contra, porque a gente falando: “poxa Deus dá filho a quem não 
deve ser mãe”. Eu tenho uma irmã que eu digo toda hora que ela não nasceu pra ser 
mãe, porque ela não está nem aí pros filhos dela, minha mãe que cria os dois filhos 
dela e várias meninas que engravidam, já vi casos de perder com nove meses por 
excesso de remédios que tomou no início da gravidez pra perder, aí você termina indo 
contra Deus, porque Deus dá filho a essas pessoas e não dá um filho a pessoas que 
realmente...termina que você vai contra Deus e depois pede perdão porque a gente 
sabe que Deus quer o melhor e ele perdoa....Teve história... da minha irmã que eu 
digo que ela não nasceu pra ser mãe, ela teve dois filhos a pulso, entendeu...o mais 
novo de três anos..., ela tomou muito remédio, ela tomou “citotec”, ela tomou vários 
chás...eu acho que ela só não tirou de sonda porque o pai do menino não quis dar 
dinheiro mesmo pra ela tirar e eu acho que o menino estava de costas porque na 
frente não pegou nada (Denise 30 anos, entrevista 09).  
 

A questão da maternidade pela via da adoção de uma criança também foi abordada em uma 

das narrativas. No relato de Manuela, pode-se identificar uma certa ambivalência com relação 

a essa alternativa à sua vontade de ser mãe. Afinal, ao mesmo tempo em que afirma não se 

imaginar adotando uma criança, por outro revela que tem vontade. No entanto, tece uma 

diferenciação entre o afeto despertado por um filho biológico e um filho adotivo. O amor 

materno, na sua opinião, possui uma vinculação genética, isto é, possui uma base biológica: 

 

Eu não imagino adotar uma criança, eu não imagino, acho bonito, tenho vontade, mas 
eu não creio que o amor seja o mesmo de gerar um bebê e poder amamentar... O 
biológico a gente sente no corpo da gente né, os sintomas, enjôo... mal estar e depois 
você sentir a criança mexer... e fora a emoção que a gente sente de colocar uma 
criança no mundo e depois disso vem a amamentação também, você vê aquele 
rostinho mamando nos seus seios aí é diferente da adoção. Adoção é o que, já vem a 
criança já grande, quando é pequenininho ainda dá pra... se tiver maiorzinho é 
diferente, pode ter carinho, amor, mas não é tão forte como gerar uma criança 
(Manuela, 26 anos, entrevista 07).  

 

Quadro 06. Significados de maternidade relativos ao momento presente 

Significados de maternidade Exemplos 

Realização de um sonho “Era o sonho da minha vida ter um filho.... Porque eu 
sempre quis ter um filho, sempre. Independente de estar 
casada ou não, eu pensava assim, ter meu trabalho e ter 
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meu filho, só mulher pra entender isso, mas sempre quis ter 
um filho, desde quando eu era adolescente com dezessete, 
dezoito anos de idade, o sonho da minha vida era ter um 
filho”  (Maria, 27 anos, entrevista 03).  

Realização como mulher “Eu acho que é me completar como mulher. Eu acho que a 
mulher só é completa depois que ela é mãe.... Pra mim, eu 
só me completo no dia que esse neném nascer” (Denise, 30 
anos, entrevista 09).  

Cuidados diários/Investimento “Eu falo: ‘gente, a mãe, a mãe é a coisa mais importante na 
vida, porque se a pessoa não tem mãe, não é nada’.... Eu 
vejo a mãe como educadora, a pessoa que vai instruir a 
pessoa, uma outra criatura, que vai ser assim, uma semente 
sua. E você vê assim:‘poxa, essa criança aqui foi meu fruto, 
um fruto que eu semeei, que eu criei, que cuido aqui até 
hoje, que eu eduquei, que eu coloquei na escola, que eu 
levei pra médico, que eu cuidei’, entendeu? Então, eu acho 
que ser mãe é tudo isso, tudo de bom assim” (Joana, 34 
anos, entrevista 06).  
 
“O dom de ser mãe assim, de gerir, de cuidar de um bebê, 
de amamentar...sentimento de mãe...de poder, assim educar, 
dar amor, carinho, atenção. Seu filho pode ser do jeito que 
for você” (Manuela, 26 anos, entrevista 07).  
 
“É uma responsabilidade maior sabendo que tem um ser 
aqui que vai nascer e você tem que cuidar entendeu. Você 
tem que correr mais atrás das coisas assim.... Eu sei que eu 
vou ter que trabalhar pra suprir as necessidades do meu 
bebê, do meu filho assim, no crescimento dele, colocar 
dinheiro na caderneta, dar uma educação melhorzinha, não 
que eu tenha um padrão de vida baixo, mas eu quero que 
ele estude em colégio particular sabe, eu quero o melhor 
pra ele, tudo assim que eu não tive, que minha mãe não teve 
condições de me dar eu quero pra ele” (Denise, 30 anos, 
entrevista 09). 

Construção da família “ (Vontade) de ter um filho. De construir uma família” 
(Manuela, 26 anos, entrevista 07).  
 
“A vontade de engravidar e fazer uma família foi 
aumentando” (Denise, 30 anos, entrevista 09).  

Sacrifício eminentemente 
feminino 

“Ser mãe é você, ser mãe pra mim, no meu modo de pensar 
é você renunciar muita coisa, muita coisa o quê? Porque 
assim, que mal vai ao homem ... na minha cabeça nenhum, é 
a gente que perde noite, é a gente que tem aquela 
preocupação mais... então pra mim ser mãe é você zelar...,é 
você renunciar muita coisa assim que você, vamos supor se 
você quiser ir pra uma festa mesmo que você tenha com 
quem deixar, mas a cabeça está em casa. Então acho que 
ser mãe é ser mais preocupada, eu não sei” (Maria, 27 
anos, entrevista 03).  
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Ampliação da rede de apoio 
emocional 

“Além de ser mãe, como se fosse mais uma companhia pra 
mim, porque...Ednilson (parceiro) não é muito 
companheiro, eu até estranho quando ele passa uma tarde 
de domingo em casa, aí então, além de ter que ser mãe... vai 
ser uma companhia pra mim” (Ana, 32 anos, entrevista 01).  

Evento eminentemente 
biológico 

“Ser mãe foi tudo que eu disse né? De gerar uma criança 
dentro de você, sentir a criança se desenvolver, sentir os 
sintomas e aí vai. E aí vem o nascer, as contrações, passar 
pelas contrações e ter força pra colocar a criança pra fora, 
isso é uma vitória sabe? E depois disso vem o que, a pessoa 
amamentar a criança, já é um ato de amor...” (Manuela, 26 
anos, entrevista 07).  
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CAPÍTULO 5 

 

TRAJETÓRIAS REPRODUTIVAS MARCADAS POR PERDAS GESTACIONAIS RECORRENTES E 

PELA PRESENÇA DE UM FILHO  

  

 

Neste capítulo serão apresentados os casos cujas trajetórias reprodutivas foram caracterizadas 

pela repetição de insucessos gestacionais, bem como pela presença de pelo menos um filho. 

Duas situações distintas são apresentadas e, posteriormente, analisadas: a primeira refere-se à 

trajetória reprodutiva caracterizada pela presença de pelo menos um filho biológico, enquanto 

a segunda situação configura-se pela presença de um filho adotivo. A organização dos casos 

segue a mesma estrutura utilizada no capítulo anterior. Após a apresentação dos casos, estes 

serão analisados em conjunto, sendo os principais temas individuais integrados e combinados 

em temas principais, mais unificados e inclusivos, representando a vivência de perdas 

gestacionais por mulheres cujas histórias reprodutivas foram marcadas pelo nascimento ou 

adoção de um filho.  

 

 

5.1 OS CASOS 

 

 

5.1.1 TRAJETÓRIAS REPRODUTIVAS COM A PRESENÇA DE UM FILHO BIOLÓGICO  

 

CASO CLÁUDIA  (entrevista 02) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

Cláudia tem 33 anos de idade, é casada e apresenta uma trajetória reprodutiva marcada por 

nove gestações e sete perdas gestacionais. Possui uma filha de 11 anos de idade e atualmente 

encontra-se grávida de três meses. Ao descrever a sua história de gestações e perdas, relata 

que a sua primeira gravidez, não planejada, ocorreu na adolescência, aos 17 anos. Não fazia 

uso de contraceptivos apesar de saber que poderia engravidar: “demorou até de engravidar, 

tem gente que engravida até mais rápido”. A partir da notícia da gravidez, que descobriu por 

meio da realização de exames laboratoriais – após sintomas como enjôos e amenorréia –, 

iniciaram-se conflitos com a mãe que exigia que ela se casasse com o namorado: “ela sempre 
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batia nessa mesma tecla: eu tinha que morar com ele, que ela não tinha mais 

responsabilidade comigo, que lugar de puta era no brega, que isso e aquilo e outro”.  No 

entanto, a mãe também era fonte de algum apoio: “ela brigava muito, ao mesmo tempo que 

brigava ela me apoiava”. Cláudia relata ter ficado alegre com  notícia da gravidez, pois ter 

um filho significava construir uma família: “eu fiquei feliz...de saber que eu ia ter um filho e 

que eu ia construir uma família”. Iniciou o acompanhamento pré-natal, mas a gestação foi 

interrompida aos quatro meses devido à ocorrência de um aborto espontâneo.   

 

A segunda gestação, aos 18 anos, também foi permeada por conflitos com familiares (mãe e 

parceiro). O parceiro ainda estava construindo a casa em que iriam morar e a mãe a 

pressionava para que fossem morar juntos. Relata que perdeu o bebê aos quatro meses de 

gestação após briga com o namorado.  

 

Já a sua terceira gravidez, aos aproximadamente 22 anos de idade, foi uma experiência “bem 

tranqüila” , transcorrendo sem intercorrências. Relata apoio materno e de outros familiares: 

“a terceira, já tive uma gravidez bem tranqüila, apoiaram, minha mãe vinha me apoiando, 

mimo de tudo quanto era lado”. Nessa gestação já convivia com o parceiro. A filha nasceu a 

termo de um parto normal, permeado por algumas intercorrências como o aumento da sua 

pressão arterial.  Cláudia descreve esse momento, contudo, como muito especial em sua vida 

devido ao nascimento da filha: “foi um momento muito feliz... quando ela saiu...eu enxergava 

a coisa mais linda do mundo”.  

 

Alguns anos depois do nascimento da filha, aproximadamente sete anos, Cláudia engravida 

novamente. No entanto, a gravidez resultou em um aborto espontâneo aos dois meses de 

gestação, que é relacionado ao estresse emocional desencadeado pela atividade profissional 

que exercia, isto é, cabeleireira em um salão de beleza.  

 

Um ano depois engravida pela quinta vez. Para evitar o estresse emocional – que identifica 

como um possível fator desencadeador das perdas gestacionais vivenciadas – abandona a sua 

atividade profissional: “um ano mais ou menos depois eu engravidei de novo, deixei o salão e 

fiquei em casa. Aí (ia) levando normal a gravidez, mas qualquer aborrecimento eu perdia”. E 

assim, após uma discussão em um supermercado, aos seis meses de gestação, e já imaginando 

que aquela situação poderia ter prejudicado a saúde do bebê, resolve realizar uma 

ultrassonografia, quando descobre que o bebê já havia morrido (natimorto). 
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Engravidou novamente, pela sexta vez, e também após uma discussão e uma ultrassonografia 

descobriu que o bebê já havia morrido (natimorto) aos cinco/seis meses de gestação: “uma 

briguinha que eu tive lá, uma discussão. Quando eu fiz o ultrassom o neném já estava 

morto”.  

 

Em sua narrativa, Cláudia passa, então, a descrever a sua penúltima gestação (a oitava). Pode-

se perceber que ela tem dificuldade de lembrar detalhes de todas as gestações e perdas 

vivenciadas. A sensação da pesquisadora é de que a primeira, a terceira e a oitava gestação 

foram as mais marcantes para ela, na medida em que possui mais lembranças, com maiores 

detalhes. Nessa gestação, assim, relata que estava confiante no êxito da gestação empreendida 

e sentia-se feliz: “eu estava tão confiante, tão feliz, eu disse: ‘não essa aqui não vai acontecer 

nada não’, aí comecei a comprar o berço...”. No entanto, aos seis meses de gestação, teve 

uma intercorrência por meio de um problema dentário o que a levou a fazer uso de um 

medicamento, com prescrição médica, inadequado para pessoas com hipertensão. Esse 

medicamento levou ao desencadear de uma pré-eclâmpsia e à necessidade de internamento no 

Hospital das Clínicas. O diagnóstico de pré-eclâmpsia e a lembrança de que um familiar havia 

morrido pelo mesmo motivo a levou a perceber o risco de morte: “a pressão sem baixar, em 

tempo de eu morrer”. A ausência de apoio da rede social, percebida pelas escassas visitas nos 

nove dias em que esteve internada também é descrita como uma recordação dolorosa dessa 

gestação. Teve alta hospitalar, retornou para a casa, mas, após conflito com um vizinho e com 

a irmã, voltou ao hospital para realizar um Doppler, quando descobriu que o bebê já havia 

morrido (natimorto): “foi muito triste” . Cláudia reflete sobre as causas das perdas 

gestacionais, e diz não saber se o motivo está relacionado com o aumento da sua pressão 

arterial ou com o que denomina “problema de nervoso”. Relata que na sua família não há 

história de perdas gestacionais, mas alguns casos de hipertensão, o que a leva a concluir: “eu 

herdei a pior parte da doença”.  

 

A reação de Cláudia após as perdas gestacionais era caracterizada pela tristeza que, no 

entanto, logo passava:  

 

Algumas vezes eu consegui me recuperar até cedo, todas às vezes eu ficava triste na 
hora ... mas passava um tempo eu me animava e dizia...: “eu vou tentar de novo ... que 
vai dar certo”. E começava uma gravidez com animação, achando que ia dar tudo 
certo, que ia ocorrer tudo bem, que eu ia conseguir.  
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A última perda, no entanto, levou-a a um estado depressivo caracterizado pela tristeza, choro, 

queda de cabelo, dores na cabeça e vontade de não ver ninguém. Melhorou com a presença 

mais constante da filha. Após esta perda decidiu que não tentaria mais nenhuma gravidez, 

pois, no momento, não estava preparada para isso. No entanto, Cláudia engravidaria pelo 

menos mais uma vez (gravidez atual). Vale ressaltar que o desfecho dessa gestação, relatada à 

pesquisadora alguns meses depois da entrevista, levou-a a vivência de mais uma perda aos 

sete meses.  

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

Ao narrar a sua história reprodutiva, marcada por tantos insucessos gestacionais, Cláudia 

focaliza a ausência de apoio por parte da sua rede social – especialmente, por parte da sua 

família extensiva:  

 

Quando eu engravidei nessa última vez eu não tive amigo nenhum do meu lado, nem 
pra uma visita no hospital, nem ligou, nem mãe, nem irmão, nem ninguém...me 
internava sozinha, ninguém ia me visitar e pronto. Eu nunca tive apoio de nada não, 
na minha vida foi sempre eu lutando pra ter e fazer o que eu tinha que fazer.  

 

Além da ausência de apoio, outro enfoque oferecido em sua narrativa consistiu nos constantes 

conflitos com os familiares: “até hoje não tenho uma boa relação com a minha família. 

Convivo porque eu tenho aquele negócio, família a gente não pode ficar de mal, mas quanto 

mais afastado de mim melhor”. Ao abordar a questão da ausência de apoio emocional, chora 

algumas vezes ao longo da entrevista.  

 

A percepção da precariedade do apoio emocional oferecido por seus familiares é construída 

no decorrer das situações de internamento a que precisou se submeter devido às perdas 

gestacionais, e através do diálogo estabelecido com outras mulheres também internadas, 

diante da ausência de integrantes de sua rede social:  

 

A última vez foi a pior vez que teve. Porque nas outras vezes eu perdia, me internava, 
colocava medicamento, tirava e acabou. E dessa vez não, eu fiquei internada durante 
nove dias, tomando medicamento, e ali, e as pessoas perguntavam: “ah! você não é 
daqui não? você é do interior?”, eu dizia: “não, sou daqui”. “Você não tem parente, 
não?” Porque meus parentes não iam me visitar, aí eu: “não é porque eles ligam 
muito, mas não dá pra vim não. Todo mundo tá cuidando de suas vidas”. Porque 
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hospital público é assim, tá todo mundo junto, tá entrando uma vai conhecendo a 
outra, aí tem esse tipo de conversa, entendeu? 

 

A principal fonte de apoio emocional que dispõe é proveniente da sua família nuclear, 

constituída por seu marido e filha. Reconhece o apoio oferecido pelo marido ao longo da sua 

história reprodutiva: “Apesar dele não conversar rente ali, eu falo nas consultas, em hospital, 

porque ele também tem uma estofaria, não pode estar deixando, mas em casa ele me dá um 

suporte danado”. A filha também é descrita como uma pessoa muito importante em sua vida, 

fonte primordial de apoio emocional: “até hoje é a coisa que me dá uma certa estabilidade 

emocional é a minha filha”. Além disso, Cláudia também enfatiza o compartilhamento dos 

mesmos sentimentos entre eles a cada perda gestacional: “ela sofre...meu marido sofre 

também...ele fica triste, fica muito triste, mas para mim ele tenta passar tranqüilidade, não 

passa culpa, não passa nada”. Mas, apesar do marido não responsabilizá-la pelas perdas, 

outras pessoas da sua família extensiva o fazem: “tem gente que culpa: ‘ah, a culpa foi sua’... 

diz que eu sou descontrolada, que eu tenho que ter controle”. A tensão entre as vozes da 

família nuclear e a extensiva também alcança as projeções que Cláudia faz para o futuro – 

relacionadas a uma nova tentativa de gravidez. Assim, de um lado, a família extensiva mostra-

se contrária às tentativas de gravidez:  

 

(Dizem) que eu sou maluca, que estou procurando ter um filho doente para trazer 
problema para o futuro...eles acham que se Deus não quer a gente não pode 
insistir....Porque fica engravidando, perdendo, aí o pessoal acha que é sem 
vergonha... que não tem medo, que fica procurando coisa pra morrer, pra ter filho 
doente. O pessoal só pensa nisso né? 
 

Por outro lado, a família nuclear mostra-se favorável a novas tentativas de engravidar. O 

posicionamento de Claúdia diante dessa tensão é a de se opor à família extensiva e defender a 

vontade de aumentar a família nuclear:  

 

Eu não concordo, eu fico, eu digo: “é, tá certo”. Porque ultimamente eu fico 
procurando me aborrecer o mínimo possível. E fico na minha, se tiver de acontecer, 
vai acontecer, fazer o que? Vou ter que aceitar e pronto. Quem vai trabalhar e 
sustentar não vai ser ninguém, vai ser eu. 

 

Assistência à saúde 

Com relação à assistência à saúde, algumas críticas são endereçadas a certos médicos, de 

algumas maternidades públicas de Salvador, que lhe prestaram assistência nas situações de 
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perdas gestacionais. As críticas são construídas principalmente ao nível interpessoal, onde 

Cláudia faz uma avaliação do tratamento recebido quando procurou atendimento médico após 

confirmação do aborto espontâneo. O tratamento, em geral, foi descrito como inadequado, 

especialmente quando os médicos expressavam seu preconceito partindo da suposição de que 

Cláudia havia provocado o aborto:  

 

Uma médica disse, depois que eu perdi eu senti muitas dores, ela apertava a minha 
barriga...e quando eu me queixei ela disse: “isso é pra você tomar vergonha e não 
provocar mais aborto”. Porque o menino tava muito pequeno, então ela achou que 
tinha feito aborto...ficou marcado, porque eu não esqueci, tem coisas que acontece 
que a gente não esquece. Eu não tinha feito o aborto e fui acusada e na hora não 
consegui me defender.  

 

Cláudia também enfoca negativamente a ênfase dada pelos médicos aos riscos à sua própria 

vida caso ela continuasse tentando engravidar:  

 

Uma médica clínica de lá do posto Manoel Vitorino. Que é pra acompanhamento da 
minha pressão. Aí ela uma vez ela me disse isso: “você vai morrer, na próxima você 
morre, fica tentando, tentando, tentando”.... Tem coisas que as pessoas diz que a 
gente fica marcado, né? A gente fica com medo. 

 

Assim, as vozes externas dos profissionais de saúde provocaram-lhe marcas na medida em 

que alimentam o medo de morrer caso engravide novamente – isto é, caso ela decida 

continuar tentando realizar o desejo de ampliar a sua família nuclear, única fonte de apoio 

emocional que possui. No entanto, vale ressaltar que Cláudia também aborda o importante 

suporte instrumental e emocional recebido pela médica responsável pelo acompanhamento 

pré-natal da gestação atual: “já aqui eu achei o suporte melhor, Dra. O. é muito paciente”. 

Essa avaliação pode ter sido influenciada pela presença do pesquisador, que, como já dito 

anteriormente, faz parte da equipe de saúde dessa maternidade.  

 

Mudanças na posição do eu 

A partir da sua história reprodutiva e das vivências associadas a esta, Cláudia parece ter 

desenvolvido maior reflexividade acerca de alguns aspectos da sua vida, especialmente no que 

tange às relações interpessoais estabelecidas. O enfoque é dirigido à família extensiva e 

resulta na percepção da falta de apoio, bem como das tensões e dos embates que se 

estabeleceram entre ela e essas vozes externas. A conduta e o discurso familiar vão de 

encontro aos padrões sócio-culturais de família, que parecem influenciar os significados 
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pessoais que Cláudia constrói acerca da sua própria rede familiar e que a levam a refletir 

sobre isso:  

 

Porque, eu sou assim, quando um parente se interna, alguma coisa, a gente tem que 
dá a força pra poder o outro não ficar ali, né, tem que tá presente. Mas não foi a 
primeira vez, eu que só vim observar isso agora, porque todas as vezes que eu me 
internava, só o meu marido é que vinha. Minha mãe não vinha ..., minha irmã não 
vinha, meus irmãos não vinham, só ele que vinha. Aí agora foi que caiu a ficha, não 
sei se, eu abri os olhos pra vida, pro mundo, pras pessoas, que eu vim observar isso. 

 

Com o passar do tempo, Cláudia também começa a refletir acerca das possíveis causas das 

tantas perdas gestacionais sofridas, vislumbrando a relação dessas com o estresse emocional. 

Essa constatação a conduz a determinadas tentativas de mudanças comportamentais, como 

abandonar o emprego no salão de beleza e evitar conflitos interpessoais. Essas tentativas de 

mudança, no entanto, são condizentes com a voz hierarquicamente dominante ao longo de 

toda a sua história reprodutiva que a leva a desejar ter um filho, ampliando, assim, a sua rede 

de apoio emocional. Voz interna que sofre a influência das vozes externas da sua família 

nuclear, que também se mostra favorável às novas tentativas de gravidez. Porém, vale 

ressaltar que na última gestação as vozes externas, tanto dos profissionais de saúde quanto da 

família extensiva, parecem conquistar essa dominância, na medida em que o medo de morrer 

a leva a não aceitar a gravidez e refletir sobre a sua interrupção. 

 

Mudanças nos significados de maternidade 

Cláudia relata que o sentimento predominante em todas as gestações empreendidas foi o de 

alegria: “eu fiquei feliz...todas as minhas gravidezes quando eu descobri, exceção a essa que 

eu fiquei, não sei se é medo, não sei o que é, eu ficava feliz. E quando eu já estava bem 

apegada eu acabava perdendo”. A felicidade estava associada à idéia de que teria um filho e 

que, assim, iria constituir uma família. A gravidez que despertou o sentimento de medo é a 

atual. Cláudia relata ter cogitado a possibilidade de induzir o aborto:  

 

Eu não tava nem conseguindo aceitar essa gravidez, eu tava querendo...tomar um 
medicamento para poder acabar logo com o sofrimento antes de ocorrer...que eu só 
pensava que eu ia morrer e aí eu ficava dentro de casa triste, só dava vontade de 
chorar.  

 

Também faz referência ao sentimento de vergonha das outras pessoas: “agora...e a vergonha, 

né? Do povo, porque o povo comenta mesmo... porque fica engravidando, perdendo, aí o 
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pessoal acha que é sem vergonha...que não tem medo, que fica procurando coisa pra morrer, 

pra ter filho doente”. 

 

As motivações intrapessoais para as suas primeiras gestações, assim, encontram-se 

especialmente relacionadas com a idéia de construir uma família. Para construir uma família 

faz-se fundamental ter um filho. No entanto, a existência de conflitos com a figura materna e 

a vontade de sair de casa também são apontados como aspectos importantes para essa 

motivação. Afinal, a gravidez implicaria em tensões sociais e à exigência de mudanças na 

dinâmica familiar, como a convivência com o parceiro. Com efeito, Cláudia conseguiria sair 

da casa materna sendo acolhida pelo parceiro e evitando, assim, conflitos.  

 

No decorrer do tempo e das experiências de gestações, perdas e do nascimento da filha, outras 

motivações para as novas tentativas de gravidez parecem emergir. A percepção do apoio 

precário disponibilizado por sua família extensiva leva Cláudia a almejar aumentar a família 

nuclear – fonte importante de apoio emocional. A presença de outro filho, então, ampliaria o 

suporte emocional à sua disposição:  

 

Eu acho minha família muito pequena ...,eu não posso contar com os meus parentes, 
então eu tenho que ter a minha família pra eu poder tá ali, eu fazer, na hora que eu 
precisar eu ter alguém no meu lado, eu sei lá, não sei se estou pensando errado, 
porque filho às vezes não é presente, mas é uma companhia. Casa vazia é muito triste. 

 

 Dispor de uma companhia, não só para si mesma como para a sua filha, consiste também em 

outro elemento importante que a motiva a engravidar: “Porque eu acho a minha filha muito 

sozinha e eu me sinto só também”. 

 

Cláudia também analisa as diferenças entre a sua mãe e ela própria ao exercer o papel de mãe, 

o que parece refletir a influência do discurso canônico acerca da maternidade. Afinal, refere 

que não teve infância, pois desde muito nova precisou trabalhar: “não tive infância, não tive 

adolescência, não tive nada”, ao passo que tenta dar a filha tudo o que pode: “acho que a 

gente tem que investir nos filhos”. Para Cláudia ser mãe consiste “cuidar, dar carinho, dar 

atenção, dar educação ... dar lazer”. Afinal, “filho é doação. A gente quando tem um filho, a 

gente tem que se doar”.  

 

 



 

 

135

CASO CAMILA  (entrevista 08) 

  

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

Camila tem 33 anos de idade, vive em união consensual com o parceiro há dez anos e 

apresenta uma trajetória reprodutiva marcada por sete gestações, considerando-se a atual, e 

quatro perdas gestacionais. A sua primeira gravidez ocorreu quando tinha 20 anos de idade, 

resultado da sua primeira relação sexual com o primeiro namorado, não planejada e descrita 

como “complicada” – na medida em que, associado à gravidez, desenvolveu problemas na 

tireóide. Relata que não tinha experiência relacionada à “vida sexual” por ser muito jovem e 

não imaginava que poderia engravidar. Afirma que o namorado também nunca lhe deu 

“oportunidade de escolha”. Assim que soube que estava grávida saiu da casa de sua família 

de origem para residir com a família do namorado: “eu nunca fui a favor do...aborto 

provocado, então eu achava assim, já que eu tô grávida, paciência”. A gravidez se 

desenvolveu sem intercorrências, mas vivenciou problemas no momento do parto, onde teve 

eclâmpsia, convulsões e desmaios. O parto foi de fórceps de uma menina prematura que hoje 

tem 13 anos e vive com a mãe do seu primeiro parceiro. Relata que a equipe médica achava 

que ela não resistiria ao parto.  

 

A segunda gravidez, também não planejada, aos 22 anos de idade, ocorreu em um momento 

delicado da sua vida. Afinal, enfrentava problemas na tireóide e encontrava-se internada para 

a realização de exames, quando descobriu que estava grávida. A gravidez prosseguiu até o 

oitavo mês, quando, então, precisou realizar um procedimento cirúrgico na tireóide que levou 

à morte neonatal do bebê alguns dias depois da cirurgia, quando já havia retornado para casa. 

Em seu relato pode-se extrair que não tinha escolha, que a intervenção cirúrgica tinha sido 

uma decisão médica e que a sua vida estava em jogo caso não a realizasse:  

 

Ele (o médico) explicou bem, que ia ser ou a minha vida ou a do bebê. Como ele me 
disse que eu era muito jovem, que eu tinha condições de ter outros filhos mais tarde, 
era preferível naquele momento tentar a favor da minha vida...eu não tinha 
escolha...ele optou pela minha vida, porque ele achou que eu era muito nova e não 
merecia passar por tudo aquilo. 

 

 Relata que, quando soube que estava grávida, encontrava-se em um estado de tristeza e de 

abandono sem o apoio da família de origem. Desta forma, a notícia de que o bebê iria morrer 

foi marcada pela indiferença:  
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Quando eu soube, eu estava num estado já tão triste, que eu pensei de ter filho duas 
vezes, que eu fiquei assim sem apoio, eu achei que as pessoas me desprezaram por 
causa da doença, então eu me senti muito sozinha. Então, eu achava assim, como não 
tinha escolha nenhuma pra mim, morrer o bebê para mim não ia fazer diferença.  

 

Posteriormente, soube que havia a possibilidade do bebê ter sobrevivido caso ela tivesse sido 

submetida a uma cesariana assim que chegou ao hospital, procurado quando sentiu contrações 

do parto. Isto não foi possível, pois precisou esperar a troca do plantão:  

 

O médico disse...se o atendimento tivesse sido antes talvez eu nem perdesse a criança, 
porque ele disse que tinha possibilidade...mas como demorou muito, esperou a troca 
de plantão...demorou demais. Ele disse que era um menino, que era sadio, um menino 
forte, mas fatalidade, não resistiu.  

 

Relata que depois destes acontecimentos pensar na possibilidade de engravidar novamente lhe 

despertava muito medo. 

  

Em seguida, separa-se do parceiro, voltando a se envolver com ele novamente algum tempo 

depois, o que levou à terceira gestação também não planejada: “eu não tomava remédio, eu 

achava que ninguém engravidava, assim, com tanta facilidade”. O domínio afetivo que 

caracterizou essa gestação foi o medo: “muito medo. Eu achava um trauma muito grande, eu 

achava assim, porque eu tinha que esperar eu ficar com a barriga grande, me acostumar, me 

apegar e perder”. Também relata um sentimento de incapacidade: “eu me sentia incapaz, 

porque achava assim, todo mundo que engravida vai pro hospital, tem seu filho e volta com 

ele, e eu não voltava com o meu filho. Então eu já comecei a criar um trauma daí”. Em sua 

narrativa as perdas gestacionais vivenciadas também aparecem relacionadas à idéia de 

“castigo”, “falta de sorte” e de “não merecimento”:  

 

Porque eu ia pro hospital via todo mundo ter seus filhos, voltar pra casa com seus 
filhos e eu sempre voltava de mão vazia. Eu achava aquilo assim, como se eu tivesse 
um castigo...eu engravidava mas não tinha a sorte de voltar pra casa com meus filhos. 
Ou porque não merecia eles.  

 

A perda gestacional também compreendeu o desfecho dessa gestação. Aos nove meses deu à 

luz a um menino natimorto, por intermédio de um parto induzido, o que a levou a sentir muita 

dor:  
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Quando eu cheguei no hospital o médico disse que o menino estava morto e já tinha 
dias morto na minha barriga...e foi um impacto também muito complicado porque eu 
não conseguia botar pra fora...foi, assim, muito complicado, sofri muito, senti muitas 
dores e eu não tive ajuda da criança pra nascer porque estava morta.  

 

Camila relata ter tido um sonho premonitório desta perda: “eu tinha sonhado que eu ia perder 

a criança...aconteceu tudo o que eu tinha sonhado”.  

 

A quarta gravidez, aos 23 anos de idade, também resultou em outra perda, aos quatro meses, 

decorrente de um aborto espontâneo: “tive uma hemorragia do nada”. A partir desta perda, e 

sob a influência de várias vozes que a aconselhavam a se afastar do parceiro, Camila resolve 

se separar definitivamente deste.  

 

Decorrido algum tempo, e já com o segundo parceiro, Camila engravida pela quinta vez aos 

25 anos de idade, novamente sem planejamento, dando à luz a um menino (hoje com 8 anos). 

Relata que esta gravidez foi tranqüila: “acho que Deus disse assim: ‘ela já sofreu 

demais’...foi uma gravidez assim pra tirar todo meu trauma que eu tinha”. Vale ressaltar, que 

durante a gestação pode contar com o suporte emocional e material do parceiro. No entanto, 

apesar da gravidez ter se desenvolvido sem intercorrências, o parto cesariano foi descrito 

como “complicado”: “Ele (o médico) disse que eu não tinha passagem nenhuma pra ter um 

filho normal...Aí fizeram uma cesariana de última hora, ele (o bebê) já estava quase 

sufocando, passou muito do tempo, mas ele nasceu bem de saúde, até hoje é um menino 

saudável”.  

 

A sexta gravidez, aos 29 anos de idade, foi percebida por Camila por alguns sintomas 

característicos, mas não foi confirmada pelo ultrassonografia realizada: “eu acreditava nos 

meus instintos...eu achava que o médico não tinha visto que eu estava grávida”. Depois de 

algum tempo, a confirmação das suas suspeitas ocorreu através de um aborto espontâneo 

sofrido aos quatro meses de gestação: “tive uma hemorragia na rua, do nada tive uma 

hemorragia muito forte... fui pra casa da minha vizinha e sentei no vaso, então eu não sei 

dizer, se saiu eu não vi, eu não percebi”.  

 

A sétima gravidez é a atual e justificada na medida em que Camila acredita que o seu filho 

sente-se muito sozinho: “eu sempre quis ter outro filho...porque eu acho que ele se sente 

muito sozinho”. A reação do filho à notícia da gravidez foi a de alegria:  
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Meu filho ficou muito alegre quando ele descobriu que eu estava grávida agora. Aí ele 
fala: “minha mãe tem que segurar esse neném pra não cair de novo no vaso”. Então 
eu acho assim, pra ele vai ser muito bom eu ter outro filho.  

 

O parceiro, no entanto, não apoiava a idéia de uma nova gravidez: “ele falou que não, que era 

melhor não ter outro filho”. Afirma que depois desta gestação não pretende engravidar 

novamente, principalmente devido à sua idade: “já está na idade de eu não ter mais filho 

mesmo, eu não quero ter outro”.  

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

A narrativa construída por Camila acerca das suas gestações e perdas, bem como outras 

dificuldades vivenciadas (como problemas na tireóide), evidencia um suporte social muito 

precário, especialmente por parte dos membros da sua família de origem. A percepção da 

ausência de apoio nos momentos difíceis da sua vida levou-a a um estado depressivo. O 

evento ocorrido na segunda gestação ilustra essa condição: “meus parentes me isolaram, eu 

não tinha amigos, então eu me sentia assim muito deprimida, eu ficava sempre sozinha, não 

tinha ninguém, entendeu?”. Vale ressaltar que, ao abordar esse assunto durante a entrevista, 

Camila chorava muito, particularmente quando descrevia a falta de apoio da figura materna:  

 

Nem minha mãe, infelizmente, não me deu apoio...pra mim foi tudo muito 
chocante...eu achava assim que eu podia esperar aquilo de qualquer 
pessoa...[chora]... eu achava que pelo menos dela eu ia ter apoio e não tive. Eu não 
tive o apoio dela, então eu achei assim que de tudo minha pior dor não era a doença, 
era a falta de apoio. Porque minha mãe foi sempre tudo pra mim, tudo. Então, quando 
ela, assim, me abandonou eu achei que o meu mundo tinha acabado, pra mim a vida 
não tinha sentido mais.  

 

Assistência à saúde  

Camila em seu relato expressa insatisfação no que diz respeito à assistência à saúde recebida, 

especialmente no que tange às relações interpessoais estabelecidas entre ela e os profissionais 

de saúde que lhe prestaram atendimento ao longo da sua trajetória reprodutiva. Chama a 

atenção para a falta de um atendimento cuidadoso, caracterizado pela atenção e pelo interesse 

pelo que tem a dizer, por parte desses profissionais, especialmente devido ao seu histórico 

clínico marcado por perdas gestacionais recorrentes:  
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Eu acho que os médicos deveriam ter, assim, certo cuidado, porque tem gravidez que 
as mulheres exigem cuidados maiores, como no meu caso, eu tenho uma facilidade de 
perda muito grande....Então eu acho, assim...como é que se diz, um cuidado maior, 
dar mais atenção, entendeu? Porque quando a gente se queixa de alguma coisa 
alguns médicos falam: “ah, mas você não sabe, o médico sou eu, eu sei”. Então você 
fica até assim, você vai fazer o que se eles acham que é eles? Não adianta. É uma 
coisa assim muito inexplicável, eu acho que eles deviam dar mais atenção, 
principalmente quando a pessoa chegar, contar seu histórico então daí já era pra ter 
alguma coisa suspeita, de que “não, tem alguma coisa errada, vamos sentar e 
investigar, vamos ver o que essa pessoa tem”, o que, no entanto, eles não fazem.  

 

Além disso, também tece críticas à expressão de preconceito por parte de alguns profissionais 

de saúde, devido à suspeita de que Camila tenha induzido aborto em uma das suas perdas 

experienciadas: “o médico achou que eu estava com uma hemorragia muito intensa e que um 

aborto natural não ia provocar aquilo e, no entanto, eu não tinha tomado nada....Então eu 

acho assim, eles não deviam julgar, antes de ter certeza”.  

 

Com relação ao atendimento que vem recebendo na gestação atual Camila tece alguns 

elogios, especialmente pelo fato da médica mostrar interesse por sua trajetória reprodutiva: 

“eu achei que ela se interessou, entendeu, em saber o que é que teve. Eu acho que falta muito 

isso”. Mais uma vez, tal avaliação deve ser vista com ressalvas, na medida em que a 

pesquisadora faz parte da equipe de saúde da maternidade referida.  

 

Mudanças na posição do eu 

Ao longo da sua trajetória reprodutiva, Camila parece ter desenvolvido maior reflexividade 

sobre determinados aspectos da sua vida. Destacam-se alguns aspectos da dinâmica familiar, 

como a percepção da ausência de apoio em alguns momentos difíceis por ela vivenciados. A 

relação com a figura materna foi o principal alvo de reflexão, repercutindo na expressão de 

um sentimento de tristeza ao longo da entrevista (choro), a partir da percepção de que a 

conduta da própria mãe não condiz com os significados pessoais que possui acerca da 

maternidade – conforme será analisado no tópico seguinte.  

 

Mudanças nos significados de maternidade 

Com relação aos significados de maternidade, Camila percebe o ser mãe como uma “dádiva 

muito importante”, desde quando ocorra em condições “normais” , sem intercorrências: 

“desde quando venha com saúde, com paz, seja uma gravidez tranqüila, é bom ser mãe”. 

Ressalta a questão do amor materno como algo especial e único: “amor diferente de todos os 
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outros...amor de mãe eu acho que é especial, não tem igual...mãe é sempre mãe”. O discurso 

canônico embutido na sua narrativa acerca da maternidade é muito evidente quando Camila 

aborda a relação com a sua própria mãe. Afinal, a mãe parece não se enquadrar nesses 

significados pessoais de maternidade que possui, especialmente por não ter-lhe dado apoio 

nos momentos em que mais precisou. Nesse momento, a emoção emerge e Camila chora 

muito durante a entrevista. Vale ressaltar porém, que esses significados parecem refletir o 

momento presente da vida de Camila, na medida em que ela não fala muito sobre a sua 

primeira filha, que não mora com ela e cuja relação é permeada por alguns conflitos.  

 

 

CASO MARIANA  (Entrevista 10)  

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

Mariana tem 29 anos de idade, vive em união consensual há sete anos com o parceiro e possui 

um filho (menino, 10 anos) do seu primeiro casamento. A sua trajetória reprodutiva é marcada 

por sete gestações e seis perdas ocorridas no último trimestre da gravidez. No momento da 

entrevista encontrava-se grávida de sete meses de uma menina, o que representava para ela a 

realização de um sonho.  

 

As suas duas primeiras gestações foram planejadas. A primeira gravidez, descrita como “uma 

coisa boa, uma coisa alegre”, resultou em um bebê do sexo masculino nascido a termo, 

enquanto que a segunda resultou no nascimento a termo de um bebê do sexo feminino que 

veio a óbito logo após o parto. Ter uma filha consistia em um sonho para Mariana: “foi a 

única menina que eu tive e louca, já tinha comprado tudo, aquela agonia...eu sou louca por 

uma filha mulher...porque toda vida eu quis primeiro um menino pra depois uma menina”. A 

causa da morte da filha é atribuída a um erro médico, na medida em que foi orientada a 

regressar para casa quando buscou atendimento em uma maternidade pública, devido ao início 

das contrações. Em casa sentiu muitas dores e sangramento, o que a fez retornar à 

maternidade no mesmo dia, com a ajuda de familiares. O parto foi realizado, mas o bebê não 

resistiu. A equipe de saúde sugeriu que houve erro médico e que ela poderia processar a 

médica que a atendeu. Por este motivo, foi tirada uma foto do seu bebê, o que lhe serve de 

lembrança material da filha. Mariana, no entanto, decidiu não processar a médica: “não vai 

adiantar nada se eu fizer isso, não vai trazer a minha filha de volta, que era o que eu queria”. 
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Porém, relata que a situação que mais lhe incomodou ocorreu quando a equipe desistiu de 

reanimar a sua filha e a colocaram dentro de um “saco”  na sua frente:  

 

Uma coisa que me incomodou bastante ... depois que viram que não dava mais pra 
reanimar a minha menina ... uma enfermeira chegou, eu assim deitada ainda, ela 
pegou botou meu neném no saco...na minha frente, pegou o neném, botou ali dentro e 
fechou. Eu me senti mal.  

 

A reação da equipe de saúde ao perceberem o seu incômodo foi a de expressar pensamentos 

mágicos, como a de que ela teria outros filhos: “oh mãe, calma, você vai ter outros”. O bebê 

foi enterrado pela família.  

 

A partir desta perda Mariana não quis mais engravidar, pois temia sentir dor física/emocional 

e colocar em risco à própria vida:  

 

Depois da perda da minha menina, porque eu fiquei assim assustada não queria mais 
passar por aquilo que eu passei, foi uma coisa que me assustou bastante que eu pensei 
que eu ia morrer, que eu nunca senti uma dor como eu senti aquela...eu não quero 
passar de novo aquela dor que eu passei.  

 

Devido a este propósito, começou a fazer uso de anticoncepcionais que, no entanto, não foram 

eficazes em seu organismo. Apesar disso, o parceiro se recusou a fazer uma vasectomia ou a 

usar preservativo. Isto levou às demais gestações, sempre descobertas já no segundo trimestre, 

quando de imediato Mariana iniciava o acompanhamento pré-natal, realizando todos os 

exames necessários: “eu já fui fazer o pré-natal já tarde...mas eu sempre conseguia fazer 

todos os exames”. No entanto, as demais gestações resultaram em bebês natimortos, que eram 

expelidos em parto normal aos 7/8 meses: “já nasce sem vida...tudo bem perfeito, mas sem 

vida” . Descreve a sua trajetória reprodutiva marcada pela repetição de perdas:  

 

Eu já perdi um aqui, já perdi outro no Manoel Vitorino, na Tsylla Balbino, no Iperba 
e por aí vai, já no Albert Sabin lá em Cajazeiras e por aí vai. Indo pra lugares 
diferentes e tendo perdas sempre com sete, com oito, com nove (meses), então isso me 
incomoda bastante. 

 

Mariana relata não entender qual o problema que possui e repete esta inquietação em alguns 

momentos ao longo da narrativa: “eu fico também com medo, porque eu ando para um lado e 

para o outro, procuro, vou no médico, procuro saber o que é que eu tenho, não sabem me 

dizer”. Refere sentir medo a cada nova gravidez, o que é reforçado pelo discurso médico: 
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“Quando eu perco os médicos ficam falando: ‘... se você ficar nessa perdendo, perdendo, 

pode vir acontecer uma coisa pior’, aí eu fico com medo também por causa disso ... mas eu 

não sei o que está se passando”. Relata que nas duas últimas gestações não comprou mais o 

enxoval do bebê: “desse e da retrasada eu não comprei enxoval, mas todos eu comprava 

enxoval e depois tinha que dar...”.  

 

Vale ressaltar o aspecto abrupto e inesperado da ocorrência das perdas para Mariana, o que 

tornava ineficiente a busca por uma assistência ou uma intervenção médica de emergência: 

“de uma hora pra outra, uma eu estava vindo do pré-natal quando acabei de chegar em casa 

eu já comecei a perder, eu senti uma coisa assim parecendo que meu útero tava saindo pra 

fora, fiquei desesperada”. O relato da última perda, do mesmo modo, enfatiza esse aspecto 

inesperado com que ocorrem as perdas:  

 

Aí deixou uma pessoa me acompanhando, aí me deixou lá no Iperba (para) que eu 
sempre tivesse tirando uma ultrassom pra estar observando o neném, mas do nada! 
Um médico, que eu estava esperando mesmo completar, vê se eu conseguia completar 
oito meses pra ele interromper a gravidez, mas não adiantou, antes de eu completar 
os meses certos eu comecei a, de uma hora pra outra, sentir umas dores, aí daqui a 
pouco comecei a ter sangramento aí tentaram rápido, mas o neném mexendo quando 
faz o exame aí viu que não adiantava mais, por mais que fosse correndo fazer uma 
cesária não ia dar mais tempo.  

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

A família de Mariana representa uma importante fonte de apoio emocional, e envolve alguns 

membros da sua família extensiva como tias e primos: “todo mundo é assim comigo, sempre 

me tratam assim, com carinho sabe, com chamego de não me deixar nada acontecer, não 

ficar preocupada”. Seus familiares demonstram preocupação a cada nova gestação 

empreendida: “...minhas tias também perguntam, minha tia também fica muito preocupada, 

aliás, todo mundo lá em casa fica muito preocupado comigo, até meus primos”. Vale 

ressaltar que, em alguns momentos, o discurso da família extensiva, interpretado por Mariana 

como preocupação para com a sua saúde, parece também revelar uma certa responsabilização 

pelas perdas ocorridas: “Quando eles souberam agora que eu estava grávida, eles falaram 

assim: ‘Dessa vez você vai se repousar? Se repouse pra vê se dessa vez seu neném vem”. 
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Os destaques da sua rede de apoio são dados à sua avó, considerada a sua mãe de criação, e ao 

filho. A avó compartilha com ela o medo de que algo possa vir a acontecer à sua saúde ao 

longo de cada uma das suas gestações: “Minha avó mesmo fica atordoada, ela fica com medo 

de acontecer alguma coisa”. Ela representa uma presença constante na vida de Mariana, 

interessada e preocupada com a sua saúde:  

 

Eu estou sempre com minha avó, porque ela conversa, ela pergunta se eu estou 
sentindo alguma coisa, se eu sentar assim um pouquinho, ela: “você está sentindo 
alguma coisa? Tem alguma coisa te incomodando?”. Eu: “Não senhora”...ela tá 
sempre, quando ela não me vê de dia, que eu estou dentro de casa fazendo alguma 
coisa, ela está: “Mariana, está sentindo alguma coisa?”, “não senhora mainha, eu 
estou bem”.  

 

Com relação ao filho, Mariana relata ter um forte vínculo afetivo com ele, que apresenta-se 

como uma importante fonte de apoio emocional: “meu menino é o tempo todo me abraçando, 

minha alegria é ele...ele está ali sempre junto comigo, ele fica perguntando: ‘mamãe está 

sentindo alguma coisa?’”. No momento presente, Mariana teme morrer na ocasião do parto e 

deixá-lo só:  

 

Eu fico com medo de acontecer alguma coisa comigo, eu estar numa mesa tendo o 
neném ... possa  até ser que eu tenha o neném, o neném fique vivo e eu venha a falecer 
e meu filhinho ficar, porque minha preocupação não é só com esse ...que eu tou, mas 
com o meu filho porque eu sou louca pelo meu filho.  

 

Também relata preocupação de que algo venha a acontecer com ele: “eu fico assim 

imaginando...se acontecer qualquer coisa com meu filho eu sou capaz de qualquer besteira”. 

Ao pensar na possibilidade de morrer e deixar o filho sozinho Mariana diz sentir-se triste.  

 

Assistência à saúde 

Mariana avalia a assistência à saúde recebida ao nível interpessoal, focalizando o tratamento 

dos profissionais de saúde que lhe prestaram atendimento. Relata que nunca foi “tratada 

mal”  pela equipe de saúde e que após as perdas gestacionais esta se revelou uma importante 

fonte de apoio: “eu nunca fui tratada mal...estão sempre dizendo: ‘você está sentindo alguma 

coisa?’, então eu não tenho o que falar de nenhum deles, porque nenhum deles foi assim 

rude”. Mas, em um certo momento da sua narrativa indaga-se se este tratamento se deve ao 

fato de nunca “ter dado trabalho” à equipe, visto que seus partos foram sempre solitários, 

sem auxílio de qualquer médico:  
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Na hora que eu botei pra fora sozinha, não tinha nenhum deles (médicos) perto de 
mim, a maioria das vezes eles não estão perto de mim mesmo, mas eu também não 
culpo eles também, né, porque eles têm outras coisas... Depois eles vêm sempre me 
tratando com carinho, né, ali tá me incentivando, conversando comigo se eu tô 
sentindo alguma coisa, se alguma coisa está me incomodando, mas fora disso nada 
não.  
  

Mariana relata que após as perdas gestacionais o discurso médico reafirma os riscos à sua 

própria vida caso ela continue a tentar uma nova gestação, responsabilizando-a, 

indiretamente, pelas perdas ocorridas:  

 

Quando eu perco os médicos ficam falando: “oh Mariana, vamos tentar ver se toma 
um remédio para evitar, né, porque se você ficar sempre só nessa perdendo, 
perdendo, pode vir a acontecer uma coisa pior”, aí eu fico com medo também por 
causa disso quando eles falam ‘uma coisa pior’, mas eu não sei o que está se 
passando.  

 

As vozes externas dos profissionais de saúde, assim, acabam por intensificar o medo que 

sente tanto de perder mais um bebê quanto de morrer devido a alguma complicação na 

gestação.  

 

Mudanças na posição do eu  

Através do relato autobiográfico de Mariana acerca da sua trajetória reprodutiva, pode-se 

observar que as vozes externas, como a dos familiares, parceiro e profissionais de saúde 

parecem ter se apresentado como hierarquicamente dominantes às suas vozes internas, 

permanecendo deste modo ao longo do tempo e da vivência de gestações e perdas. Assim, 

pode-se destacar algumas situações que ilustram esse posicionamento mais passivo e 

subordinado às vozes externas. Após a primeira perda gestacional, evento que Mariana relata 

ter-lhe causado grande sofrimento, tanto físico quanto emocional, ela decide não engravidar 

mais. No entanto, apesar de apresentar um comportamento pró-ativo em busca de 

contraceptivos que evitassem uma nova gestação, esses parecem não ser eficazes em seu 

organismo, o que a leva a engravidar e a vivenciar novamente outra perda gestacional. A fim 

de impedir que essa situação se repita estabelece um diálogo com o parceiro para que ele se 

responsabilizasse pela contracepção do casal. Porém, diante da sua recusa em assumir essa 

responsabilidade, Mariana dá continuidade à sua trajetória marcada por gestações e perdas. 
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Outra situação que evidencia uma postura passiva frente a uma voz externa compreendeu a 

experiência de negligência médica e violência institucional em dois momentos ocorridos no 

evento da primeira perda gestacional. O primeiro momento consistiu na sua recusa em 

processar a médica de uma determinada maternidade, a quem recorreu quando sentiu as 

contrações do parto, por omissão no atendimento. Em seu discurso, Mariana não expressa 

qualquer indignação nem com a postura médica adotada, nem com a instituição que não 

dispunha de leitos suficientes para atender a demanda da população, nem mesmo com o 

sistema de saúde público em geral. O segundo momento consistiu na violência institucional 

experienciada ao ver a sua filha natimorta ser colocada em um “saco”  na sua frente, em uma 

atitude de desconsideração aos seus sentimentos e aos significados que aquela criança poderia 

ter para ela. Frente a tal violência, Mariana recorre ao silêncio, apesar de em sua narrativa 

mostrar a discordância com tais condutas.  

 

Mudanças nos significados de maternidade 

Na narrativa construída por Mariana o filho possui lugar de destaque. É por ele que ela teme 

perder a própria vida em decorrência a possíveis complicações nas gestações empreendidas. 

Conseqüentemente, é por ele que assegura não querer mais engravidar. Vale ressaltar a 

dominância do eu materno, isto é, da “mãe”, sobre a “mulher” na medida em que, por 

exemplo, não expressa preocupações com o próprio corpo, mas com o filho e o medo de 

deixá-lo só. Ao mesmo tempo, afirma que se todos os bebês nascidos natimortos estivessem 

vivos seria a mãe “mais alegre do mundo”. Segundo ela mesma afirma ser mãe “é tudo, é 

tudo, é tudo, é tudo. Eu fico imaginando se os meus tivessem aqui todos vivos acho que eu 

seria a mãe mais alegre do mundo”. Relata que gosta muito de criança, e trata com muito 

carinho as demais crianças da sua família. Já chegou a pedir a uma das irmãs que entregasse a 

filha recém-nascida para ela criar na medida em que quer muito ter uma menina: “se você não 

quer, dê para mim ... você sabe que eu sou louca pela filha mulher”.  

 

Com relação às projeções para o futuro, Mariana espera ser uma pessoa ainda mais alegre e 

feliz, o que parece estar relacionado com a família e com o nascimento da filha:  

 

Eu quero ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, que viva ali com meu marido, como 
eu estou com ele...e ele gosta muito do meu menino também...espero que minha 
família seja sempre reunida...eu acho que tudo que eu já tenho já é bastante, eu tenho 
tudo o que eu sempre quis..., eu falava: “eu quero ter uma família, eu quero ter um 
filho e depois se Deus quiser vir uma menina”, porque toda vida eu pensei assim que 
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primeiro eu queria ter um menino, como veio meu menino primeiro, depois ia ter uma 
menina. 

 

 

5.1.2 TRAJETÓRIAS MARCADAS PELA PRESENÇA DE UM FILHO ADOTIVO  

 

CASO ZÉLIA  (entrevista 05) 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

A trajetória reprodutiva de Zélia caracteriza-se por cinco gestações, considerando-se a 

gravidez atual e quatro perdas gestacionais. As lembranças que Zélia possui acerca da sua 

história são fragmentadas e restritas, possivelmente devido ao tempo decorrido entre a sua 

primeira gestação, ocorrida aos 17 anos, e a gestação atual, aos 40 anos de idade. Em certos 

momentos da sua narrativa, ela parece confundir os eventos que marcaram algumas das 

gestações e perdas vivenciadas.  

 

Assim sendo, a primeira gravidez ocorreu quando ainda estava na adolescência, mas refere 

que foi uma gravidez planejada na medida em que já pensava em se casar e que desejava ter 

um filho: “esse foi planejado, que era meu primeiro filho, não tomava remédio, nem nada, 

tava com pensamento de casar, aí pronto, foi planejado. Porque eu quis casar e ter logo um 

filho, né?”. Aos nove meses, ao sentir as contrações que caracterizavam o início do trabalho 

de parto, procurou por uma maternidade, onde recebeu a notícia de que o bebê já se 

encontrava natimorto. Apesar de ter recebido uma explicação de ordem biomédica 

relacionada ao fato da gravidez ter sido ectópica, isto é, ocorrida fora da cavidade uterina, 

Zélia parece não se recordar ou não entender bem o que aconteceu: “os médicos disse que foi, 

que não foi gerado por causa do lugar. Foi gerado no...aí ele morreu, já tirou da barriga 

morto, foi cesárea...ele disse que foi gerado no, foi gerado no, algum lugar na barriga”. 

Após a perda, refere ter sentido tristeza e, ao mesmo tempo, resignação: “ah, eu chorei, 

chorei e entreguei na mão de Deus, só ele podia resolver. Se ele que permitiu aquilo, né?”.  

 

Após a primeira perda gestacional, relata que a sua trajetória foi marcada por mais outras três 

gestações que também resultaram em perdas: “Daí pra frente a gente foi levando, levando, 

levando. Depois, eu engravidei de novo e perdi de novo. Depois engravidei de novo e perdi de 

novo, depois engravidei de novo e perdi de novo”. A segunda gravidez, planejada e ocorrida 

de dois a três anos depois da primeira, foi marcada por uma intercorrência aos sete meses de 
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gestação, quando Zélia teve sarampo. Na tentativa de salvar o bebê, foi submetida a uma 

cesariana. O bebê nasceu vivo, sendo levado para uma UTI neonatal, mas veio a falecer dez 

dias depois: “eu tinha esperança porque ele já tava na incubadora já, fui lá, peguei nele. Só 

não podia pegar no braço, mas cuidei dele, fiz carinho nele”. Após a perda, a reação de Zélia 

foi, mais uma vez, de tristeza: “aí quando a gente soube da notícia, foi muito sofrido, eu 

chorei muito”.  

 

No que se refere à sua terceira e quarta gestação, Zélia relata não possuir muitas lembranças e 

as que possui são fragmentadas e confusas:  

 

(A terceira) acho que eu perdi órgão, perdi tudo...na quarta, eu tava, eu acho que eu 
tava grávida e não sabia. Aí, me deu uma dor, eu tava com três meses ou quatro 
meses, eu não sabia que eu tava grávida, não. Aí foi, eu peguei... Não, sei lá. Não me 
lembro se foi na quarta, eu não sei, não. Eu não me lembro, não.... Eu sei que teve 
dois abortos, eu tive dois abortos espontâneos, assim, sem nada. 

 

Em seu relato, parece ter vivenciado mais uma gestação, a quinta, que também resultou em 

mais uma perda no último trimestre de gestação. Também tem dificuldade de explicar o que 

aconteceu, apesar de ter recebido alguma explicação de ordem biomédica. A dificuldade de 

entender e explicar a causa das perdas pode estar relacionada à sua pouca escolaridade:  

 

E  até esse agora, até ter esse agora fez um, dois anos, já fez dois anos. Foi. Já tava já 
com sete meses, oito meses, já. Mas disse que, o médico disse que foi a placenta que... 
Aí, perdi... Ele disse que a placenta se colocou e a placenta não pode se colocar 
porque é do bebê, o bebê faz parte da placenta. Eu não entendo muito, não... Aí, eu 
perdi. Aí, tirou, quando pesaram já tava morta, já3. 

 

Na gravidez atual, Zélia relata ter se surpreendido ao saber que estava grávida, afinal, não 

acreditava que poderia engravidar novamente devido à idade que possui. Vale ressaltar que as 

duas últimas gestações foram com outro parceiro:  

 

Quando eu descobri que tava grávida, eu pensei que não era nem filho, pra mim era 
um mioma... Porque, eu sei lá, porque eu já com essa idade já. Aí, eu disse: “ai, meu 
Deus, eu não devo engravidar mais não, eu com essa idade toda já, acho que não dá 
pra engravidar mais”... Mas, Jesus ajudou, porque eu engravidei. 

 

                                                           
3 A entrevistada faz referência ao diagnóstico médico conhecido como descolamento prévio da placenta.  
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Na tentativa de obter êxito na gestação, Zélia tenta evitar situações de estresse na medida em 

que relaciona o estresse ao aumento da sua pressão arterial e, em conseqüência, a prejuízos à 

saúde do bebê. O relato abaixo ilustra o empenho para evitar conflitos com a família do ex-

marido mantendo-se fora da sua própria casa para não encontrá-los:  

 

Eu passei o dia todinho na rua pra não ficar dentro de casa... pra não me estressar, 
que eu tenho problema de pressão alta, pra pressão não subir, aí eu saí de casa o dia 
todo, só cheguei em casa de noite... Eu fico fora de casa até pra proteger a minha 
filha....Passo o dia todo na rua, pra não ficar dentro de casa, que a família dele 
mora...perto, aí fica me xingando, aí eu não posso me estressar, que eu não quero 
perder meu filho. 

 

No entanto, ao mesmo tempo em que relata ter esperança em conseguir obter êxito 

gestacional, empenhando-se pessoalmente para esse propósito, relata outros sentimentos, os 

quais também se fazem presentes, como o medo e a insegurança orientados à possibilidade 

futura de repetição de mais uma perda gestacional. Esses sentimentos a levam, por exemplo, a 

não querer comprar o enxoval antes do nascimento do bebê:  

 

Aí as menina, minhas colega: “ah, já comprou a roupa?”, eu digo: “não vou comprar 
nada”, aí elas dizem: “por que você num já comprou?”, eu digo: “não, porque eu 
tenho medo”. É insegurança de fazer isso, de comprar e depois dizer assim: “ah, 
aconteceu alguma coisa de mau”. Mas eu tô pedindo a Deus que nada de mau vá 
acontecer... Quando eu sei, que eu tiver na maternidade, aí eu pego um dinheiro, dou 
a uma pessoa pra ir na loja pra comprar tudo”. Aí, as meninas: “e se vai nascer 
mesmo?”. Mas eu me sinto, porque sei lá, fico com uma insegurança, tenho essa 
insegurança ainda... Tenho medo de fazer tudo isso, aí depois na hora ..., perder ela. 
É entregar na mão de Deus, Deus ele sabe o que faz, né? E a gente não sabe o que 
diz. 

 
 
Zélia, em seu relato, fala sobre a percepção da existência de algum problema em seu próprio 

corpo que explique a história de perdas gestacionais recorrentes. No entanto, não sabe o que 

pode ser. Essa percepção é influenciada por outras vozes externas, como a de algumas amigas 

que corroboram com essa suposição:  

 

Sempre quando eu falava com as minhas colegas, as colegas diziam: “ah, você tem 
problemas, você tem que ir pra Nazaré”.... Porque eu perco bebê. Normal não é, tinha 
que ser alguma coisa, né?....Eu acho que eu tenho alguma coisa, não sei.  
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Após o término da narrativa sobre a sua trajetória reprodutiva, Zélia relata possuir uma filha 

adotiva de 21 anos de idade. A filha foi adotada quando tinha alguns dias de nascida, após a 

primeira perda gestacional:  

 

Quando eu cheguei do interior, a mãe dela tava dando ela e eu com tudo de bebê, o 
enxoval todo ....Aí eu fui lá falar com ela se ela queria dar o bebê pra mim .... Eu disse 
a ela: “eu vou criar como se fosse a minha filha, o pai também, a mesma coisa”.... E 
ela já tá criada aí, já com 21 anos.  

 

Zélia relata que a adoção somente aconteceu porque havia perdido o seu bebê, e que a menina 

adotada havia nascido no mesmo mês do que a sua filha que faleceu:  

 

A decisão foi assim, ela é do mesmo mês da minha primeira menina. A minha menina 
é do dia vinte, ela é do dia trinta de junho....Se eu tivesse tido a minha menina, eu 
sabia que não tinha nem adotado porque como é que eu ia cuidar de dois bebês?  

 

No entanto, relata que, se viesse a engravidar depois da adoção da filha, não haveria 

mudanças com relação aos seus sentimentos e condutas em relação a ela:  

 

Eu sempre falei se eu tivesse dois, quatro, cinco meses de engravidado de outro, o 
mesmo amor que eu ia dar ao outro, eu ia dar a ela. Eu falei: “não vai mudar nada, 
vai ser a mesma coisa” porque eu tinha que criar a minha filha, né? Mas eu dou o 
mesmo carinho, o mesmo amor, sempre disse e digo que não vai mudar nada, vai ser 
a mesma coisa, mesmo que ela faça vinte e um anos, eu jamais vou. 

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

Apesar de Zélia não especificar o tipo de apoio recebido por sua família nuclear (parceiro e 

filha adotiva), bem como extensiva (mãe, pai e irmãs), refere ter recebido apoio significativo 

dos familiares ao longo de suas gestações e perdas: “todos eu tive apoio da família. Esse 

agora mesmo...todo mundo tá me dando o maior apoio, todo mundo, a minha família me dá 

muito apoio”. Relata que os membros da sua família não tecem nenhum comentário sobre a 

sua trajetória reprodutiva marcada por perdas. Na sua família não há história reprodutiva 

semelhante à sua, todas as suas irmãs possuem filhos: “na minha família, nenhuma tem 

problema, nenhuma .... Eu tenho quatro (irmãs), tudo normal....Todo mundo teve, menos 

quem não tem é eu, nenhuma teve problema. Menos quem não teve foi eu na família”.  
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Assistência à saúde 

Os profissionais de saúde, ao mesmo tempo em que em alguns momentos transmitiram 

informações importantes, orientando-a com relação à sua saúde reprodutiva, por outro lado, 

também foram responsáveis por uma situação de negligência médica em que a sua vida foi 

colocada em risco. Na primeira condição, caracterizada pelo apoio instrumental, Zélia relata 

ter recebido, através de um médico, a informação de que deveria buscar um tratamento para 

evitar novas perdas gestacionais, o que a levou a procurar por um atendimento médico 

especializado: “Aí fui no médico, aí ele falou que eu tinha que me curar daquilo, que dava 

pra fazer o tratamento. Aí, eu procurei, eu já tava grávida com dois meses de gravidez, aí eu 

procurei aqui”. Outras vozes externas, como as de algumas amigas, também contribuíram 

para que buscasse um ambulatório de perdas gestacionais recorrentes. Na segunda condição, 

caracterizada pela negligência de alguns profissionais de saúde, relata que após uma das 

cesáreas a que foi submetida, ficou retido em seu abdômen algum material hospitalar, o que a 

levou a um novo procedimento cirúrgico para retirá-lo:  

 

Eu fiz um parto cesárea, aí eles deixaram ... na minha barriga. Aí com um mês e treze 
dias eu tive que abrir a barriga de novo, pra poder tirar.... A médica disse: “você vai 
se internar, que você vai se operar agora”, aí eu comecei a chorar...nesse dia me 
perguntou: “Zélia, como foi que você conseguiu sobreviver um mês e treze dias com 
esse negócio na sua barriga?, aí eu disse: “doutor, o que foi?”... aí até hoje não 
descobriram o que foi.  

 

 

Mudanças na posição do eu 

Em comparação às outras gestações empreendidas por Zélia, pode-se perceber a presença de 

alguns comportamentos mais pró-ativos na tentativa de ter êxito na gestação atual. Assim, 

relata que nas gestações anteriores não realizava nenhum acompanhamento pré-natal, 

enquanto que na gestação atual está sendo acompanhada por uma médica especializada em 

perdas gestacionais recorrentes: “eu era muito besta, entendeu, não queria saber se era 

menino, não fazia pré-natal, não tinha experiência nenhuma, sei lá, vai ver que foi isso, né? E 

agora não”. Vale ressaltar que esse comportamento mais pró-ativo foi co-construído com 

outras vozes significativas, como profissionais de saúde e amigas, que, além de sinalizarem a 

possibilidade da existência de algum problema, também a orientaram com relação aos 

caminhos que poderia seguir, como buscar o ambulatório de perdas recorrentes. Mas a sua 

própria vivência também permitiu algum nível de reflexividade, como perceber a relação 

entre o estresse emocional, a pressão arterial elevada e os efeitos nocivos à saúde do bebê. 
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Essa reflexividade permitiu alguns modos de regulação emocional, como a de evitação do 

estresse.  

 

Mudanças nos significados de maternidade 

Para Zélia o tornar-se mãe compreende a realização de um sonho que busca concretizar: “até 

hoje eu não realizei esse sonho. Mas, eu vou conseguir, agora eu vou realizar”. Em seu relato 

faz uma comparação entre as posições antagônicas de mulheres que conseguem ter seus 

próprios filhos, apesar de não querê-los, e mulheres que desejam muito ter um filho e não 

conseguem.  Assim, pode-se observar que ela vislumbra a possibilidade de uma mulher não 

querer ter um filho, no entanto, essa escolha não lhe é de fácil compreensão: 

 

A gente vê tantas aí, que falo: “meu Deus, meu Deus”, tanta mãe aí querendo ter 
filho, né, aí mesmo, muitas, tem muita mulher aí que tem vontade de ser mãe. Agora, 
muitas aí tem condições de ter, pega, tem, joga no lixo, pega, mata. É tanta coisa que 
acontece, ô Deus. Por que isso acontece? Eu com tanta vontade de ter um filho pra eu 
dar amor, pra eu dar carinho e não tenho condições. E quem não tem, quem não quer 
criar, quem não quer, tem a criança. Mas é coisa de Deus, a gente não pode fazer 
nada...E gente como eu mesmo, faço tudo e quando é na hora do prazer, ah, é isso. 

 

Embora na narrativa construída por Zélia faça-se presente determinada contradição entre filho 

biológico e filho adotivo, ela afirma não haver distinção entre ser mãe de um filho biológico e 

um filho adotivo:  

 

Não, não tem diferença nenhuma porque quando você vai pra querer adotar, acho que 
você já está pensando ali, você já está pensando ali que você vai ser mãe, se você 
criou, você é mãe. Se você deu amor, deu carinho, você é mãe, não importa. Não 
muda nada, não muda nada. 

 

Por outro lado, algumas nuances do seu relato relevam contradições entre esses dois modos de 

ser mãe, como ao afirmar que ainda não conseguiu realizar o sonho da maternidade e do 

receio de não realizá-lo mais – devido à idade em que se encontra –, apesar de ter uma filha 

adotiva:  

 

Meu sonho era ser mãe, aí eu tava com medo de chegar numa idade e passar da 
idade, e nessa idade que eu tava, eu não ia poder ser mãe mais não. E meu sonho era 
esse, meu sonho, eu sempre pedi a Deus: “meu Deus, realize meu sonho, ao menos dá 
uma luz”....Porque você sabe que com a idade, quando a idade vai chegando, vai 
mexendo com o corpo da gente, né? Cada dia que passa já é mais...Com a gente novo, 
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não, quando a gente é novo tem mais capacidade...Aí, eu disse: “ah, meu Deus, eu já 
tenho idade, se eu adotar um, o jeito vai ser eu adotar um mesmo” . 

 

Os significados de maternidade também se encontram relacionados ao prazer sentido nos 

cuidados diários de uma criança, prazer que afirma não ter vivenciado na medida em que 

ainda não teve um filho biológico nascido vivo: 

 

Ser mãe pra mim é, ser mãe é prazer em você pegar uma criança, um bebê, botar no 
colo, entendeu? É dar de mamar, dar banho, ter cuidado pra que a criança fique bem 
mesmo, mas eu acho assim, eu nunca senti isso porque eu nunca tive um meu mesmo, 
já tive mas Deus levou, mas assim, sei lá, eu num vejo a hora de pegar no braço e 
dizer: “esse aqui é meu, veio de mim mesmo” 

 

 

CASO VÂNIA  (entrevista 04) 

 

Narrativa autobiográfica das gestações e perdas 

Vânia tem 37 anos, é casada há onze anos e possui trajetória reprodutiva marcada por cinco 

gestações planejadas que resultaram em cinco abortos espontâneos. A primeira gravidez 

aconteceu quando tinha 26 anos, já estava casada com o parceiro atual, e o aborto espontâneo 

ocorreu aos dois meses de gestação. A explicação médica para a perda consistiu em relacioná-

la a um evento “normal” , visto que não foi identificado nenhum problema de ordem 

biomédica em seu aparelho reprodutivo. A recomendação médica foi a de que tentasse 

engravidar novamente. Assim, quatro meses depois engravidou, abortando mais uma vez aos 

dois meses de gestação. A reação a esta perda foi a de tristeza: “então eu já comecei a ficar 

triste com isso”. A orientação médica foi a de que realizasse alguns exames, mas ao realizá-

los descobriu que estava grávida pela terceira vez. 

 

Vale ressaltar que a cada confirmação de gravidez, após a primeira experiência de perda, 

Vânia sentia muito medo e ansiedade, sentimentos reforçados pela perspectiva futura de 

insucesso gestacional:  

 

Era medo, eu sentia medo de perder de novo, era tanto que quando eu engravidava, 
quando chegava mês e meio pra dois meses eu já ficava apavorada pra perder ... 
minha ansiedade era de perder, ... eu botava na cabeça que eu ia perder, que eu não 
ia conseguir e ficava martelando aquilo na minha cabeça que as outras eu perdi nesse 
mesmo período, então eu ia perder naquele período, eu já esperava a perda e 
acontecia. 
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Assim sendo, a terceira gravidez foi de trigêmeos que também resultou em um aborto 

espontâneo aos dois meses de gestação. A vivência desta perda levou-lhe a concluir que não 

conseguiria mais ter filhos e que havia um problema, sendo este seu: “eu achei que não ia 

conseguir mais, eu já vi que era problema meu”. Apesar de relatar que havia desistido de 

engravidar novamente, Vânia procura, ao mesmo tempo, por um atendimento médico 

especializado em perdas gestacionais recorrentes de uma maternidade pública em Salvador. 

Por meio desse atendimento e após a realização de alguns exames clínicos, recebe a 

orientação médica de que poderia engravidar novamente na medida em que não havia sido 

identificado nenhum problema de ordem biomédica. No entanto, este momento é marcado 

pela vivência de um estado depressivo, que Vânia relaciona tanto à história de depressão 

prévia durante a adolescência e idade adulta– desencadeada por conflitos parentais em sua 

família de origem – quanto à história de perdas gestacionais:  

 

Era muito triste, era uma dor atrás da outra, passei a minha vida com essas cinco 
gravidezes, esses anos ... só com dor ... meu sorriso era com dor, tudo o que passava 
na minha vida era com dor, eu falava com as pessoas com dor, não tinha ânimo para 
nada. 

 

Para Vânia a família é algo muito relevante e os abortos recorrentes vão na contramão da 

noção que possui de família, que necessariamente inclui a presença de um filho. Relaciona a 

dificuldade de construir uma família com o estado depressivo vivenciado: “eu queria 

construir uma família e não conseguia, então a depressão foi cada vez mais...ficando pior”. 

Por este motivo, é encaminhada pela médica da maternidade a um atendimento psicológico. 

Assim, na medida em que se viu acompanhada por vários profissionais de saúde, como uma 

médica (ginecologista/obstetra), uma psicóloga e uma nutricionista, decide que já estaria 

preparada para engravidar novamente: “Eu achei que eu já estava curada, que eu tinha 

condições de ter”.  

 

No entanto, a quarta gravidez aos 30 anos de idade também resultou em um aborto 

espontâneo ocorrido ainda no primeiro mês de gestação. A perda reafirmou um sentimento de 

incapacidade para conceber o próprio filho: “eu pensava que ... eu não ia conseguir ter, 

porque eu queria ter o meu filho, queria engravidar, sentir os enjôos que todas as mulheres 

têm, sentir os mesmos sintomas, sentir a hora do parto” . Para ela, as causas dos abortos 

espontâneos eram de origem psicológica, devido à vivência de depressão prévia. Mas, 

também oferece uma explicação de ordem religiosa:  
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Eu acho que era psicológico, sabe, mas às vezes eu digo: “será?”, eu acho que a 
natureza não quer permitir que eu tenha um filho, ... às vezes Deus desvia os nossos 
planos, então, eu acho que ele me colocou pra ser, não ser mãe de geneticamente, de 
engravidar, de sentir a dor do parto, ... mas Deus nos coloca em outro caminho, a 
gente chegar a outro amor diferente.  
 

Apesar de haver história de perdas gestacionais na família, Vânia acredita que a sua história 

de perdas recorrentes não tem relação com esses eventos: “eu acho que o problema é meu 

mesmo”.  

 

A quinta gestação foi empreendida devido à grande vontade de ser mãe: “a vontade de ser 

mãe, era por isso que eu tentava, a vontade era tão grande de ser mãe que eu planejava... 

acho que não tem essa mulher que não queira ter filhos”. No entanto, o desfecho dessa 

gravidez consistiu na vivência de mais uma perda, caracterizada por um sangramento, que a 

levou a buscar um atendimento médico. Ao se submeter ao exame de toque percebeu que o 

“feto caiu” . A reação à perda foi de muita tristeza e choro, ampliando o seu estado 

depressivo: “já na quinta gravidez...aí eu estava triste, a cada vez que 

passava...ficava...mergulhei mesmo na condição, na depressão, sem vontade de viver, 

chorava muito e ... foi isso, aí eu tomei a decisão de adotar”. Vânia descreve o seu estado 

subjetivo durante a fase da depressão: “a depressão fica apelando a sua cabeça o tempo todo, 

você não consegue, eu mesmo não conseguia pensar em nada, o mundo lá fora pra mim não 

existia, eu vivia naquele mundo meu escuro”.  

 

No evento da última perda, quando ficou internada em uma maternidade para se submeter ao 

procedimento da curetagem, recebeu a proposta de uma puérpera para adotar a sua filha 

recém-nascida. Apesar do processo de adoção não ter se concretizado, esta experiência lhe 

mostrou outro modo de alcançar a família sonhada, através da adoção de uma criança:  

 

E naquele momento eu acho que foi Deus que abriu os meus olhos porque eu não 
pensava, sabe, de maneira nenhuma em adotar... depois dessa luz que Deus colocou 
no caminho que eu comecei a pensar melhor, foi quando eu fui me preparar pra ser 
mãe, eu acho que você tem que se preparar. 

 

A necessidade de preparação para a maternidade relaciona-se ao fato do filho ser adotivo e 

não biológico:  
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Eu acho que você tem que se preparar pra ser mãe, sabe, porque, eu não sei, que não 
saiu assim de você, eu acho que é mais, eu acho que tem mais dificuldade, eu acho 
que sim, mais dificuldade, porque quando é geneticamente, eu acho que tudo é mais 
fácil, corre nas veias, né, e na parte da adoção, não, você tem que se preparar e amar. 

 

A partir da decisão da adoção, Vânia inicia a busca pela criança que seria seu filho, sem fazer 

exigências quanto às características físicas deste, mas tentando assegurar que ao adotá-lo não 

o perderia mais uma vez. Assim, toma alguns cuidados para evitar mais uma perda, como não 

adotar uma criança de pessoas conhecidas:  “eu tinha medo porque era gente conhecida, 

sabe, eu tinha medo de ver o meu filho bem criado, bem educado e querer, e olhar e querer 

entrar na justiça pra querer de volta”. Então, ao encontrar a criança, ainda em gestação, 

acompanha cada fase da gravidez da mãe biológica e descreve que, de certa forma, era como 

se estivesse grávida: “eu vim acompanhando a gravidez dela, eu já me sentia grávida”. 

Porém, afirma que gostaria de ter sentido os sintomas típicos de uma gravidez, como enjôos e 

a dor do parto. A reação no momento do parto foi marcada pela ansiedade e alegria: “meu 

coração, aquela ansiedade, pulava de alegria, parecia que ia sair pela boca, toda feliz, 

mesmo depois chorava, não dormi a noite”.  

 

No entanto, a primeira vez que viu o filho adotivo se surpreendeu tanto com o fato dele ser 

negro, quanto com o fato do seu estado físico aparentemente frágil, uma tensão entre a criança 

real e a criança imaginária: “quando eu cheguei eu tomei um susto, porque ele era tão 

pretinho, chega era negro, ele tinha problema na pele, ... eu nunca tinha visto aquilo ... 

quando eu vi ele eu chorei, eu chorei com pena dele”.  Apesar dessa reação inicial 

caracterizada pela surpresa, Vânia decide investir afetivamente na criança que se transforma 

ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, transforma a própria Vânia, especialmente no que 

tange o seu estado subjetivo:  

 

Eu acho que eu me superei tudo isso da gente dava amor a ele e ele dava a gente de 
volta, entende, eu acho que foi isso que me superou as minhas tristezas, as minhas 
depressões, que a gente percebe que o amor dele é muito grande por a gente... eu sei 
que ele me ama...eu tou feliz com ele, ele tá feliz comigo. 

 

Contexto 

Rede de apoio familiar 

A reação do marido às perdas gestacionais vivenciadas por Vânia foi de tristeza e silêncio, 

interpretada positivamente, na medida em que para ela o marido não queria machucá-la:  
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Ele ficava triste, quando eu perdia, ele não me falava nada, porque..., dizia que não 
queria me machucar, mas ele nunca me cobrou, sabe, então ele não falava nada, mas 
eu sentia que ele sofria, eu via ele chorar com as percas, também eu não perguntava 
nada, sabia que ele tava lá no canto dele, eu sei que ele sofria também. 
 

Na medida em que a família de origem mora em uma outra cidade, Vânia relata ter vivenciado 

as gestações e perdas sozinha. No entanto, a sua família, apesar de fisicamente distante, 

acompanhava a história de perdas e demonstrava tristeza com a ocorrência dos abortos 

espontâneos: “sabiam, ficavam tristes, né, minha família sabe que minha mãe queria muito 

que eu construísse a minha família, porque os meus irmãos tudo tem filho e eu não”.  

 

A decisão de adotar uma criança é apoiada pelo marido e pela família de origem, ao mesmo 

tempo em que encontra resistência (tensão) de muitas outras vozes externas, como a da 

família de origem do marido e alguns vizinhos, que se mostravam contrários a esta decisão. O 

argumento subjacente a estas vozes tinha como base os significados culturais de filho 

biológico (criar o seu próprio filho) e filho adotivo (criar o filho dos outros). Vânia faz 

referência ao preconceito das pessoas sobre a adoção, implícito na sugestão de que ela 

tentasse uma nova gravidez ao invés de adotar uma criança: “...falava assim: ‘ah, se eu fosse 

você tentava outra vez, porque você criar filho dos outros, filhos da gente já é difícil, filhos 

dos outros é pior, eu nunca faria isso’”. A influência destas vozes a levava a adiar a decisão 

de adotar, na medida em que sentia medo despertado pelo o que as pessoas diziam: “então 

você já tá triste com aquilo, você fica com um pouco de medo, sabe...”. A família de origem 

do parceiro tentava argumentar de modo a convencê-la a não realizar a adoção: “eles já 

ouviram falar porque é filho dos outros, dá muito trabalho ... ‘se Deus não quis que vocês 

tivessem é porque Deus não quer então vocês não adotem porque Deus não quer que vocês 

tenha filho’”. Apesar dos desafios e das tantas vozes contrárias, Vânia decide adotar: “eu 

tomei essa decisão, eu vou criar, eu vou adotar essa criança, tanto que vai ser melhor pra 

mim, vai me fazer bem e vai fazer bem a ele (o filho) também”. Vale ressaltar que Vânia se 

refere à adoção como uma decisão de ordem pessoal, não fazendo referência à opinião do 

parceiro. Decisão que foi tomada sem o conhecimento dos familiares, especialmente da 

família de origem do marido:  

 

“Não vamos falar pra ninguém que vai adotar, porque a sua família passa uma 
energia tão negativa, eu não quero, eu não quero isso, quando eles vão saber, a gente 
vai tá com o bebê nos braços, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que 
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ninguém fique passando energia negativa”...e hoje, eu e o meu esposo, a gente se 
arrepende de não ter feito isso antes. 

 

O fato do filho adotivo ser negro e ela branca também foi alvo de preconceito e oposição por 

parte das outras pessoas, como os vizinhos:  

 

No início eu também ficava muito triste, por causa do preconceito das pessoas, por 
causa da cor dele que ele era moreno, moreno não, ele era bem escurinho mesmo, né, 
e as pessoas, falavam...: “Vânia, não tem outro menino branco pra você adotar, não, 
você foi adotar logo um menino negro”.  

 

A fim de tentar lidar com a tensão entre as diferentes vozes e os conflitos existentes entre os 

significados culturalmente partilhados e os significados pessoais, Vânia utiliza-se do artifício 

da retórica carregada de afeto:  

 

Tem pessoas que até hoje fala assim: “ele não é seu filho”, eu digo: “ele é o meu filho 
sim”, “ah, não é, é seu filho mas não saiu de você, você cria”, eu disse: “e o que 
importa? A genética não corre nas minhas veias mas o amor corre...e o amor é muito 
mais forte do que a genética”.  

 

Assistência à saúde 

A relação de Vânia com os profissionais de saúde é pontual, limitando-se a algumas situações 

como a ocorrência dos abortos espontâneos ou quando buscou atendimento especializado para 

conseguir êxito na gestação empreendida. Apesar de, na sua narrativa, não abordar muito a 

interação com esses profissionais, as vozes e condutas destes são positivamente avaliados. 

Assim, após a terceira perda, Vânia buscou assistência médica especializada em perdas 

recorrentes e, devido à escuta sensível por parte da médica – que percebeu o seu sofrimento 

emocional – é encaminhada para um atendimento psicológico. Nesse momento, Vânia sente-

se acolhida por uma equipe multidisciplinar composta por uma médica, uma psicóloga e uma 

nutricionista, o que a leva a acreditar que o suposto problema emocional que levava às perdas 

já se encontrava solucionado:  

 

Quando eu cheguei aqui, Dra. O. começou a conversar comigo, as lágrimas desceu, 
foi aí que ela encaminhou eu pra psicoterapeuta, aí eu fiquei com a nutricionista, com 
a psicoterapeuta e a Dra. O., eu achei que eu já tava curada, que eu tinha condições 
de ter.  
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Vânia relata que a equipe multidisciplinar a ajudou muito, especialmente a psicóloga: “a 

equipe me ajudou muito, principalmente a terapeuta, ela me ajudou muito, muito mesmo, 

porque eu tinha mais força de vontade ainda”.  

 

Mudanças na posição do eu  

Na narrativa construída por Vânia há referência às mulheres que continuam tentando 

engravidar mesmo após terem vivenciado algumas perdas gestacionais recorrentes. Em 

contraponto, ela fala sobre a sua própria história e a escolha alternativa ao desejo da 

maternidade pelo caminho da adoção: “eu pensei diferente: ‘eu não quero mais sofrer..., eu 

acho que eu posso ser feliz, eu adotando uma criança’”.  No entanto, essa escolha 

desencadeou conflitos entre as diferentes vozes, visto que alguns familiares mostraram-se 

contrários a essa idéia. Apesar desse embate entre as vozes internas (posições internas do self) 

e as vozes externas (posições externas) ter levado ao adiamento temporário da efetivação da 

adoção, em um certo momento Vânia decide concretizar o sonho da maternidade por essa via 

alternativa. Nesse momento, então, passa a não permitir mais que essas vozes opostas se 

expressem, na medida em que deixa de compartilhar com os familiares o desejo e a busca 

concreta pela adoção. Nessa ocasião suas vozes internas parecem dominar hierarquicamente 

as vozes externas, levando Vânia ao protagonismo da sua própria história de vida.  

 

A presença do filho adotivo na sua vida é descrita como um marco significativo entre dois 

estados subjetivos – um antes da adoção, caracterizado pelo sofrimento e pela depressão em 

decorrência à repetição de insucessos gestacionais, e outro depois, quando se sente alegre e 

sem indícios do estado depressivo anterior. Conforme relata, antes vivia em um “mundo 

escuro” da depressão, sentia-se “morta para o mundo” e para si mesma, sofria muito. Depois 

da chegada do filho adotivo, “voltou para a vida”, não tem mais problemas como a 

depressão, superou as suas tristezas: “meu filho me fez enxergar a felicidade”. O filho é 

descrito como um “anjinho” , uma “benção de Deus”, o “bem mais precioso” da sua vida:  

 

Deus colocou aquele anjinho em meu caminho porque eu voltei pra vida, porque os 
problemas que eu vivi eu, sabe, eu me sentia morta pro mundo, pra mim mesmo, e 
hoje não, hoje eu enxergo a vida diferente, sabe, eu acho que Deus botou Vitor em 
meu caminho pra eu enxergar a vida como ela é, me fez voltar pra vida, entende, eu 
sofri muito, mas hoje eu não tenho problema mais. 

 



 

 

159

A sua vida presente, bem como, as perspectivas de futuro estão ligadas ao filho: “a minha 

vida é para o meu filho ... eu espero para o meu futuro ver o meu filho estudando, ver ele 

crescer feliz ... eu quero estar viva para ver ele se transformando em um homem de bem”. 

Relata que deseja tentar outra gestação, na medida em que o filho pede um irmão, mas teme 

não conseguir e acabe vivenciando uma nova perda gestacional. “Eu não queria passar por 

outro (aborto) que é horrível”. Também reflete sobre a sua idade para tentar uma nova 

gravidez: “eu não quero passar por outro aborto também já estou nessa idade, já é gravidez 

de risco, então eu tenho medo, eu prefiro mais adotar”.  

 

Mudança nos significados de maternidade 

Na narrativa construída por Vânia o significado de maternidade é analisado sob dois ângulos 

considerados distintos, isto é, entre a vivência de ser mãe biológica e a vivência de ser mãe 

adotiva. Conforme afirma, o amor materno e o sentimento do tornar-se mãe compreendem 

algo eminentemente biológico, provenientes da experiência física da gravidez e parto. Porém, 

quando isso não acontece, como no caso de se ter um filho adotivo, faz-se necessário que a 

mulher se prepare para ser mãe:  

 

É diferente, porque eu não vi minha barriga crescendo...eu acho que a, a mãe que 
pode ter seu filho, que pode engravidar, ela já sente como mãe, já corre nas veias o 
sangue ali, e a mãe adotiva não, eu acho que ela tem que se preparar primeiro, 
porque não fazer, mais tarde se arrepender e fazer essa criança sofrer depois.  
 

Além disso, Vânia também afirma que ser mãe adotiva é mais difícil do que ser mãe 

biológica, isto porque a primeira requer preparação, enquanto a segunda dispõe da facilidade 

da genética: “quando é geneticamente, eu acho que tudo é mais fácil, corre nas veias ... a 

mãe que pode ter o seu filho, que pode engravidar, ela já sente como mãe”. 

 

No momento presente, a maternidade para Vânia compreende uma condição idealizada, 

caracterizada pela sensação de estar realizando um sonho e por empreender uma mudança 

subjetiva importante na sua vida, na medida em que a levou sair do estado depressivo em que 

se encontrava:  

 

Ser mãe pra mim ..., eu não tenho nem palavras, porque é uma felicidade tão grande 
de eu ver o meu filho hoje, é, de falar pra mim: “mamãe eu te amo”, ... ser mãe... 
acho que é a realização de um sonho, eu esperei tanto, não foi como eu queria, mas eu 
realizei de outra maneira. 
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5.2 PERDAS GESTACIONAIS EM CONTEXTO  

 

5.2.1 Nível individual: aspectos subjetivos da trajetória reprodutiva marcada por perdas 

gestacionais 

 

 

O processo de luto 

 

A partir da análise das narrativas das mulheres entrevistadas, puderam-se identificar 

diferentes modos de expressão do luto após a vivência da perda gestacional. Na maior parte 

dos casos, o sentimento de tristeza logo após cada uma das perdas foi a reação mais 

predominante. O caso de Zélia ilustra a vivência desse sentimento após cada perda 

experienciada: (após a primeira perda) “ah, eu chorei, chorei e entreguei na mão de Deus, só 

ele que podia resolver”. (Após a segunda perda) “Aí quando eu soube da notícia, foi muito 

sofrido, eu chorei muito”. 

 

Em dois casos, porém, esse sentimento foi gradativamente intensificando-se ao longo do 

tempo e da repetição das perdas gestacionais. Assim, em um primeiro momento, a vivência do 

luto pareceu ocorrer de modo parcial ou incompleto, na medida em que as entrevistadas 

comportaram-se de modo a evitar o sofrimento, impossibilitando a elaboração da perda. 

Nessas situações, a dor e o anseio são referidos somente em um momento imediato à perda: 

 

Algumas vezes eu conseguia me recuperar até cedo, todas as vezes eu ficava triste na 
hora ... mas passava um tempo eu me animava e dizia ... eu vou tentar de novo ... que 
vai dar certo (Cláudia, 33 anos, entrevista 02). 

 

No entanto, em um segundo momento, após a vivência repetida de algumas perdas 

gestacionais, o luto antes não vivenciado ou parcialmente vivenciado, parece emergir de 

modo mais intenso na vida dessas mulheres. E assim, há relatos de estados depressivos: 

 

Eu só vivia chorando, uma tristeza terrível, meu cabelo começou a cair ... meu cabelo 
caía assim aos bolos. Quanto mais eu me entristecia ... aí a cabeça doía ... e a vontade 
de não ver ninguém (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  

 

Situação semelhante pode ser identificada no caso de Vânia. Afinal, o primeiro aborto 

espontâneo vivenciado foi tratado como um evento “normal”, influenciado pelo discurso 
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médico, na medida em que não foi identificado nenhum problema no seu aparelho 

reprodutivo. O segundo aborto já lhe despertou um sentimento de tristeza: “então, eu já 

comecei a ficar triste com isso”. A terceira perda caracterizou-se por uma intensificação do 

sentimento de tristeza, fazendo-se presentes alguns sintomas depressivos. Esses sintomas 

foram, então, se intensificando ao longo das demais perdas, alcançando a sua magnitude após 

o quinto aborto: “já na quinta gravidez...aí eu estava triste, a cada vez que 

passava...ficava...mergulhei mesmo na condição, na depressão, sem vontade de viver, 

chorava muito”. Vale ressaltar que as lembranças da vivência dos abortos espontâneos e o 

sentimento de tristeza experienciado levaram Vânia a tentar suprimi-los, engravidando 

novamente logo após a ocorrência da perda. No entanto, em decorrência da repetição dos 

insucessos gestacionais, há uma gradativa intensificação da reação à perda o que conduz 

Vânia a um estado depressivo, possivelmente desencadeado devido à não efetivação do 

processo de luto, ou à sua ocorrência de modo parcial: “eu...não conseguia pensar em nada, o 

mundo lá fora pra mim não existia, eu vivia naquele mundo meu escuro”.  

 

Deste modo, nesses dois últimos casos, o luto caracterizou-se como crônico, visto que nas 

primeiras perdas gestacionais houve a ausência de pesar e tristeza, sentimentos que foram 

surgindo e intensificando-se ao longo da vivência das demais perdas, culminando no 

desencadear de síndromes depressivas.  

 

 

Sentimento de culpa 

 

No campo das emoções, o sentimento mais premente subjacente às narrativas foi o sentimento 

de culpa ou de auto-responsabilização pelas perdas ocorridas. A auto-responsabilização 

mostrou-se presente na percepção, construída ao longo da história de gestações e perdas, de 

que havia algum problema, de ordem física ou psíquica, concernente à mulher. Assim, 

Cláudia explica seus insucessos gestacionais devido a uma característica da sua 

personalidade: “problema de nervoso, porque eu sou muita nervosa”. Já Vânia faz referência 

a problemas psicológicos: “eu acho que era psicológico”.  

 

O sentimento de culpa encontrou-se ainda associado, muitas vezes, a um sentimento de 

incapacidade, como pode ser evidenciado nos seguintes relatos:  
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A terceira gestação de trigêmeos, eu perdi com dois meses também, então, aí, eu achei 
que não ia conseguir mais, eu já vi que era problema meu (Vânia, 37 anos, entrevista 
4).  

 
Eu me sentia incapaz, porque achava assim, todo mundo que engravida vai pro 
hospital, tem seu filho e volta com ele, e eu não voltava com o meu filho. Então eu já 
comecei a criar um trauma daí (Camila, 33 anos, entrevista 08).  

 

Tal percepção mostrou-se independente da existência ou não de uma explicação causal 

biomédica. Mesmo quando histórias de perdas gestacionais ou de alguma patologia que pode 

acarretar complicações durante a gravidez, como a hipertensão, eram compartilhadas por 

outros membros da família, a percepção de que o problema é de ordem pessoal fez-se 

presente. Assim, a interpretação das histórias reprodutivas girou em torno das biografias 

pessoais. Como exemplo, pode-se destacar o fato de uma das entrevistadas ter relatado 

existirem histórias de perdas gestacionais na sua família, mas, em detrimento à história 

familiar, acredita que o que leva às perdas não tem relação com uma possível hereditariedade: 

“ tem médico que acha que sim, que é genético, mas eu não sei se a relação é igual, não sei, 

porque eu tive problemas psicológicos, eu acho que o problema é meu mesmo” (Vânia, 37 

anos, entrevista 04).  

 

Outro aspecto importante, no que tange ao sentimento de culpa, refere-se à interpretação de 

caráter positivo, por alguma das entrevistadas, do fato do parceiro não tê-las responsabilizado 

pelas perdas gestacionais. Os parceiros, em alguns casos, consistiram em importantes fontes 

de apoio afetivo e emocional e não corresponderam à expectativa de culpabilização. Até 

mesmo os que recorreram ao silêncio após a ocorrência das perdas, não tecendo qualquer 

comentário a respeito, também não as responsabilizaram pelo ocorrido. Os relatos a seguir 

ilustram esta não correspondência: 

 

Meu marido também sofre .. ele fica triste ... mas, para mim ele tenta passar 
tranqüilidade, não passa culpa, não passa nada. (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
 
Ele nunca me cobrou. (Vânia, 37 anos, entrevista 04).  

 

Também se fez presente na construção das narrativas – realizadas na interação entrevistado-

entrevistador – uma tentativa de mostrar que a cada gestação empreendida empenharam-se 

pessoalmente e intensamente para o sucesso dessas, fazendo tudo o que lhes era possível e 

recomendado pelo discurso biomédico vigente: acompanhamento pré-natal, realização de 
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exames clínicos, busca por um serviço de emergência assim que alguma complicação ocorria, 

entre outros. Essas narrativas podem ter sido construídas com o propósito das entrevistadas de 

se eximirem, diante um profissional de saúde (no caso, psicólogo), de uma possível 

responsabilidade pelas perdas ocorridas. Uma das entrevistas, por exemplo, descobriu que 

estava grávida aos seis meses de gestação, mas enfatiza que, apesar disso, conseguiu realizar 

todos os exames necessários do acompanhamento pré-natal: “eu conseguia sempre fazer o 

pré-natal já tarde, mas eu conseguia fazer todos os exames de sangue, de fezes, de urina, 

ultrassom” (Mariana, 29 anos, entrevistada 10).  

 

Além disso, também foi observada a tentativa de se eximir da responsabilidade da perda 

atribuindo essa a outros profissionais de saúde. Isso fica muito evidente na narrativa 

construída por Camila que enfatiza que não possuía escolha com relação à primeira perda 

gestacional vivenciada, visto que precisava se submeter a um procedimento cirúrgico na 

tireóide que, por sua vez, resultaria na morte do bebê em gestação. Em seu relato, utiliza 

termos como “ele (o médico) optou”, “ele achou” e “eu não tinha escolha”:  

 

Ele (o médico) explicou bem, que ia ser ou a minha vida ou a do bebê. Como ele me 
disse que eu era muito jovem, que eu tinha condições de ter outros filhos mais tarde, 
era preferível naquele momento tentar a favor da minha vida...eu não tinha 
escolha...ele optou pela minha vida, porque ele achou que eu era muito nova e não 
merecia passar por tudo aquilo.  

 

No entanto, em outro momento do seu relato comenta que o bebê não morreu em decorrência 

à cirurgia realizada e que o bebê tinha uma chance de ter sobrevivido ao procedimento 

cirúrgico. 

 

 

Sentimento de vulnerabilidade e a orientação para o futuro 

 

A gravidez, após a ocorrência de perdas anteriores, era avaliada pelas entrevistadas – de modo 

semelhante às mulheres que não possuíam filhos, apresentadas no capítulo anterior – como 

um evento estressante, visto que implicava na possibilidade de vivenciarem novamente uma 

gama de acontecimentos percebidos como negativos, incluindo complicações gestacionais, 

uma nova perda e a experiência associada de dor física e de devastação emocional, o risco à 

própria vida, conflitos familiares, entre outros. Esses significados, associados ao dano ou a 
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perda que uma gravidez já implicou, assim como a ameaça, ou seja, a potencialidade de uma 

nova gravidez ter o mesmo desfecho, caracterizou o estado emocional marcado pelo medo e 

pela ansiedade. Assim, a cada nova gravidez, planejada ou não, o sentimento predominante 

foi o de vulnerabilidade pessoal: 

 

Eu não tava nem conseguindo aceitar essa gravidez, eu tava querendo ... tomar um 
medicamento para poder acabar logo com o sofrimento antes de ocorrer ... que eu só 
pensava que eu ia morrer e aí eu ficava dentro de casa triste, só dava vontade de 
chorar (Cláudia, 33 anos, entrevista 02). 
 
Era medo, eu sentia medo de perder de novo, era tanto que quando eu engravidava, 
quando chegava mês e meio pra dois meses eu já ficava apavorada pra perder ... 
minha ansiedade era de perder ... eu botava na cabeça que ia perder, que eu não ia 
conseguir e ficava martelando aquilo na minha cabeça, que as outras eu perdi nesse 
mesmo período, então eu ia perder naquele período, eu já esperava a perda e 
acontecia (Vânia, 37 anos, entrevista 04).  

 
Muito medo. Eu achava um trauma muito grande, eu achava assim, porque eu tinha 
que esperar eu ficar com a barriga grande, me acostumar, me apegar e perder 
(Camila, 33 anos, entrevista 08).  
 

Os significados da gravidez atual como um evento estressante e desencadeador de medo e 

ansiedade levaram algumas mulheres a buscar formas de lidar com essa condição a fim de que 

pudessem alcançar êxito gestacional. Afinal, percebiam que essas emoções poderiam 

prejudicar o bebê, contribuindo, assim, para o desfecho que queriam evitar. Observa-se, então, 

uma ambivalência no tange às projeções para o futuro. De um lado, poderiam novamente 

experienciar as perdas gestacionais e outras tantas conseqüências como as acima descritas. 

Por outro lado, havia a esperança de que essa criança pudesse vir a nascer com vida, o que 

exigia alguns cuidados no momento presente. Assim, a tentativa de regulação emocional foi 

encontrada entre algumas das entrevistadas nas atitudes de afastamento em relação à fonte 

estresse, como o não querer mais engravidar. No entanto, como as histórias reprodutivas 

revelam, em geral, elas voltaram a engravidar: 

 

Só depois da perda da minha menina, porque eu fiquei assim assustada não queria 
mais passar por aquilo que eu passei, foi uma coisa que me assustou bastante, que eu 
pensei que eu ia morrer, que eu nunca senti uma dor como eu senti aquela. Aí eu não 
queria passar de novo aquela dor que eu passei não (Mariana, 29 anos, entrevista 10). 

 

Quando descobrem a condição de grávidas, há uma tentativa de regular a resposta emocional 

a partir da perspectiva da possibilidade da perda. Assim, nas últimas gestações empreendidas 
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há uma tentativa de não se vincular ao bebê em desenvolvimento. Um indício desse 

comportamento compreendeu o fato de que algumas mulheres não compram mais o enxoval:  

 

Aí as menina, minhas colega: “ah, já comprou a roupa?”, eu digo: “não vou comprar 
nada”, aí elas dizem: “por que você num já comprou?”, eu digo: “não, porque eu 
tenho medo”. É insegurança de fazer isso, de comprar e depois dizer assim: “ah, 
aconteceu alguma coisa de mau”. Mas eu tô pedindo a Deus que nada de mau vá 
acontecer... dos outro eu ganhava, depois eu saia pra comprar...Aí, desse aqui as 
meninas perguntam: “você não vai comprar nada, não?”, eu digo: “não. Quando eu 
sei, que eu tiver na maternidade, aí eu pego um dinheiro, dou a uma pessoa pra ir na 
loja pra comprar tudo”. Aí, as meninas: “e se vai nascer mesmo?”. Mas eu me sinto, 
porque sei lá, fico com uma insegurança, tenho essa insegurança ainda (Zélia, 40 
anos, entrevista 05).  
 
Eu já tive seis percas, botando tudo junto, com meu menino vivo, eu tenho sete agora 
desse e da retrasada eu não comprei enxoval, mas todos eu comprava o enxoval e 
depois tinha que dar, por conta de comprar muita coisa e na hora da esperança, do 
pré-natal... eu não estou comprando como eu comprava antes, eu comprava berço, 
comprava banheira, comprava tudo, tudo que fosse de..., até negocinho pra cuidar do 
umbigo de neném, né, mel rosado pra passar na língua, esses negocinhos tudo eu 
compro mas de uns tempos pra cá eu não posso comprar (Mariana, 29 anos, entrevista 
10).  
 

Por outro lado, também a partir da mesma perspectiva de perda, se empenham na regulação 

das emoções tais como medo e ansiedade – utilizando-se recursos como o da distração – a 

partir da noção de que essas emoções podem vir a prejudicar o desenvolvimento da gravidez, 

podendo desencadear, por exemplo, uma pré-eclâmpsia.  

 

Aí quando, um ano mais ou menos depois eu engravidei de novo, deixei o salão e 
fiquei em casa.Aí levando normal a gravidez, mas qualquer aborrecimento eu perdia... 
ultimamente eu fico procurando me aborrecer o mínimo possível (Cláudia, 33 anos, 
entrevista 02).  

 

Aí eu saio de casa o dia todo ... Eu fico fora de casa até pra proteger a minha filha... 
passo o dia todo na rua, pra não ficar dentro de casa, que a família dele mora, a irmã, 
perto, aí fica me xingando, aí eu não posso me estressar que eu não quero perder meu 
filho (Zélia, 40 anos, entrevista 05).  
 

O manejo da situação causadora do estresse também se fez presente, mas, ao longo do tempo, 

parece ter se intensificado como uma estratégia entre as entrevistadas. Se, por um lado, as 

mulheres parecem tentar não se vincular ao bebê, por outro lado, também se vêem obrigadas a 

investir na gravidez para que haja alguma possibilidade de êxito. Deste modo, muitas 

entrevistadas buscam por um atendimento médico especializado, algumas também por 
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atendimento psicológico, seguem à risca as recomendações médicas – como a de ficar em 

repouso –, abandonam seus trabalhos, vão freqüentemente às consultas do pré-natal, realizam 

exames (nem sempre financiados pelo SUS), entre outros.  

 

 

5.2.2 Nível micro: Rede de relações sociais 

 

A rede de relações sociais, conforme descrita no capítulo anterior, envolveu a família 

extensiva e nuclear, os profissionais de saúde e os serviços de saúde públicos. No que tange à 

família extensiva, duas condições de suporte emocional foram relatadas pelas entrevistadas. 

Na primeira condição, a família representa uma importante fonte de suporte emocional, 

demonstrando preocupação e interesse com o estado de saúde das mulheres durante toda a 

gestação, apoiando-as tanto nos momentos difíceis como nas ocasiões de perdas gestacionais, 

e compartilhando o sentimento de tristeza após a ocorrência dessas.  

 

Eu sou a primeira neta da parte da minha mãe, né, e do meu pai então todo mundo é 
assim comigo, sempre me tratam assim, com carinho sabe, com chamego de não me 
deixar acontecer nada, não ficar preocupada (Mariana, 29 anos, entrevista 10).  
 
Todos eu tive apoio da família. Esse agora mesmo...todo mundo tá me dando o maior 
apoio, todo mundo, a minha família me dá muito apoio (Zélia, 40 anos, entrevista 05). 

 

Na segunda condição, no entanto, a família extensiva ofereceu um suporte emocional 

precário, especialmente nos momentos de intercorrências gestacionais e/ou durante a ocasião 

das perdas gestacionais, momentos em que as mulheres perceberam-se sozinhas. Em alguns 

casos, a percepção da falta de apoio dos familiares é construída ao longo da trajetória 

reprodutiva, tornando-se visível nas situações de internamento hospitalar devido à ausência de 

visitas: 

 
Quando eu engravidei, nessa última vez, eu não tive amigo nenhum do meu lado, nem 
pra uma visita no hospital ... nem mãe, nem irmão, nem ninguém ... me internava 
sozinha, ninguém ia me visitar e pronto. Eu nunca tive apoio de nada não, na minha 
vida foi sempre eu lutando pra ter e fazer o que eu tinha que fazer (Cláudia, 33 anos, 
entrevista 02). 
 
Não tive o apoio dela ... minha mãe foi sempre tudo pra mim ... ela me abandonou ... o 
meu mundo tinha acabado ... a vida não tinha sentido mais (Camila, 33 anos, 
entrevista 08). 
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Em outras circunstâncias, a ausência de apoio da família revela-se forte às novas tentativas de 

gravidez. Pode-se notar que há um incômodo por parte de alguns membros da rede familiar na 

situação de gestações e perdas, o que leva a críticas austeras, como pode ser observado no 

caso de Cláudia. É possível que essa conduta dos familiares seja influenciada pelo fato dela já 

ter um filho: 

 

(Dizem) que eu sou maluca, que estou procurando ter um filho doente pra trazer 
problema para o futuro ... eles acham que se Deus não quer a gente não pode 
insistir...Porque fica engravidando, perdendo, aí o pessoal acha que é sem 
vergonha...que não tem medo, que fica procurando coisa pra morrer, pra ter filho 
doente (Cláudia, 33 anos, entrevista 02). 

 

Vale ressaltar que algumas mulheres relatam a existência de relações permeadas por conflitos 

como caracterizando a dinâmica familiar. Conflitos que em algumas situações foram 

deflagrados por uma gravidez na adolescência, levando a tensões entre os familiares, a mulher 

e o parceiro e, em conseqüência, algumas negociações e remanejamentos da dinâmica familiar 

– a fim de atender às expectativas sócio-culturais: 

 

A minha primeira gestação foi meio tumultuada, por eu tava...com 17 anos por aí, na 
casa da minha mãe, aí ela brigava muito...escondi da minha mãe durante um tempão, 
depois não tinha mais como esconder. Ela descobriu. Aí começa, né? Aquela coisa, 
“ah, porque tem que casar, tem que isso tem que aquilo outro”... antigamente os 
pessoal achava que ...“ah! Engravidou, tem que procurar seu marido, tem que morar 
com seu marido”. Então minha mãe era sempre assim, ela sempre batia nessa mesma 
tecla.: “eu tinha que morar com ele, que ela não tinha mais responsabilidade comigo, 
que lugar de puta era no brega, que isso e aquilo outro”... Aquela confusão de família 
que tem umas que são piores do que as outras, né? (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
 

O discurso familiar também, em alguns casos, responsabilizou a mulher pela ocorrência das 

perdas gestacionais recorrentes. Essa responsabilização, em algumas situações, foi claramente 

expressa no discurso e percebida pela mulher, mas em outras, encontrou-se subjacente ao 

discurso, não sendo percebida pela mulher nem sendo interpretada como preocupação com a 

sua condição de saúde: 

 

Tem gente que culpa: “ah! A culpa foi sua”, me bota culpada... Diz que eu sou 
descontrolada, que eu tenho que ter mais controle e tal, fica assim, meu irmão mesmo: 
“ah! Tem que ter controle. Você é muito nervosa, não sei o quê” (Cláudia, 29 anos, 
entrevista 02). 
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Aliás todo mundo lá em casa fica muito preocupado comigo, até meus primos. 
Quando eles souberam agora que eu estava grávida, eles falaram assim: “Dessa vez 
você vai se repousar? Se repouse pra vê se dessa vez seu neném vem” (Mariana, 29 
anos, entrevista 10).  

 

A família nuclear, por sua vez, composta principalmente pelo parceiro e filho(a) biológico ou 

adotivo, compreendeu a principal fonte de apoio emocional entre as mulheres entrevistadas. O 

apoio emocional foi reconhecido pelas participantes a partir da presença dos parceiros em 

vários momentos ao longo das suas trajetórias reprodutivas. Em algumas ocasiões como nas 

de internamento, a presença deles era destacada e reconhecida em contraposição à ausência 

dos demais familiares, como as mães ou irmãos. O compartilhamento dos sentimentos de 

tristeza após as perdas gestacionais também compreendeu um aspecto importante abordado ao 

longo de algumas narrativas. Os filhos, por sua vez, pela existência e, em alguns casos, pela 

expressão de afeto, também foram responsáveis pela sensação de apoio emocional entre 

algumas das mulheres.  

 

Em casa ele (o marido) me dá um suporte danado. Ele fica sofrendo quando eu me 
interno ... pra mim ele tenta passar tranqüilidade (Cláudia, 33 anos, entrevista 02). 
 
Qualquer coisa que eu estiver sentindo ele (o filho) está ali, sempre assim, meigo do 
meu lado e fala: “mamãe, será que dessa vez?”.... Eu digo: “vem, dessa vez vem” ...é 
um menino muito atencioso, carinhoso e inteligente, meu menino é desse jeito ... ele 
fica numa beijação na minha barriga, uma abraçação e toda a hora está beijando, e 
toda hora está abraçando (Mariana, 29 anos, entrevista 10).  

 

No que tange aos profissionais de saúde, a assistência prestada por eles foi avaliada, 

sobretudo, no nível interpessoal. Assim, algumas mulheres avaliaram positivamente o 

relacionamento estabelecido entre elas e os profissionais, na medida em que relatam ter 

recebido algum tipo de apoio emocional ou instrumental ou, simplesmente, por não terem sido 

tratadas de modo inadequado – forma de tratamento socialmente compartilhado por ser 

esperado em serviços públicos de saúde. O relato abaixo evidencia a preocupação de alguns 

médicos com relação ao estado psicológico de uma das entrevistadas após mais uma perda 

gestacional: 

 

Sempre eles iam lá conversar comigo que era uma coisa que eu não tenho o que falar 
que eles sempre são atenciosos, depois que eu perco eles sempre estão lá conversando 
comigo, perguntando se eu estou sentindo alguma coisa, se eu quero falar alguma 
coisa, né, se eu quero me expor, dizer alguma coisa que eu estou achando que está 
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incomodando alguma coisa, eu digo “não, está tudo bem” (Mariana, 29 anos, 
entrevista 10). 

 

 A avaliação positiva foi principalmente atribuída à assistência à saúde recebida no 

acompanhamento pré-natal recebido no ambulatório de perdas gestacionais recorrentes. O 

principal aspecto valorizado pelas entrevistadas compreendeu o fato da médica ouvir as suas 

histórias sobre suas trajetórias reprodutivas, mostrando interesse pelo que elas tinham a dizer: 

 

Já aqui eu achei o suporte melhor, Doutora O. mesmo é muito paciente, é uma pessoa 
que nunca se mostra estressada com a gente ... Eu gostei do atendimento daqui 
(Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
 
Apesar de que agora nessa gravidez eu estou sendo acompanhada por Doutora O. eu 
achei até que ela se interessou pelo fato de que no dia que eu consegui vir falar com 
ela, ela disse pra mim que ia, que o caso tinha que ser com ela, porque eu já tinha um 
histórico muito estranho de gravidez. Então, assim, naquele momento eu achei que ela 
se interessou pelo caso... Então eu achei que ela se interessou, coisa que até então 
antes eu nunca visto de ninguém o interesse, entendeu, em saber o que é que teve. Eu 
acho que falta muito isso (Camila, 33 anos, entrevista 08).  
 

Conforme já esclarecido anteriormente, essa avaliação precisa ser considerada com algumas 

ressalvas na medida em que a narrativa construída por essas mulheres é endereçada à 

pesquisadora, que faz parte da equipe de saúde da referida maternidade. Além disso, o 

contexto onde o relato é estabelecido é a própria instituição avaliada, o que também pode ter 

influenciado nos resultados. Por outro lado, por se tratar de um ambulatório especializado em 

perdas gestacionais recorrentes, é possível que o atendimento recebido por parte dos 

profissionais de saúde tenha sido, de fato, diferenciado, levando a algum nível de satisfação.  

 

A presença do pesquisador, no entanto, não as impediu de relatar as tantas dificuldades 

vivenciadas na relação estabelecida com os profissionais de saúde ao longo das suas 

trajetórias reprodutivas. Mas, pelo contrário, é provável que o fato da pesquisadora ser 

psicóloga e já ter mantido com elas algum contato prévio nas dinâmicas de grupo realizadas 

no próprio ambulatório (descrita na seção referente aos aspectos metodológicos) tenha 

facilitado a expressão dos tantos obstáculos enfrentados. Deste modo, a insatisfação com a 

assistência recebida foi muito comum nas narrativas. Um dos principais aspectos apontados 

como inadequado no atendimento recebido consistiu na expressão do preconceito 

culturalmente partilhado por suspeita de aborto induzido. Esse preconceito foi expresso por 
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meio de julgamento verbal ou por condutas inadequadas como submetê-las à dor física. Em 

ambos os casos danos emocionais foram observados como resultado dessa conduta: 

 

Uma médica disse, depois que eu perdi eu senti muitas dores, ela apertava a minha 
barriga e tal, e quando eu me queixei ela disse: “isso é pra você tomar vergonha e 
não fazer mais aborto”. Por que o menino tava muito pequeno, ... acho que ela achou 
que tinha feito aborto... ficou marcado, porque eu não esqueci, tem coisas que 
acontece que a gente não esquece. Eu não tinha feito o aborto e fui acusada e na hora 
não consegui me defender, dizer “não, não fiz aborto” e tal, fiquei calada (Cláudia, 
33 anos, entrevista 02). 
 
Esse que eu perdi há uns quatro anos atrás mesmo que eu vim pra maternidade, o 
médico achou que eu estava com uma hemorragia muito intensa e que um aborto 
natural não ia provocar aquilo e no entanto foi natural, eu não tinha tomado nada e 
eles viram quando eles fizeram o exame lá que realmente tinha sido uma coisa 
natural. Então eu acho assim, eles não deviam julgar, antes de ter certeza, apesar de 
que muitas mulheres tomam remédio, muitas mulheres provocam o aborto, mas a 
gente não pode tirar uma e tirar todas as mulheres. Eu mesmo acho erradíssimo a 
pessoa tomar remédio (Camila, 33 anos, entrevista 08).  

 

Além disso, houve casos em que as mulheres expressaram incômodo com a ênfase dada pelos 

profissionais de saúde acerca dos riscos à sua própria vida caso elas continuassem a 

engravidar. Subjacente a esse discurso parece haver uma responsabilização das mulheres 

pelas freqüentes perdas ocorridas e uma projeção futura essencialmente negativa caso elas 

continuem a repetir essas condutas. O fato é que a experiência de pré-eclâmpsia ou de intensa 

dor física nas circunstâncias das perdas anteriores, eventos permeados por outras relações 

dialógicas com outros profissionais que já haviam lhes alertado para os riscos à sua saúde, já 

havia lhes permitido refletir sobre os riscos às suas próprias vidas. Riscos que as levam a 

engravidar com medo e vivenciar a gestação com muita ansiedade. Essas emoções e 

informações parecem não ser consideradas pelos profissionais, que recorrentemente enfatizam 

esses riscos, contribuindo, assim, para a ampliação tanto do medo quanto da ansiedade em 

uma gestação futura. E assim, além da desconsideração pelos seus sentimentos, parece 

também haver uma desconsideração por suas próprias histórias e pelos motivos que levam 

essas mulheres a engravidar novamente.  

 

Uma médica clínica de lá do posto Manoel Vitorino, que é pra acompanhamento da 
minha pressão, aí ela uma vez ela me disse isso: “você vai morrer, na próxima você 
morre, fica tentando, tentando, tentando”.... Tem coisas que as pessoas diz que a 
gente fica marcado, né? A gente fica com medo (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
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Quando eu perco os médicos ficam falando: “oh Mariana, vamos tentar ver se toma 
um remédio pra evitar, né, porque se você ficar sempre só nessa perdendo, perdendo 
pode ... acontecer uma coisa pior”, aí eu fico com medo também por causa disso 
quando eles falam ‘uma coisa pior’, mas eu não sei o que está se passando (Mariana, 
29 anos, entrevista 10).  

 

Uma das entrevistadas tece críticas à ausência de um atendimento médico diferenciado em 

decorrência à trajetória reprodutiva marcada por perdas gestacionais recorrentes. Isto é, um 

atendimento que privilegiasse a escuta das suas histórias de vida, sendo esta fonte de interesse 

por parte dos profissionais de saúde, levando a ações de saúde planejadas e cuidadosas:  

 

Eu acho que os médicos deveriam ter, assim, certo cuidado, porque tem gravidez que 
as mulheres exigem cuidados maiores, como no meu caso, eu tenho uma facilidade de 
perda muito grande .... Então eu acho, assim ..., como é que se diz, um cuidado maior, 
dar mais atenção, entendeu? 

 

Ao contrário, a relação característica entre médico e paciente foi a do tipo monológica, isto é, 

um tipo de relação na qual as mulheres são tratadas como se fossem um objeto, sem 

subjetividade, sem possibilidade de estabelecer uma relação comunicativa (Salgado & 

Gonçalves, 2006). Dessa forma, tais profissionais não parecem dar importância às percepções 

e experiências das mulheres –advindas das suas histórias reprodutivas –, fazendo valer apenas 

o discurso biomédico. Um atendimento à saúde que levasse em conta a subjetividade 

provavelmente evitaria situações como a vivida por Mariana, quando além de saber que a 

filha havia morrido no momento do parto presenciou esta sendo “ensacada” diante de si: 

 

Uma coisa que me incomodou bastante ... depois que viram que não dava mais pra 
reanimar a minha menina ... uma enfermeira chegou, eu assim deitada ainda, ela 
pegou, botou meu neném no saco ... na minha frente, pegou o neném, botou ali dentro 
e fechou. Eu me senti mal quando fechou aquilo ali ... aquilo ali já foi me 
incomodando, já daquilo ali já, eu já fui ficando atordoada. Aí: “oh mãe, calma, você 
vai ter outros”, e aquilo me incomodando (Mariana, 29 anos, entrevista 10). 

 

Por fim, ainda houve a descrição por parte de algumas entrevistadas de situações marcadas 

pela negligência médica. Em um dos casos, a orientação médica inadequada transmitida à 

Mariana de que retornasse para casa apesar das contrações do parto já terem iniciados foi 

relacionada à primeira perda gestacional vivenciada. Em outro caso, o de Zélia, um material 

hospitalar foi deixado em sua região abdominal após a realização de uma cesária de um bebê 

natimorto. Outro procedimento cirúrgico precisou ser realizado, ampliando o seu sofrimento e 
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os riscos à sua própria vida. O relato abaixo de Mariana ilustra com clareza a negligência 

médica e as suas conseqüências:  

 

Aí, eu cheguei lá sentindo muitas dores. Tinha uma médica que ela pediu pra que eu 
entrasse, eu entrei, ela não fez exame de toque, a única coisa que ela fez: “você está 
sentindo dor?”. Eu digo: “estou sentindo bastante dor, que está me incomodando 
muito, minhas costas, estou sentindo frio, que eu nunca senti”, aí ela fez assim: 
“espera um pouquinho porque a maternidade está cheia”. Aí eu digo: “eu não posso, 
eu tô sentindo tanta dor que eu não tô agüentando nem ficar em pé”. Aí ela chegou, 
me examinou e fez assim: “você não está na hora, né, vamos fazer uma coisa, você vai 
pra casa com seu esposo, quando a dor aumentar você retorna praqui pra 
maternidade”.... ela só me disse isso. É uma coisa que eu não esqueço. Ela tinha que 
chegar, como ela viu alguma mudança na minha gravidez na hora ela tinha que falar: 
“não, aqui não tem leito pra você ficar, vamos pedir uma ambulância pra levar você 
pra outro lugar, pro Roberto Santos”, que ela disse que era uma coisa grave, pra me 
internar pra fazer uma cesária, ou alguma coisa rápida. Ela não fez isso, a única 
coisa que ela fez foi: “você vai pra casa, se sua dor aumentar você volta”. Nisso aí eu 
fui pra casa, no que eu fui pra casa, dentro do ônibus eu estava sentindo muita dor 
que eu não estava agüentando nem respirar, já estava me doendo a caixa dos meus 
peitos aqui já... Aí eu fui, quando eu fui chegando em casa, que eu fui descendo a 
ladeira ... aí eu só fiz mesmo tomar um banho... Quando eu vi que a dor aumentou, 
que já estava subindo, já estava passando do lugar já estava vindo pra aqui essa 
região dos meus peitos... aí aquela vizinha: “vamos pra maternidade de novo”. Aí 
isso aí, quando falou isso aí, pra eu vestir um vestido, pronto, eu já comecei a ter um 
sangramento já em casa já, né. Já comecei a perder sangue, muito sangue e a dor 
aumentando quando conseguiram chamar um táxi pra me dar socorro (Mariana, 29 
anos, entrevista 10).  

 

No que tange aos serviços de saúde, estes não foram abordados como alvo de explanações 

em nenhuma das narrativas construídas, mas, em dois casos apresentaram-se como pano de 

fundo das histórias contadas. Assim, no primeiro caso, a perda gestacional vivenciada por 

Mariana em sua segunda gestação esteve relacionada à ausência de leitos na maternidade a 

que recorreu quando começou a sentir as contrações relativas ao parto, o que levou à 

orientação médica para que retornasse à sua residência e aguardasse um pouco mais antes de 

voltar à maternidade. No segundo caso, a primeira perda gestacional vivenciada por Camila 

esteve relacionada com a ausência de um atendimento médico de emergência propriamente 

dito. Ao contrário disso, Camila precisou esperar a troca de plantão para que, então, pudessem 

realizar o parto cesáreo. Conforme relata foi devido ao tempo excessivo de espera que o bebê 

ao nascer já se encontrava natimorto: 

 

Se o atendimento tivesse sido antes talvez eu nem perdesse a criança, porque ele (o 
médico) disse que tinha possibilidade, se eu tivesse feito um parto cesáreo logo 
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quando eu cheguei no hospital, tinha como ter sobrevivido. Mas como demorou muito, 
esperou a troca de plantão... não teve como. Demorou demais. Ele disse que era um 
menino, que era sadio, um menino forte mas fatalidade, não resistiu (Camila, 33 anos, 
entrevista 08).  

 

 

5.2.3. Mudanças nas posições do eu   

 

Ao longo da trajetória reprodutiva, das experiências de gravidez e perdas, do nascimento ou 

da adoção de um filho e do constante diálogo estabelecido com outros significativos 

(familiares, profissionais de saúde), algumas reformulações no self parecem ter se efetivado. 

Assim, algumas mulheres parecem ter ressignificado determinados aspectos da sua própria 

vida, a partir do desenvolvimento de uma maior reflexividade. Dois aspectos em especial 

foram mais descritos nas narrativas. O primeiro compreendeu uma ressignificação da própria 

família a partir da reflexão acerca da dinâmica familiar, principalmente relacionada ao apoio 

emocional oferecido nos momentos difíceis vivenciandos ao longo da trajetória reprodutiva. 

A base de comparação utilizada compreendeu os significados sócio-culturais partilhados, 

onde a família representa a principal fonte de suporte emocional para um indivíduo. A 

inadequação da família real em relação à do discurso canônico levou algumas mulheres a se 

sentirem tristes, expressando esse sentimento durante a entrevista através do choro: 

 

Porque, eu sou assim, quando um parente se interna, alguma coisa, a gente tem que 
dá a força pra poder o outro não ficar ali, né, tem que tá presente. Mas não foi a 
primeira vez, eu que só vim observar isso agora, porque todas as vezes que eu me 
internava, só o meu marido é que vinha. Minha mãe não vinha ..., minha irmã não 
vinha, meus irmãos não vinham, só ele que vinha. Aí agora foi que caiu a ficha, não 
sei se, eu abri os olhos pra vida, pro mundo, pras pessoas, que eu vim observar isso... 
eu me sentia excluída, porque foi como eles fizeram comigo. Eles me excluíram assim 
óh. Eu vivia sozinha parecendo um bicho [chora] (Cláudia, 33 anos, entrevista 02). 
 
E tudo levou a isso, meus parentes me isolaram, eu não tinha amigos, então eu me 
sentia assim muito deprimida, eu ficava sempre sozinha, não tinha ninguém, 
entendeu? Da minha família só três pessoas me deram apoio, nem minha mãe, 
infelizmente, não me deu apoio. Durante três meses, ela só me visitou uma vez no 
hospital e não foi mais, então pra mim foi tudo muito chocante, entendeu? Eu achava 
assim que eu podia esperar aquilo de qualquer pessoa. [chora]... eu acho que numa 
doença é a hora que você mais precisa de um apoio, principalmente familiar e mesmo 
que não venha dos outros, da família eu acho muito importante nessas horas e eles 
não me apoiaram. (Camila, 33 anos, entrevista 08).  
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O segundo aspecto compreendeu uma maior reflexão acerca dos possíveis fatores 

desencadeadores das perdas gestacionais – na ausência de uma explicação de ordem 

biomédica – levando a algumas mudanças comportamentais. Assim, por exemplo, o estresse 

emocional foi relacionado, por algumas mulheres, a prejuízos à saúde do bebê que, com 

efeito, poderia ocasionar uma perda gestacional. Por esse motivo, empreendiam ações na 

tentativa de regular a resposta de emocional manejando situações causadoras de estresse.  

 

Aí eu tinha um salão, aí era um estresse terrível... com dois meses eu perdi... Aí 
quando, um ano mais ou menos depois eu engravidei de novo, deixei o salão e fiquei 
em casa. Aí levando normal a gravidez, mas qualquer aborrecimento eu perdia...com 
qualquer aborrecimentozinho que eu tenha a menina tá morta, aí eu não sei se é só 
haver com a minha pressão ou se tem a ver com outra coisa...não sei, problema de 
nervoso, porque eu sou muito nervosa...eu tô procurando, como é que eu posso dizer? 
Me ajustar mais a esse mundo que a gente tá vivendo... ultimamente eu fico 
procurando me aborrecer o mínimo possível (Cláudia 33 anos, entrevista 02).  

 
Passei o dia todinho na rua pra não ficar em casa, pra não me estressar, que eu tenho 
problema de pressão alta, pra pressão não subir, aí eu saí de casa o dia todo, só 
cheguei em casa de noite...Eu fico fora de casa ... pra proteger a minha filha...eu não 
posso me estressar que eu não quero perder o meu filho (Zélia, 40 anos, entrevista 
05).  
 

Comportamentos mais pró-ativos em direção ao propósito de alcançar êxito na gestação 

empreendida também foram observados. Em geral, a busca por uma assistência à saúde 

especializada em perdas gestacionais recorrentes caracterizou as últimas gestações. Em um 

dos casos, o de Zélia, as primeiras gestações não eram submetidas a acompanhamento pré-

natal. Ao passo que a última ela não só vem realizando o pré-natal, como o faz em um 

ambulatório especializado em perdas gestacionais recorrentes. De modo geral, o 

comportamento mais pró-ativo é co-construído ao longo da trajetória reprodutiva por 

intermédio do diálogo estabelecido com as outras pessoas significativas, como familiares, 

amigos e profissionais de saúde: 

 

Depois, eu engravidei de novo e perdi de novo .... Aí fui no médico, aí ele falou que eu 
tinha que me curar daquilo, que dava pra fazer tratamento. Aí eu procurei, eu já tava 
grávida com dois meses de gravidez, aí eu procurei aqui....Eu era muito ...besta, 
entendeu? Não queria saber se era menino, não fazia pré-natal, não tinha experiência 
nenhuma, sei lá, vai ver que foi isso, né? E agora não... uma colega minha, também 
que fez, que teve menino aqui. Aí, ela me contou que tinha uma médica muito boa, aí 
eu vim aqui, conversei com a médica... eu fui cuidar da minha pressão (Zélia, 40 anos, 
entrevista 05).  
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Em alguns casos pôde ser observada uma mudança em direção a um maior protagonismo na 

condução da própria história de vida. Assim, o caso de Vânia recebe lugar de destaque. 

Afinal, após a vivência de perdas gestacionais recorrentes, que lhe causaram muito sofrimento 

e a levaram a um estado depressivo, a idéia da adoção surgiu como um caminho alternativo 

para realizar o sonho da maternidade e, então, construir a família almejada. No entanto, 

muitas vozes externas significativas, especialmente a de alguns familiares, mostram-se 

veementemente contrárias à essa alternativa. Esse conflito entre as diferentes vozes levou 

Vânia e o parceiro a adiar, por algum tempo, a decisão relativa à adoção:  

 

A gente ficava adiando por medo... porque ...falavam assim: “ah, se eu fosse você 
tentava outra vez, porque você criar filho dos outros, filhos da gente já é difícil, filho 
dos outros é pior, eu nunca faria isso”, então você já tá triste com aquilo, você fica 
com um pouco de medo.  

 

No entanto, houve um momento em que as vozes dos outros foram silenciadas por Vânia, que 

decide não compartilhar mais com a família a decisão de adotar, agindo, porém, ativamente 

nesse intuito: “eu tomei essa decisão, eu vou criar, eu vou adotar essa criança, tanto que vai 

ser melhor pra mim, vai me fazer bem e vai fazer bem a ele (o filho) também”. Nesse 

momento, então, as vozes internas em favor da adoção passaram a dominar e a regular as 

outras vozes externas divergentes, levando à supressão ou rejeição da diferença e silenciando 

o outro. Mais do que isso, Vânia se engaja no movimento de tentar negociar com as demais 

vozes contrárias à adoção utilizando-se de argumentos carregados de afeto: “poxa, é o meu 

filho, eu amo ele mais do que tudo nessa vida, eu acho que meu filho é tão amado que nem o 

próximo ..., filho do meu sangue é tão amado como o meu”. De acordo com Cunha (2007), se 

essas novas posições do eu tornam-se mais diferenciadas e mais elaboradas ao longo do 

tempo, elas podem levar a novos processos semióticos e novos padrões de auto-organização. 

O quadro e a figura abaixo ilustram as mudanças efetivadas no self de Vânia ao longo da sua 

trajetória reprodutiva: 
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Quadro 07. Mudanças no posicionamento do self ao longo da trajetória reprodutiva: caso 

Vânia 

1ª. 
GRAVIDEZ 

2ª. 
GRAVIDEZ 

3ª. GRAVIDEZ 4ª. GRAVIDEZ 5ª. 
GRAVIDEZ 

ADOÇÃO  

-Gravidez 
planejada. 
-Rede de apoio 
(vozes 
coletivas): 
Aborto 
espontâneo 
tratado pelo 
discurso 
médico como 
um evento 
normal. 
Orientação para 
o futuro: tentar 
uma nova 
gravidez. 
Posição do eu 
(voz pessoal): 
Passividade 
frente ao 
discurso 
médico. Aceita 
a explicação 
sobre a 
causalidade do 
aborto 
espontâneo. 
-Reação à 
perda: Não 
refere pesar 
pela perda 
gestacional 
ocorrida.  

-Gravidez 
planejada. 
-Notícia da 
gravidez: medo 
e ansiedade 
diante da 
perspectiva de 
insucesso 
gestacional. 
-Rede de apoio 
(vozes 
coletivas): 
Orientação para 
o futuro 
(discurso 
médico): 
realização 
exames 
clínicos. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Passividade 
frente ao 
discurso 
médico. Realiza 
os exames. 
-Reação à 
perda: 
Sentimento de 
tristeza. 

-Gravidez 
planejada. 
-Notícia da 
gravidez: medo e 
ansiedade diante 
da perspectiva de 
insucesso. 
-Rede de apoio 
(vozes coletivas): 
Orientação para o 
futuro (discurso 
médico): Tentar 
uma nova 
gravidez. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Auto-
responsabilização 
pelas perdas 
(problemas 
psicológicos). 
Percepção da 
impossibilidade 
para vivenciar a 
maternidade e 
sentimento de 
incapacidade 
para gerar um 
filho. 
-Reação à 
perda: 
Sintomatologia 
que caracteriza 
um estado 
depressivo. 
Busca por um 
atendimento 
médico 
especializado em 
perdas 
recorrentes e 
atendimento 
psicológico. 

-Gravidez 
planejada. 
-Notícia da 
gravidez: medo e 
ansiedade diante 
da perspectiva de 
insucesso. 
-Rede de apoio 
(vozes coletivas): 
Não faz 
referência. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Auto-
responsabilização 
pelas perdas 
(problemas 
psicológicos). 
Reafirmação da 
percepção da 
impossibilidade 
para vivenciar a 
maternidade e do 
sentimento de 
incapacidade 
para gerar um 
filho. Decisão de 
engravidar 
novamente. 
-Reação à 
perda: 
Acentuação da 
sintomatologia 
característica de 
um estado 
depressivo. 

-Gravidez 
planejada. 
-Notícia da 
gravidez: medo 
e ansiedade 
diante da 
perspectiva de 
insucesso. 
-Rede de apoio 
(vozes 
coletivas): 
Não faz 
referência. 
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Decisão de 
adotar uma 
criança. 
Desistência de 
tentar uma nova 
gravidez. 
-Reação à 
perda: Auge da 
sintomatologia 
característica de 
um estado 
depressivo, 
marcada pela 
tristeza, choro e 
a ausência de 
vontade de 
viver.  

-Adoção 
planejada 
-Rede de 
apoio (vozes 
coletivas): 
Apoio do 
marido e 
família de 
origem. 
Tensão com a 
família de 
origem do 
marido e 
alguns 
vizinhos 
contrários à 
adoção. 
Tentativa de 
negociação 
através da 
retórica 
carregada de 
emoção.  
-Posição do eu 
(voz pessoal): 
Atividade em 
defender a sua 
escolha. 
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Figura 04. Mudanças no self ao longo da trajetória reprodutiva: caso Vânia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, em um dos casos, o de Mariana, pode-se identificar estabilidade do self ao longo da 

trajetória reprodutiva. Esta estabilidade pode ser identificada pelos posicionamentos repetidos 

do self em relação aos outros. Afinal, as vozes externas permaneceram hierarquicamente 

dominantes às vozes internas, ao longo do tempo e da vivência de gestações e perdas. Esses 

posicionamentos, de acordo com Cunha (2007), são como estados do self e tendem a 

organizar a multiplicidade de posições do eu. Assim, a submissão às vozes externas – 

repetição de estados do self similares – constitui o padrão de auto-organização característico 

ao longo da sua trajetória reprodutiva. O relato abaixo ilustra a passividade e submissão à voz 

externa, apesar da percepção de que a orientação recebida era inadequada à situação: 

 

Aí, eu cheguei lá sentindo muitas dores...aí ela (a médica) fez assim: “espera um 
pouquinho porque a maternidade está cheia”. Aí eu digo: “eu não posso, eu tô 
sentindo tanta dor que eu não tô agüentando nem ficar em pé”. Aí ela chegou, me 
examinou e fez assim: “você não está na hora, né, vamos fazer uma coisa, você vai 

Mudança no estado subjetivo 

1ª. Gravidez/ 
1ª. Perda  

2ª. Gravidez/ 
2ª. Perda  

3ª. Gravidez/ 
3ª. Perda  

4ª. Gravidez/ 
4ª. Perda  

5ª. Gravidez/ 
5ª. Perda  

Adoção 

Índice subjetivo do 
estado depressivo 

Tristeza Depressão Depressão 
Auge da 

depressão 

História de perdas 
 

� Sentia-se “morta”  para o 
mundo e para si mesma; 

� Sofrimento; 
� Vivência da depressão: “uma 

das piores doenças” 
� “Eu não conseguia pensar em 

nada, o mundo lá fora para 
mim  não existia, eu vivia 
naquele mundo meu escuro”. 

 

Filho adotivo 
 

� Descrito como 
“benção de 
Deus”, um 
“anjinho” , “o 
bem mais 
precioso”.  

� “Eu acho que o 
amor transforma 
tudo”. 
 

Momento atual 
 

� “Voltei para a 
vida”. 

� “Tenho força de 
vontade de lutar, de 
batalhar, de 
estudar, tenho 
tudo”.  
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pra casa com seu esposo, quando a dor aumentar você retorna praqui pra 
maternidade”.... ela só me disse isso... Ela tinha que chegar, como ela viu alguma 
mudança na minha gravidez na hora ela tinha que falar: “não, aqui não tem leito pra 
você ficar, vamos pedir uma ambulância pra levar você pra outro lugar, pro Roberto 
Santos”, que ela disse que era uma coisa grave, pra me internar pra fazer uma 
cesária, ou alguma coisa rápida. Ela não fez isso, a única coisa que ela fez foi: “você 
vai pra casa, se sua dor aumentar você volta”. Nisso aí eu fui pra casa... 

 

 

5.2.4. Mudanças nos significados de maternidade 

 

Os significados relativos à maternidade das participantes foram modificando-se ao longo do 

fluxo do tempo, das relações dialógicas estabelecidas com os outros e das experiências no 

decorrer da trajetória reprodutiva. A principal mudança observada nas narrativas com relação 

aos significados relativos ao tornar-se mãe compreendeu em um adensamento do sentido de 

maternidade. Afinal, o discurso idealizado em relação a ter um filho e tornar-se mãe foi 

comum entre as entrevistadas. Assim, ser mãe é associado a uma dádiva vivida por uma 

mulher, compreendendo a realização de um sonho (Quadro 09). O caso de Camila ilustra com 

clareza as mudanças no significado de maternidade, na medida em que nas circunstâncias da 

sua primeira gravidez ela não assumiu a maternidade da filha nascida, que foi criada pela avó 

paterna. No entanto, com relação ao outro filho que possui, nascido da sua quinta gravidez, 

bem como com relação à gestação atual, Camila associa ser mãe a uma dádiva, e o amor 

materno a um sentimento singular e especial: 

 

Mãe pra mim, eu acho assim é uma dádiva muito importante... É bom você poder dar 
o carinho que você tem pra alguém, melhor ainda é você ouvir o filho te chamar de 
mãe, dizer que te ama, então recompensa tudo que você passa na gravidez, no parto. 
Então assim, é um amor diferente de todos os outros. Cada amor tem seu lugar, mas o 
amor de mãe eu acho que esse é especial, não tem igual. Só uma mãe de verdade 
mesmo ama seu filho do começo até o fim, independente do que ele venha ser quando 
adulto, mãe é sempre mãe. Então eu acho que não tem preço, não tem dinheiro que 
pague. É bom ser mãe. 

 

Em alguns casos, a narrativa construída abordou a relação parental da mulher com a figura 

materna, por meio da comparação das suas condutas ao desempenhar o papel de “mãe” – 

influenciada pelos significados canônicos acerca da maternidade – e das condutas das suas 

próprias mães para com elas enquanto filhas. Essa comparação conduziu-as ao 

reconhecimento de que as condutas das suas próprias mães não se encontravam totalmente de 



 

 

179

acordo com os discursos e ideais canônicos de maternidade, levando-as a se sentirem tristes e 

desamparadas: 

 

Quando a gente é nova, a gente não associa muito as coisas, não sente tanta raiva 
como se fosse, assim, como na época eu me chateava, mas depois passava, só que tem 
coisas que ficam ali marcado, quando a gente vai envelhecendo mais, a gente vai 
sentido o peso, ainda mais quando a gente tem filho a gente vê o jeito que a gente 
trata os filhos da gente, que é diferente. Graças à Deus eu consigo tratar minha filha 
completamente diferente do que eu fui tratada ... eu acho que eu trato ela bem 
diferente, tento dar a ela o máximo que eu posso porque acho que a gente tem que 
investir, né, nos filhos, para ela não passar pelo o que passei. Ter que trabalhar cedo, 
ter que trabalhar em casa de família, isso é muito ruim... querer assistir um desenho, 
não poder assistir, porque está lavando os pratos, tá cuidando do filho dos outros, é 
ruim... Agora, tento fazer com ela diferente, dar uma escola boa, dar coisas a ela que 
eu não tive (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  

 

Eu não tive apoio dela, então eu achei assim que de tudo minha pior dor não era a 
doença, era falta de apoio. Porque minha mãe sempre foi tudo pra mim, tudo. Então 
quando ela, assim, me abandonou eu achei aquilo assim que o meu mundo tinha 
acabado, pra mim a vida não tinha sentido mais (Camila, 33 anos, entrevista 08).  

 

Algumas narrativas também abordaram as posições antagônicas entre mulheres que não 

querem ter filhos e por esse motivo provocam aborto ou rejeitam a criança, e mulheres que 

desejam muito ter um filho e não conseguem tê-lo. Subjacente a esse discurso encontra-se a 

noção da maternidade como uma escolha, no entanto, permeada pelo julgamento moral 

contrário às condutas de aborto ou de rejeição: 

 

A gente vê tantas aí, que falo: “meu Deus, meu Deus”, tanta mãe aí querendo ter 
filho, né, aí mesmo, muitas, tem muita mulher aí que tem vontade de ser mãe. Agora, 
muitas aí tem condições de ter, pega, tem, joga no lixo, pega, mata. É tanta coisa que 
acontece, ô Deus. Por que isso acontece? Eu com tanta vontade de ter um filho pra eu 
dar amor, pra eu dar carinho e não tenho condições. E quem não tem, quem não quer 
criar, quem não quer, tem a criança. Mas é coisa de Deus, a gente não pode fazer 
nada (Zélia, 40 anos, entrevista 05).  
 
Muitas mulheres provocam o aborto.... Eu mesmo acho erradíssimo a pessoa tomar 
remédio. Hoje tem muitas formas de você conseguir evitar uma gravidez, tem 
preservativo, tem vários tipos de medicação..., hoje eu digo, dá pra você dizer eu 
quero ou eu não quero ter um filho....Então não dá pra uma pessoa engravidar e 
tomar remédio, “ah eu porque eu não quero ter eu vou perder”, eu acho isso um 
absurdo, se tem como você evitar, não quer então não engravide. Não foi o meu caso, 
eu queria agora ter um filho tanto que eu estou fazendo tudo pra segurar, eu tenho 
repouso, se eu sentir qualquer coisa eu venho pra maternidade, porque tem como você 
fazer isso, entendeu? (Camila, 33 anos, entrevista 08).  
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A presença do filho (biológico ou adotivo) na vida de algumas das mulheres entrevistadas 

representa uma importante fonte de apoio emocional, de expressão de afeto e companhia, 

fundamental nos momentos difíceis pelos quais passaram e ainda passam ao longo da 

trajetória reprodutiva: 

 

Até hoje é coisa que me dá uma certa estabilidade emocional é a minha filha. Não sei 
se ela tá com muita responsabilidade, no caso de participar da minha vida, dessas 
percas e tal, que deixa ela sofrida mas... (Cláudia, 33 anos, entrevista 02). 
 
Eu acho que eu me superei tudo isso da gente dava amor a ele e ele dava a gente de 
volta, entende, eu acho que foi isso que me superou as minhas tristezas, as minhas 
depressões, que a gente percebe que o amor dele é muito grande por a gente, às vezes 
ele...de cinco em cinco minutos ele “mamãe, eu te amo” ... às vezes eu digo: “você 
não ama nada”, “eu amo sim, mamãe”, ele chora, “eu gosto de você”, eu sei que ele 
me ama..., ele vem e me abraça, fala que me ama, eu beijo ele (Vânia, 37 anos, 
entrevista 04). 
 
Meu menino é o tempo todo me abraçando, minha alegria é ele... ele está ali sempre 
junto comigo, ele fica perguntando: “mamãe está sentindo alguma coisa?”. Eu digo: 
“não”. Qualquer coisa que eu estiver sentindo ele está ali, sempre assim, meigo do 
meu lado.... Ele fica numa “beijação” na minha barriga, uma “abraçação” e toda 
hora está beijando e toda hora está abraçando (Mariana, 29 anos, entrevista 10).  
 

O propósito de ter um filho esteve relacionado, em algumas narrativas, à noção de construção 

e/ou ampliação da família. Em alguns casos a ampliação da família encontrava-se relacionada 

ao aumento do suporte emocional disponível: 

 

Eu acho minha família muito pequena ..., eu não posso contar com os meus parentes, 
então eu tenho que ter a minha família pra eu poder tá ali, eu fazer, na hora que eu 
precisar eu ter alguém no meu lado, eu sei lá, não sei se estou pensando errado, 
porque filho às vezes não é presente, mas é uma companhia. Casa vazia é muito triste 
(Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
 
Então juntou com o presente das perdas que eu queria construir uma família e não 
podia, então, surgia, sabe, aquela depressão e eu sofria muito com isso, mas agora 
graças a Deus acabou ..., a minha vida é pro eu filho, hoje eu tenho força de vontade 
de lutar, de batalhar, de estudar, tenho tudo (Vânia, 37 anos, entrevista 04).  

 

O quadro abaixo ilustra as mudanças nos significados de maternidade ao longo do tempo 

irreversível e da trajetória reprodutiva de Cláudia: 
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Quadro 08. Mudança nos significados de maternidade ao longo da trajetória reprodutiva: caso 

Cláudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dois casos onde houve a adoção de um filho, as narrativas mostraram ambivalências, 

tensões e diferenças entre os significados de ser mãe de um filho biológico e ser mãe de um 

filho adotivo. A principal distinção entre as duas condições de maternidade consistiu na 

experiência biológica associada à primeira condição, como engravidar, sentir as dores do 

parto, poder amamentar, entre outros. A vinculação genética consistiu em um aspecto 

fundamental que marca essa distinção: 

 

 

1 
2 

3 

4

5 

6 

7 

8 

Tempo irreversível 

Gravidez: motivo de 
alegria vinculada à 
idéia de construir 

uma família. 

Gravidez: motivo de 
alegria vinculada à 

idéia ampliar a 
família nuclear, 
fonte de apoio 

emocional. 

Gravidez: motivo de 
medo (de morrer, ter 
um filho deficiente) 
e de tristeza. Mas, 

por outro lado, 
oportunidade de 

ampliar a fonte de 
apoio emocional. 

9 

 
 
 
 

N
o. 

Gravidez 

Possibilidade de não engravidar  

Número de gestações 

Perdas gestacionais 

Nascimento do filho 

Momento 
presente 

Ponto de bifurcação da trajetória entre a 
possibilidade de engravidar ou não 
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Eu acho que você tem que se preparar pra ser mãe, sabe, porque, eu não sei, que não 
saiu assim de você, eu acho que é mais, eu acho que tem mais dificuldade, eu acho 
que sim, mais dificuldade, porque quando é geneticamente, eu acho que tudo é mais 
fácil, corre nas veias, né, e na parte da adoção, não, você tem que se preparar e 
amar... tudo é genético, né, eu acho que... a mãe que pode ter seu filho, que pode 
engravidar, ela já sente como mãe, já corre nas veias o sangue ali, e a mãe adotiva 
não, eu acho que ela tem que se preparar primeiro, porque não fazer, mais tarde se 
arrepender e fazer essa criança sofrer depois (Vânia, 37 anos, entrevista 04).  
 
Meu sonho era ser mãe, aí eu tava com medo de chegar numa idade e passar da 
idade, e nessa idade que eu tava, eu não ia poder ser mãe mais não. E meu sonho era 
esse, meu sonho, eu sempre pedi a Deus: “meu Deus, realize meu sonho, ao menos dá 
uma luz”.... Ser mãe pra mim é ...  prazer em você pegar uma criança, um bebê, botar 
no colo, entendeu? É dar de mamar, dar banho, ter cuidado pra que a criança fique 
bem mesmo, mas eu acho assim, eu nunca senti isso porque eu nunca tive um meu 
mesmo, já tive mas Deus levou, mas assim, sei lá, eu num vejo a hora de pegar no 
braço e dizer: “esse aqui é meu, veio de mim mesmo”....Quando você vai pra querer 
adotar, acho que você já está pensando ali, você já está pensando ali que você vai ser 
mãe, se você criou, você é mãe. Se você deu amor, deu carinho, você é mãe, não 
importa. Não muda nada, não muda nada (Zélia, 40 anos, entrevista 05).  
 

 

Quadro 09. Significados de maternidade relativos ao momento presente 

Significados Exemplos 
 
Realização 
de um sonho 

 
“Ser mãe... acho que é a realização de um sonho, eu esperei tanto, não foi 
como eu queria, mas eu realizei de outra maneira” (Vânia, 37 anos, 
entrevista 04). 
 
“Meu sonho era ser mãe...eu sempre pedi a Deus: ‘meu Deus, realize meu 
sonho, ao menos me dá uma luz’” (Zélia, 40 anos, entrevista 05).  
 
“Eu sou louca por uma filha mulher, porque toda vida eu quis primeiro um 
menino pra depois uma menina... eu toda vida ...com vontade de ter uma 
filha mulher” (Mariana, 29 anos, entrevista 10).  
 

 
Troca afetiva 
singular 

 
“Ser mãe pra mim...,eu não tenho nem palavras, porque é uma felicidade tão 
grande de eu ver o meu filho hoje...de falar pra mim: ‘mamãe eu te amo’”. 
(Vânia, 37 anos, entrevista 04).  
 
“Mãe pra mim, eu acho assim é uma dádiva muito importante... É bom você 
poder dar o carinho que você tem pra alguém, melhor ainda é você ouvir o 
filho te chamar de mãe, dizer que te ama, então recompensa tudo que você 
passa na gravidez, no parto. Então assim, é um amor diferente de todos os 
outros. Cada amor tem seu lugar, mas o amor de mãe eu acho que esse é 
especial, não tem igual. Só uma mãe de verdade mesmo ama seu filho do 
começo até o fim, independente do que ele venha ser quando adulto, mãe é 
sempre mãe. Então eu acho que não tem preço, não tem dinheiro que pague. 



 

 

183

É bom ser mãe” (Camila, 33 anos, entrevista 08).  
 

 
Construção 
ou ampliação 
da família 

 
“Eu queria construir uma família e não conseguia” (Vânia, 37 anos, 
entrevista 04). 
 
“Eu acho minha família muito pequena...(ter mais um filho representa) 
minha família crescendo” (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
 

 
Ampliação 
da rede de 
apoio 
emocional 

 
“Porque eu acho a minha filha muito sozinha e eu me sinto só também...eu 
acho minha família muito pequena ..., eu não posso contar com os meus 
parentes, então eu tenho que ter a minha família pra eu poder tá ali..., na 
hora que eu precisar eu ter alguém no meu lado, eu sei lá, não sei se estou 
pensando errado, porque filho às vezes não é presente, mas é uma 
companhia. Casa vazia é muito triste” (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
 

 
Cuidados 
diários 

 
“Ser mãe é prazer em você pegar...um bebê, botar no colo...dar de mamar, 
dar banho, ter cuidado pra que a criança fique bem mesmo” (Zélia, 40 anos, 
entrevista 05).  
 

 
Investimento 

 
“Acho que a gente tem que investir... nos filhos.... Ser mãe é a gente tem que 
cuidar, dar carinho, dar atenção, dar educação, que hoje em dia é 
fundamental a educação e procurar dar um...encaminhar, né o filho pra, pra 
o mundo, né, dar bom estudo, pra poder o filho ter um trabalho legal... Dar 
lazer. Filho é doação. A gente quando tem um filho, a gente tem que se 
doar” (Cláudia, 33 anos, entrevista 02).  
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CAPÍTULO 6  

 

ALGUMAS CONCLUSÕES SOBRE AS DIFERENTES TRAJETÓRIAS REPRODUTIVAS  

 

 

Apesar deste estudo não se estruturar como uma investigação comparativa entre as diferentes 

trajetórias reprodutivas – que, na verdade, foram identificadas somente depois da coleta dos 

dados ter sido concluída e não como um critério de seleção para os casos singulares – algumas 

similaridades e diferenças podem ser delineadas. Vale lembrar que os principais marcadores 

que orientaram a análise dos casos configuraram-se nas distintas situações em função das 

especificidades das trajetórias reprodutivas (presença ou ausência de filhos biológicos ou 

adotivos); no mapeamento da multiplicidade de vozes provenientes das posições do eu 

(internas e externas) e dos outros significativos; nos vários níveis do sistema, isto é,  o próprio 

self (campo afetivo e significados pessoais), o microssistema (rede de relações sociais), o 

macrossistema (atitudes e ideologias da cultura); e a perspectiva temporal (no decorrer do 

tempo irreversível).  

 

 

Nível individual: o processo de luto, o sentimento de culpa e o sentimento de 

vulnerabilidade como marcadores afetivos das trajetórias reprodutivas 

 

No nível individual, os principais aspectos subjetivos que marcaram as trajetórias 

reprodutivas das mulheres entrevistadas constituíram-se no processo de luto, no sentimento de 

culpa e no sentimento de vulnerabilidade. Esse campo afetivo, no qual as narrativas foram 

construídas, foi comum a todas as entrevistadas com algumas pequenas diferenças entre as 

situações. A experiência emocional dessas mulheres corresponde a um aspecto fundamental 

que deve ser entendido como articulado aos demais marcadores abordados nesse trabalho, 

visto que regula as posições do eu, no decorrer do tempo e da experiência, e a construção de 

significados pessoais. Assim, em cada vivência experienciada ao longo da trajetória 

reprodutiva, ou seja, em cada gravidez e em cada perda gestacional, estiveram envolvidos 

sentimentos que regularam ações, pensamentos e influenciaram o sistema de significado 

pessoal já existente.  
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Deste modo, no que tange ao processo de luto, o padrão de reação emocional mais comum 

após a vivência das perdas consistiu na intensificação do luto ao longo do tempo irreversível. 

Após as primeiras perdas gestacionais, a vivência do luto ocorreu de modo parcial ou 

incompleto. Os indícios dessa vivência incompleta do luto foram encontrados na referência, 

por parte de algumas mulheres, a sentimentos de pesar e de tristeza apenas em um momento 

imediato à perda, mas dissipados logo que retornavam às suas casas; ao fato de se desfazerem 

precipitadamente e sem critérios dos pertences do bebê (evitar lembranças); de não 

participarem dos rituais fúnebres (evitar o reconhecimento da perda e, com efeito, o seu 

pesar); não querer falar sobre a perda nem sobre assuntos afins, e, em alguns casos, por 

engravidarem novamente logo após a perda. Essas condutas, desta forma, parecem estar 

relacionadas a uma tentativa de reprimir ou ignorar o sofrimento emocional que a perda 

gestacional implicaria e de não querer assumir um luto socialmente não legitimado. Porém, 

como foi visto, a vivência parcial do luto teve sérias implicações no decorrer do tempo e com 

a repetição das perdas gestacionais. 

 

Afinal, com a repetição das perdas, o luto antes não vivenciado parece emergir de modo mais 

intenso na vida dessas mulheres, a ponto de, em alguns casos, haver o desencadear de 

sintomas psiquiátricos, fazendo-se presentes síndromes depressivas, crises de ansiedade e 

síndromes fóbicas. De acordo com Dalgalarrondo (2000), as síndromes depressivas têm uma 

relação fundamental com as experiências de perda, na medida em que surgem com muita 

freqüência após perdas significativas. Alguns estudos na literatura também corroboram com 

essa afirmativa, associando a vivência de perdas perinatais com o surgimento de sintomas 

depressivos (Neugehauer et al., 1992; Swanson, 2000).  

 

Conforme afirmam Brisch e col. (2005), se essas experiências de perda não forem 

adequadamente elaboradas no processo de luto, a base emocional dessa experiência pode ser 

reativada por uma nova gravidez e aumentar a ansiedade. Além disso, o aborto espontâneo 

recorrente pode representar um tipo singular de luto, visto que cada perda adicional faz com 

que uma gestação bem sucedida no futuro pareça menos provável (Callister, 2006).  

 

No entanto, vale notar que a intensificação das reações às perdas gestacionais também esteve 

associada à mudança no apoio oferecido pela rede social, em especial pelas famílias 

extensivas, ao longo da trajetória reprodutiva. Isto porque para os membros familiares a 

repetição das perdas e do sofrimento emocional relacionado parece penetrar na esfera do 
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insuportável, esboçando-se uma atitude de afastamento e isolamento em relação ao casal. Os 

profissionais de saúde e serviços de saúde, por sua vez, também não se apresentam como 

fonte de apoio emocional, muito pelo contrário, são responsáveis pela ampliação do 

sofrimento e do desamparo. E assim, a experiência emocional dessas mulheres aparece cada 

vez mais marcada pela culpa, medo e ansiedade.  

 

Assim, a culpa pelas perdas gestacionais ocorridas compreendeu também um sentimento 

muito comum entre as entrevistadas, encontrando-se relacionada a alguma ação danosa 

empreendida pela mulher ou a algum problema de ordem física ou psíquica concernente a 

esta. Esse sentimento também apareceu de modo subjacente em algumas narrativas, como em 

situações em que as entrevistadas analisaram positivamente o fato dos parceiros não tê-las 

responsabilizado pelas perdas, bem como ao tentarem demonstrar à pesquisadora o profundo 

empenho pessoal para o sucesso gestacional eximindo-se, assim, de uma possível 

responsabilidade pelas perdas ocorridas. É interessante observar que em nenhum momento os 

parceiros foram alvo de recriminações por parte das mulheres, conforme reportado em outros 

estudos (Worden, 1998), ao passo que as condutas inadequadas empreendidas pelos 

profissionais de saúde e, em alguns casos, a insuficiência de leitos e a ausência de um 

atendimento emergencial dos serviços de saúde foram alvo de repreensão e responsabilização 

pela história marcada por insucessos gestacionais.  

 

Por sua vez, o sentimento de vulnerabilidade pessoal ao longo de cada nova tentativa de 

gravidez caracterizou o estado subjetivo de todas as entrevistadas. Ou seja, a gravidez, após a 

história de perdas gestacionais recorrentes, era percebida como um evento estressante, 

potencialmente ameaçador – visto que poderia levá-las a vivenciar no futuro determinados 

eventos avaliados como negativos, como complicações gestacionais, uma nova perda, 

conflitos familiares, entre outros –, e que suscitava emoções como o medo e a ansiedade. É 

importante observar que ao mesmo tempo em que era inevitável para elas experienciarem 

essas emoções, dado as suas histórias marcadas por tantos insucessos gestacionais e 

sofrimento, também eram conscientes de que esse estado psicológico/emocional em que se 

encontravam poderia levar à vivência de mais uma perda. Mas, como lidar com essas 

emoções se a rede de apoio, composta por familiares e profissionais, mostrava-se tão escassa? 

 

A fim de lidar com essas incertezas futuras, algumas mulheres, após a repetição de algumas 

perdas, tentaram se afastar da fonte de estresse, isto é, afirmavam que não queriam mais 
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engravidar. No entanto, como se pode observar, essa decisão não se sustentava por muito 

tempo e elas voltavam a engravidar novamente. E isso acontecia pela redução do sofrimento 

relacionada à última perda vivenciada, pelo uso inadequado de contraceptivos ou, 

influenciadas pelo desejo do parceiro pela paternidade. Com a confirmação da gravidez, 

empreendiam outras estratégias como a tentativa de não se vincular afetivamente ao bebê em 

desenvolvimento, o esforço em manejar a situação causadora de estresse, como buscar 

atendimento médico especializado e fazer uso de algumas tecnologias médicas – mesmo 

quando envolviam sacrifícios pessoais como sofrimento físico e emocional. No caso das 

mulheres que não possuem filhos, outra estratégia utilizada consistiu no mecanismo 

psicológico de argumentações de cunho religioso, como a crença na cura espiritual, a fim de 

alcançar estabilidade frente às incertezas futuras. Além disso, também se fez presente a 

vigilância emocional constante dos movimentos do bebê como sinal de ausência ou presença 

de complicações gestacionais.   

 

 

Nível micro: rede de relações sociais 

 

Com relação à rede de relações sociais, isto é, às múltiplas vozes que dialogaram com as 

mulheres no decorrer das suas trajetórias reprodutivas, inseridas em um cenário social e 

culturalmente regulado, o destaque nas narrativas foi destinado aos membros familiares, aos 

profissionais de saúde e, na situação das mulheres sem filhos, também aos serviços de saúde. 

Um dos aspectos focalizados pelos relatos compreendeu o apoio disponibilizado por esses 

outros significativos.  

 

Através das narrativas das mulheres entrevistadas, foi possível observar mudanças no suporte 

oferecido pela rede social ao longo da trajetória reprodutiva. Em geral, o apoio familiar fez-se 

presente na primeira gestação, especialmente quando essa condição encontrava-se associada 

com o enquadre da mulher a alguns ditames sociais, ou seja, quando se encontrava casada ou 

morando junto com o parceiro. Caso contrário, algumas tensões e conflitos foram vivenciados 

pelas mulheres, levando ao movimento pessoal em direção ao ajustamento aos ditames 

sociais. No entanto, com o passar do tempo e após a vivência de algumas perdas gestacionais 

verificou-se, em alguns casos, a descontinuidade do apoio e do incentivo às novas tentativas 

de gravidez. Assim, configuraram-se no âmbito interativo posições antagônicas entre, por um 

lado, as mulheres e os parceiros em defesa às novas tentativas de gravidez, e do outro os 
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membros da família extensiva, contrários a essas tentativas, levando a conflitos e tensões na 

dinâmica familiar.  

 

No caso das mulheres com filhos biológicos, as tensões em forma de críticas ao 

comportamento da mulher de engravidar novamente parecem ser ainda mais austeras, 

envolvendo apelações como, por exemplo, de que estão buscando ter um filho doente ou, 

então, que querem morrer ou que não têm “vergonha”. A existência de um filho biológico 

pode ter ampliado a incompreensão e a resistência dos familiares ao fato das mulheres, após 

tanto sofrimento, continuarem tentando ter mais um filho. Afinal, já cumpriram com o script 

cultural direcionado a elas, isto é, já possuem um filho, já são mães. Mas, então, porque 

continuam insistindo em engravidar? É interessante notar o paradoxo no qual algumas das 

entrevistadas se encontram: por um lado, a trajetória gestacional marcada por perdas 

gestacionais revelou-lhes a precariedade do apoio emocional oferecido pela família extensiva; 

diante desta configuração, a maternidade surge como uma alternativa para o propósito de 

ampliar a rede de apoio. No entanto, essa alternativa, ou seja, engravidar novamente, gera 

mais conflitos na rede social e, assim, amplia o desamparo em que as mulheres e/ou o casal se 

encontram. O desamparo, por sua vez, reforça o desejo de ter mais um filho e de garantir 

então para o futuro uma melhor fonte de apoio emocional – e para isso, estão dispostas a 

correrem riscos, como colocar em perigo à sua própria vida. Vale observar que os 

profissionais de saúde, em seus discursos, dão ênfase a esses riscos, o que não as leva a 

renunciar o desejo pela maternidade, mas a ampliar o estado de ansiedade durante as 

gestações futuras.  

 

Além disso, apenas na situação das mulheres que possuíam filhos foi encontrado, subjacente 

ao discurso da família extensiva, uma responsabilização das mulheres pelas perdas ocorridas. 

Essa responsabilização nem sempre foi percebida pelas mulheres, na medida em que muitas 

vezes era interpretada como preocupação e interesse dos familiares por sua condição de 

saúde, bem como a do bebê em desenvolvimento. Uma possível explicação para esse discurso 

das vozes familiares pode estar relacionada ao fato de que, se já tiveram êxito gestacional no 

passado, o provável “problema” não poderia ser de ordem orgânica, em seus aparelhos 

reprodutivos, mas provavelmente de alguma ação danosa empreendida pela mulher, como a 

de não ficar em repouso, ou devido a alguma condição psicológica particular, como 

“problema de nervoso”. Em alguns discursos, outro paradoxo faz-se presente: certos membros 

da família afirmavam que elas não deveriam engravidar novamente pois, se assim o fizessem, 
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estariam contrariando a vontade de Deus – que através das perdas recorrentes, já sinalizava 

qual era a sua vontade –, o que poderia lhes trazer sérias conseqüências como a de morrer ou 

ter um filho doente. Assim, por um lado, as mulheres estavam tentando cumprir o “destino” 

sugerido culturalmente ao gênero feminino de ser mãe, mas, por outro lado, ao fazerem isso, 

as sugestões sociais apontavam que estavam contrariando o “destino” reservado para elas, que 

não incluía a maternidade.  

 

O apoio da família extensiva, deste modo, foi percebido como precário pelas mulheres, 

especialmente nos momentos difíceis e críticos pelos quais passaram, como das complicações 

gestacionais e internamento hospitalar em decorrência da perda. Por outro lado, a família 

nuclear composta pelos parceiros (situação das mulheres com e sem filhos) e pelos filhos 

(apenas na segunda situação), consistiu na principal fonte de apoio emocional, tanto nas 

situações difíceis, quanto motivando novas tentativas de gravidez. Vale notar que o parceiro 

como principal fonte de apoio emocional se destaca nessa situação, em contraste com o 

usualmente observado em situações normativas, quando as mães são indicadas como as 

principais fontes de apoio em períodos de transição (Bastos, Chaves & Sá, no prelo). Com 

relação à motivação para que engravidem novamente, foi observado apenas nas mulheres que 

não possuíam filhos, e revela o desejo dos parceiros em se tornar pais, permeado por discursos 

culturais acerca da paternidade e de filhos biológicos, assim como a importante influência 

desse desejo sobre o comportamento da mulher em persistir tentando engravidar, apesar da 

devastação emocional e física que muitas experienciaram em perdas anteriores.  

 

Deste modo, e conforme afirmam alguns autores na literatura, o suporte da rede social é 

fundamental ao indivíduo no enfrentamento de transições normativas e não normativas no 

processo de desenvolvimento (Dessen & Braz, 2000). Além disso, configura-se como um 

significativo fator psicossocial que contribui para o aumento da confiança pessoal, da 

satisfação com a vida e da capacidade de enfrentar problemas. Também ameniza “os efeitos 

patogênicos do estresse no organismo, incrementando a capacidade das pessoas em lidarem 

com situações difíceis” (Andrade & Vaitsman, 2002, p. 928). A precariedade do apoio nas 

trajetórias reprodutivas, marcada por tanto sofrimento e dor emocional, torna as mulheres um 

grupo de risco do ponto de vista dos transtornos psiquiátricos, exigindo dos profissionais de 

saúde e das políticas públicas voltada à assistência dessas mulheres uma atenção e tratamento 

diferenciados. No entanto, o que foi encontrado nas narrativas foi um cenário marcado pelo 

descaso e pela negligência dos profissionais de saúde, e pela incapacidade dos serviços de 
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saúde públicos em acolher todos os casos que necessitaram de assistência, e de prestar um 

atendimento emergencial propriamente dito. 

 

Os profissionais de saúde, assim, foram descritos e avaliados no nível interpessoal, e a sua 

atuação foi percebida como ambivalente entre o apoio emocional e instrumental 

(especialmente relacionado com a assistência atual) e a prestação de uma assistência 

despersonalizada, mecânica, permeada por atitudes de pouco interesse e, em alguns 

momentos, pela expressão de preconceitos. Em alguns casos, foram também denunciados pela 

negligência na prestação de alguns atendimentos, como a transmissão de informações 

inadequadas, exame clínico descuidado – condutas associadas por algumas mulheres a 

algumas das perdas vivenciadas. A relação interativa predominante aproximou-se de uma 

qualidade monológica, ou seja, as mulheres foram tratadas como se não tivessem 

subjetividade e, desta forma, como se não fosse possível estabelecer com elas qualquer 

relação comunicativa. Assim sendo, os profissionais, de modo geral e conforme percebido 

pelas participantes, não escutaram as suas histórias de vida, não deram a devida importância 

às suas percepções, sentimentos e significados. Por esse mesmo motivo foram tantas vezes 

acusadas pelo “crime” do aborto provocado, julgadas e submetidas a castigos e lições 

moralistas. Deste modo, ao invés desses profissionais acolhê-las e ajudá-las a elaborar a dor 

do luto, promovendo a saúde e protegendo-as de danos físicos e psíquicos ainda maiores, 

agravaram ainda mais as marcas do sofrimento, do desamparo e da profunda tristeza que já 

vinham carregando.  

 

A ausência de uma conduta apropriada dirigida à facilitação do processo de luto também 

compreendeu outro aspecto que merece destaque. Afinal, diante da perda gestacional, o 

comportamento característico foi a da frieza em transmitir a notícia da perda, a recusa em lhes 

mostrar o bebê natimorto e a falta de informações sobre o ocorrido – condutas exatamente 

contrárias àquelas recomendadas na literatura sobre o tema (Stock & Lehman, 1983; Worden, 

1998).  

 

Os serviços de saúde só foram diretamente abordados e avaliados pelas mulheres sem filhos, e 

as queixas estiveram relacionadas à deficiência na cobertura da assistência (insuficiência de 

leitos para gestantes e de leitos das UTIs neonatais) e à ausência de um atendimento 

emergencial propriamente dito. Estes aspectos foram também relacionados a algumas das 

perdas gestacionais vivenciadas. Vale ressaltar, deste modo, que, ao avaliar os serviços de 
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saúde, as mulheres refletiram em termos da eficácia deste, ou seja, na habilidade da ciência 

médica em ampliar melhorias na saúde e bem-estar dos indivíduos (Kluck, 2003). A 

insatisfação entre as entrevistadas fez-se então presente, especialmente entre as mulheres que 

não possuíam filhos, na medida em que o resultado final do processo consistiu na repetição 

das perdas gestacionais. 

 

 

Mudanças nas posições do eu ao longo da trajetória reprodutiva 

 

As trajetórias reprodutivas percorridas pelas mulheres, marcadas essencialmente pela 

repetição de insucessos gestacionais, levaram a importantes mudanças no self. As principais 

mudanças encontradas nas duas situações, isto é, das mulheres sem filhos e das mulheres com 

filhos biológicos ou adotivos, consistiram em comportamentos mais pró-ativos em direção ao 

propósito específico de alcançar êxito nas gestações empreendidas (presentes ou futuras); e, 

na ampliação da reflexividade – que, por sua vez, implicou na ressignificação de alguns 

aspectos da vida. No que tange à pró-atividade em direção à concretização dos objetivos 

relacionados à maternidade, destaca-se a busca por um ambulatório especializado em perdas 

gestacionais recorrentes, a realização dos mais variados exames médicos a fim de que 

pudessem identificar a causa das perdas recorrentes, as freqüentes consultas com a médica 

ginecologista/obstetra e a participação em dinâmicas de grupo realizadas por psicólogas. Estes 

movimentos mais ativos, na verdade, compreendem o “ponto de equifinalidade” na trajetória 

dessas mulheres, ou seja, uma região de similaridade, um estado “final” por elas 

compartilhado no momento presente, mas que foi alcançado a partir de diferentes condições 

iniciais e de diferentes modos (Sato et al., 2007). Em alguns casos, além desses 

comportamentos mais pró-ativos também foi vislumbrado um maior protagonismo (agency) 

na condução da sua própria história de vida. Ou seja, na dominação das vozes externas – 

contrárias às novas tentativas de gravidez ou à adoção de uma criança –, pelas vozes internas 

que buscam alcançar a maternidade. A voz interna dominante, então, passou a regular as 

outras vozes divergentes, levando à supressão e à rejeição da diferença ou silenciando o outro 

(Cunha, 2007).  

 

Já com relação à ampliação da reflexividade, os papéis desempenhados pelos próprios pais 

(situação das mulheres sem filhos) e pela própria família, incluindo outros membros 

familiares, como irmãos (situação das mulheres com filhos) – isto é, posições externas do eu – 
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foram alvo de reflexão por parte de algumas mulheres, em decorrência das suas experiências 

ao longo da trajetória reprodutiva. Esta reflexividade, entendida por Valsiner (2008) como a 

possibilidade de uma posição do eu poder momentaneamente ser transferida de dentro para 

fora tornando possível para o self refletir sobre o interior, implicou na ressiginificação de 

alguns aspectos das suas próprias vidas. Deste modo, na situação das mulheres sem filhos, 

houve um reconhecimento da importância do papel desempenhado pelos próprios pais e uma 

maior compreensão dos seus comportamentos e modos de pensar, com ênfase para a figura 

materna. Essa ressignificação também se encontrou associada com a valorização do papel 

social desempenhado por uma “mãe”, que passa a configurar-se como uma posição do eu 

relevante e que domina outras posições do eu, como a da esposa ou a da mulher, por exemplo. 

Deste modo, o foco da atenção e interesse passa a ser o filho em desenvolvimento, e não o 

marido ou os seus próprios desejos e outras necessidades.  

 

Na situação das mulheres que possuem filhos biológicos, a maior reflexividade incidiu, em 

alguns casos, sobre a dinâmica interativa existente no núcleo das suas próprias famílias, o que 

as levou a perceber um certo distanciamento da configuração dessas redes sociais dos 

significados canônicos e culturais acerca da família. Essa percepção foi co-construída com 

outras mulheres, nas situações de internamento hospitalar, na medida em que essas pacientes 

as levaram a reparar a ausência da rede social nos horários destinados a visitas. E, com efeito, 

a perceber a precariedade do apoio emocional oferecido pelos familiares. Assim, apesar da 

reflexividade ser construída pelo próprio self, é através da miríade de sugestões sociais 

veiculadas pelos outros que as formas particulares de reflexividade são tornadas disponíveis 

(Valsiner, 2008). E, na medida em que o filho é percebido como uma importante fonte de 

apoio emocional, por seu potencial de se fazer presente nos momentos difíceis e demonstrar 

afeto, a vontade de ampliar a família se fortalece, revelando-se como um imperativo para 

essas mulheres. Imperativo que as levam a persistir no intuito de engravidar novamente apesar 

da história prévia de perdas gestacionais, envolta por tanto sofrimento emocional, e da 

posição antagônica de outros significativos, incluindo familiares e profissionais de saúde.  

 

Deste modo, a vivência de um aborto espontâneo ou de perdas gestacionais recorrentes 

configurou-se como uma experiência contingencial, isto é, inesperada e incontrolável, que 

desempenhou um significativo papel na vida dessas mulheres. Assim, não podem ser 

entendidos enquanto eventos puramente biológicos – mas como uma experiência sócio-

cultural dentro da qual as mulheres são guiadas por um sistema de significados culturais 
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internalizados. São eventos que estão imersos no contexto sócio-cultural mais amplo, 

coletivo, mas que também têm uma dimensão particular de historicidade, conduzindo à 

transformação dessas mulheres ao longo das suas trajetórias particulares de curso de vida 

(Sato et al., 2007).  

 

 

Mudanças nos sistemas pessoais de significado acerca da maternidade 

 

As mudanças empreendidas no self estão intimamente articuladas com as mudanças nos 

sistemas de significados pessoais acerca da maternidade. Em quase todos os casos, tanto na 

situação das mulheres que possuíam filhos, quanto e especialmente nos casos das mulheres 

sem filhos, houve um adensamento do sentido de maternidade. Isto é, no decorrer da trajetória 

reprodutiva marcada essencialmente por perdas gestacionais, os significados de maternidade 

foram gradativamente mais identificados com o discurso cultural canônico, tornando-se cada 

vez mais fortemente idealizados e mobilizadores de muitas expectativas. A maternidade, desta 

forma, passou a ser uma posição do eu altamente valorizada. O que implicou na superação de 

algumas ambivalências relativas ao tornar-se mãe, que marcaram as primeiras gestações do 

início da trajetória reprodutiva. De acordo com Maldonado (2002), a ambivalência afetiva – 

ou seja, “a balança do querer e do não querer”, a “oscilação entre desejar e não desejar aquele 

filho” – constitui a vivência básica da gravidez e se manifesta sob diversas formas ao longo 

do tempo. Isto ocorre porque a gravidez implica a perspectiva de mudanças significativas, o 

que envolve perdas e ganhos e, por sua vez, leva à existência de sentimentos opostos entre si. 

Assim, algumas entrevistadas relataram o desejo de ter um filho, mas sinalizaram o momento 

inoportuno que a gravidez havia ocorrido, o que acarretaria em conflitos familiares, por 

exemplo.  

 

Com o passar do tempo, e devido a vivência das perdas anteriores, as ambivalências que 

cercaram a gravidez se intensificaram, na medida em que essa condição passou a significar, 

ao mesmo tempo, a esperança e o medo, a alegria e a tristeza, a possibilidade da realização do 

sonho e a possibilidade da vivência de sofrimento físico/ emocional, a vida e a morte. O 

nascimento do filho, por outro lado, é vislumbrado como a superação dessa experiência 

repleta de ambivalências para a concretização daquilo que mais almejam: ser mães, construir 

uma família. Ou, no caso das mulheres que já possuem filhos, ampliar a família nuclear, fonte 

de apoio emocional inestimável e vivenciar a troca afetiva singular que acontece entre uma 
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mãe e seu filho. Para algumas mulheres que não possuem filhos, a maternidade também lhes 

permitirá a sua realização enquanto mulheres, no sentido de completá-las, de “preencher o 

vazio sentido”. Apesar de, ao mesmo tempo, e até certo ponto contraditoriamente perceberem 

que para isso precisarão renunciar algumas coisas, pois a maternidade envolve alguns 

sacrifícios – eminentemente femininos. Sacrifícios que, no entanto, estão dispostas a 

vivenciar, sendo que, até certo ponto, já vivenciam ao longo da gravidez atual em prol do 

desenvolvimento saudável do bebê.  

 

Desta forma, este sistema fortemente idealizado de significados pessoais encontra obstáculo 

diante da história de outras mulheres que, apesar de serem mães, não exercem 

apropriadamente este papel, tendo-se como referência o modo social e culturalmente 

esperado. Isto leva a um discurso de não aceitação ou não compreensão, afinal, são mulheres, 

de acordo com algumas narrativas, que não deveriam ser mães. A prática do aborto provocado 

foi a conduta inapropriada mais apontada entre as entrevistadas. E a incompreensão e o 

questionamento – fundamentados, por vezes, numa lógica de ordem religiosa –, no sentido de: 

porque essas mulheres que não querem ter filhos, têm filhos, enquanto que as mulheres que 

querem ter filhos, ou seja, cada uma delas, não conseguem ter? Subjacente aos relatos pode-se 

vislumbrar que, em ambas as situações, as escolhas das mulheres não são correspondidas. E o 

aborto provocado vem carregado de preconceitos culturais, sendo considerado uma conduta 

inadequada, muitas vezes associada a um crime.  

 

No caso das mulheres com filhos biológicos, posições antagônicas foram percebidas entre 

elas, enquanto exercendo o papel de “mães”, e das suas próprias mães no exercício desse 

papel. Afinal, as suas mães, principalmente por não oferecerem o suporte emocional esperado 

nos momentos difíceis, não se ajustavam aos padrões estabelecidos pelo sistema de 

significados pessoais cada vez mais fortemente idealizados acerca da maternidade. Vale notar, 

que esse tema levou algumas entrevistadas a chorarem ao longo da entrevista, o que parece 

revelar, por um lado, a profunda dor que a ausência de uma mãe dentro dos padrões sócio-

culturais provoca, e, por outro lado, a carga afetiva depositada sobre os significados pessoais 

acerca da maternidade.  

 

Por fim, pôde-se ainda observar tensões entre o tornar-se mãe de um filho biológico e o 

tornar-se mãe de um filho adotivo – especialmente nos casos das mulheres que adotaram uma 

criança. Assim, ao mesmo tempo em que se percebiam exercendo o papel de “mães” – na 
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medida em que criavam as crianças adotadas – fazem referência a algumas diferenças quando 

a experiência da maternidade tem uma vinculação genética. Afinal, a experiência biológica, 

como engravidar, sentir as dores do parto e amamentar o bebê, tem relação com o despertar 

do amor materno e da própria mulher enquanto mãe – elementos mais “fáceis” de serem 

alcançados na medida em que “correm nas veias”. Apesar disso, demonstram satisfação com a 

maternidade alcançada por essa via alternativa. E nesse ponto, pode-se indagar por que as 

demais mulheres que participaram desse estudo, depois de uma trajetória reprodutiva marcada 

por tanta dor, desamparo e descaso, não recorreram também à adoção a fim de realizar o 

sonho da maternidade, ampliar a rede de apoio emocional e construir uma família? É possível, 

então, que os significados coletivos acerca do filho biológico tenham influenciado as suas 

escolhas, isto é, a valorização da vinculação genética como uma garantia, por exemplo, do 

que a criança será quando crescer, como um reflexo biológico dos pais, além da continuidade 

desses ao longo do tempo. Além disso, a noção do filho biológico como “algo seu” pode lhes 

ter dado a sensação que, deste modo, estariam assegurando a fonte de apoio emocional que 

tanto almejam.  
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CAPÍTULO 7 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os relatos autobiográficos apresentados no presente trabalho trazem um retrato da vivência 

subjetiva de mulheres com história de insucessos gestacionais recorrentes, marcada 

essencialmente pela dor e sofrimento, solidão e descaso. A despeito destas tantas marcas, que 

levaram a uma devastação físico-emocional em suas vidas, evidencia-se o imperativo da 

maternidade que conduz as personagens/autoras destas narrativas a persistirem na realização 

do seu sonho. Da trajetória percorrida, envolta por tantas experiências, afetos e relações 

dialógicas estabelecidas entre as diferentes vozes, muitas mudanças foram efetivadas, como 

aquelas empreendidas nos significados construídos acerca da maternidade e no movimento de 

posicionamento do self. A partir das suas narrativas, então, muitas são as reflexões e 

sugestões possíveis, especialmente no que tange à prática profissional das equipes de saúde.  

 

 

Contribuições do estudo para a prática profissional na área da saúde 

 

As trajetórias reprodutivas tiveram enquanto cenário um contexto assistencial caracterizado 

por deficiências importantes no atendimento, pela fragmentação da assistência, pelo número 

insuficiente de vagas não só para as mulheres, mas para os bebês que nasciam prematuros ou 

com algum problema de saúde e que precisavam de uma UTI neonatal, e pela ausência de um 

atendimento emergencial propriamente dito. Além disso, a relação entre profissionais de 

saúde e mulheres apareceu marcada, essencialmente, pela desconfiança, desrespeito e 

conflito. Houve uma grande demanda por informações e pela escuta clínica que não foi 

atendida. Possivelmente muitas das perdas ocorridas poderiam ter sido evitadas caso esse 

cenário fosse diferente.  

 

As narrativas dessas mulheres, deste modo, denunciam a necessidade de muitas mudanças, 

como uma melhoria da cobertura dos serviços e da qualidade do atendimento oferecido. Faz-

se urgente, assim, capacitar os profissionais de saúde para lidar com questões relativas à 

pessoa humana de modo integral – com uma visão das perdas gestacionais recorrentes que 

abarque não somente os aspectos biológicos, mas as suas implicações sócio-efetivas. Além 
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disso, a prestação de um atendimento mais cuidadoso, mais humanizado e menos 

preconceituoso, que leve em consideração o sofrimento já vivenciado em uma perda anterior, 

e reduza os possíveis danos físicos e emocionais de experiências futuras. Vale ressaltar, 

porém, que a humanização do atendimento encontra-se relacionada com a posição que a 

mulher ocupa nesse cenário, isto é, a de protagonista, autora da sua própria história, que tem 

muito a dizer e que precisa ser ouvida. É preciso, então, assegurar o seu protagonismo, dar 

espaço e importância à sua voz, fazendo valer a sua autonomia com relação ao próprio corpo e 

história de vida.  

 

Assim sendo, o estabelecimento de uma boa relação dos profissionais de saúde com a mulher 

é essencial, e traduz-se no oferecimento de qualidade no acolhimento e na transmissão de 

apoio e confiança necessários, o que reduziria o sentimento de vulnerabilidade marcado pelo 

medo e pela ansiedade em uma futura gestação, ampliando as chances de êxito gestacional. 

Além disso, tornar possível o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre esses 

profissionais e as mulheres, tendo-se como base o respeito pelos seus sentimentos, emoções, 

necessidades e valores culturais.  

 

O presente estudo possibilitou, assim, o desvelar das especificidades das trajetórias 

reprodutivas não normativas de mulheres com histórias de perdas gestacionais recorrentes, 

oferecendo uma descrição detalhada das suas vivências, contexto e transformações no próprio 

self e sistemas de significado relacionado à maternidade, alcançando, deste modo, os 

objetivos propostos. Além disso, permitiu também a análise dessas vivências a partir de 

distintas situações (presença e ausência de filhos biológicos ou adotivos), do mapeamento das 

diferentes vozes e diálogos estabelecidos, nos vários níveis do sistema (individual, micro e 

macro) e de uma perspectiva temporal. O estudo realizado, assim, pode vir a orientar os 

profissionais de saúde sobre como atuar de modo adequado nessas situações e subsidiar 

programas de assistência à saúde da mulher que levem em conta as peculiaridades envolvidas 

em casos como esses – além de produzir conhecimento relevante na interseção temática 

família-cultura-desenvolvimento.  

 

Porém, alguns limites podem ser apontados. O primeiro corresponde à pouca abrangência dos 

casos estudados, na medida em que a pesquisa focalizou apenas mulheres. Seria importante 

ultrapassar essa delimitação e expandir os casos estudados dando voz a outros atores como os 

próprios familiares, em especial, os parceiros que, de acordo com as narrativas das próprias 
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participantes dessa pesquisa, compreenderam importantes interlocutores, revelando o intenso 

desejo de ter filhos e expressando dor emocional quando as perdas ocorriam. Outros atores 

sociais fundamentais como objeto de investigação são os profissionais de saúde, tão presentes 

ao longo das trajetórias reprodutivas dessas mulheres, mas com uma atuação marcada por 

muitas ambivalências: entre o acolhimento e o descaso, a escuta e a indiferença, a 

compreensão e a expressão de preconceitos pessoais e sociais. É provável que os significados 

pessoais em articulação com os significados culturais acerca da maternidade, aborto, 

assistência pública, perda, morte estejam influenciando suas práticas, e, por sua vez, refletindo 

na trajetória de muitas mulheres a quem prestam atendimento. Faz-se, então, fundamental 

identificar esses significados e entendê-los.  

 

Além disso, outra limitação que pode ser apontada compreende o número reduzido de casos 

estudados. Apesar da profundidade e riqueza dos achados apresentados no presente trabalho, é 

preciso que outras mulheres sejam ouvidas. E, preferencialmente em outros lugares, como em 

suas próprias residências ou em algum outro lugar por elas escolhido, que lhes permita uma 

maior liberdade, evitando possíveis constrangimentos, especialmente ao fazer referência à 

assistência atual. E também uma diversificação dos contextos sociais e histórias reprodutivas. 

Ou seja, ouvir mulheres pertencentes a outros estratos sociais, com história de perdas 

gestacionais, bem como mulheres com história reprodutiva normativa, isto é, marcada pela 

gravidez e nascimento do bebê, sem a vivência de complicações ou perdas gestacionais.  

 

Seguindo-se nessa direção, o estudo iniciado no mestrado já vislumbra novas perspectivas. 

Afinal, pretende-se no doutorado ampliar o foco de estudo, introduzindo uma perspectiva 

comparativa tanto entre diferentes histórias reprodutivas, quanto entre diferentes camadas 

sociais, a fim de explorar as múltiplas direções que a construção da maternidade assume. O 

estudo proposto, então, visará investigar quais são os significados de maternidade para 

mulheres que vivenciaram histórias reprodutivas marcadas por perdas gestacionais recorrentes 

em comparação com mulheres com história reprodutiva normativa – isto é, mulheres cujas 

gestações resultaram no nascimento dos seus filhos.   

 

A ampliação do foco de estudo justifica-se por, pelo menos, duas razões: 1) poucos estudos na 

literatura abordam a temática das perdas gestacionais recorrentes do ponto de vista da 

subjetividade feminina, a maioria privilegia aspectos biomédicos como os fatores associados a 

este tipo de ocorrência; 2) do mesmo modo, poucos estudos nacionais enfocam a questão da 



 

 

199

maternidade numa perspectiva psicológica e, quando encontrados, observa-se ou certo padrão 

“psicopatologizante”, como a depressão pós-parto (Borges, 2005), ou um enfoque nas 

situações não-normativas como a gravidez na adolescência.  

 

Com isso, pretende-se dar continuidade ao estudo das mulheres com trajetórias reprodutivas 

não normativas, marcadas por perdas gestacionais – que demandam atenção, escuta e um 

tratamento especial. Afinal, vivenciam a ruptura recorrente de um vínculo afetivo 

significativo, carregado de valor em nossa cultura, que traz repercussões para as suas 

identidades. Estudo que continuará privilegiando a análise sistêmica do fenômeno singular, 

juntamente com o seu contexto estrutural e temporal, mas ampliando o seu enfoque, a partir 

da narrativa de outras mulheres, em outros contextos sociais e com outras histórias 

reprodutivas. Aspectos que provavelmente irão influenciar o campo afetivo no qual as 

narrativas são construídas. Isto porque a experiência emocional de mulheres que possuem 

história reprodutiva normativa ou de mulheres que são usuárias de serviços de saúde privados 

pode se configurar de modo distinto às mulheres descritas nesse trabalho – e, desta maneira, 

regular de modo muito peculiar as mudanças nas posições do eu, no decorrer do tempo e da 

experiência, e as mudanças na construção dos significados pessoais acerca da maternidade. 

Desta forma, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre essa relevante temática, 

contribuindo para a sua maior compreensão e para o aprimoramento da assistência à saúde 

voltada à mulher.  
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ANEXO I   

ROTEIRO TEMÁTICO PARA A ENTREVISTA NARRATIVA  
 

 

1. Formulação da proposição geral 

Inicia-se a entrevista com a seguinte proposição: “Quais as lembranças da sua primeira 

gravidez”. Ao término do relato pode-se indagar: “haveria ainda alguma coisa que você 

gostaria de dizer?”. 

 

2. Fase de questionamento 
 

TEMA DETALHAMENTO, POSSÍVEIS QUESTÕES 

 
 
 

GRAVIDEZ E 
ANTECEDENTES 

- Antes de engravidar pela primeira vez, o que significava para você ser 
mãe? 
- Como descobriu que estava grávida? Como foi para você saber que 
estava grávida? 
- Quais as expectativas que você tinha com relação a esta gravidez? 
- O que você sentia em relação ao bebê? Havia algum tipo de interação 
com este? Alguma expectativa (sonhos, desejos, medos)? 
[Perguntar também para as demais gestações] 

 
 
 
 

HISTÓRIA DOS 
ABORTOS 

- Como e quando aconteceram as perdas? 
- Procurou por algum atendimento médico? Como foi este atendimento? 
 - Contou com o apoio de alguém? Quem e como foi este apoio? 
- Como foi para você vivenciar estas perdas? 
- Qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça quando lembra das 
perdas que sofreu? 
- O que acha que aconteceu para que o aborto ocorresse?  
- O que aconteceu após o aborto? 
- Após as perdas algo mudou na sua compreensão do que seja ser mãe 
(maternidade)? 

 
NOVAS TENTATIVAS 

DE GRAVIDEZ 

- Como foi esta nova gestação? 
- O que aconteceu no decorrer desta gestação? 
- Algo mudou no seu comportamento, pensamento, sentimento com 
relação a esta nova gravidez? 

 
PERSPECTIVAS COM 

RELAÇÃO AO FUTURO 
 

- O que você espera para o seu futuro? 

 

Observações 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO E OBJETIVOS: Você está sendo convidado a participar de 
uma pesquisa cujo objetivo é o de identificar quais os significados de maternidade para 
mulheres com história de aborto espontâneo recorrente. Caso concorde em participar do 
estudo, você será convidado a contar a sua história de gestações e perdas. 
 
JUSTIFICATIVA:  Este estudo pode orientar os profissionais da área da saúde sobre como 
atuar de maneira adequada nas situações onde o aborto espontâneo recorrente ocorre, bem 
como, subsidiar programas de assistência à saúde da mulher que levem em conta as 
peculiaridades envolvidas em casos como estes. Além disso, poucos estudos na literatura 
abordam esta temática do ponto de vista da subjetividade feminina. 
 
PARTICIPAÇÃO E INTERRUPÇÃO:  Sua participação neste estudo é voluntária. Sendo 
assim, você pode se recusar a participar. Caso venha a aceitar este convite, você poderá mudar 
de idéia a qualquer instante e interromper sua participação no estudo, sem o menor problema. 
A recusa em participar não terá implicações sobre os atendimentos prestados a você pela 
maternidade. A entrevista ocorrerá durante o período de tempo em que você aguarda a 
consulta médica. 
 
BENEFÍCIOS E RISCOS: A participação na pesquisa vai levar você a falar sobre situações 
que podem ter sido difíceis e isto pode gerar ansiedade. Por outro lado, o estudo pode também 
trazer benefícios, pois falar sobre estes eventos difíceis pode propiciar uma ressignificação 
destes, repercutindo positivamente em sua vida. 
 
DIVULGAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE:  As informações coletadas serão analisadas e 
irão compor a dissertação de mestrado em psicologia da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Os resultados da pesquisa também poderão ser divulgados através da publicação de 
artigos científicos. Apresentações orais também poderão ser realizadas em congressos e 
seminários da área. Em qualquer das duas circunstâncias, sua identidade será mantida 
confidencial. 
 
 
Declaro que li e entendi as informações que me foram transmitidas acima e concordo em 
participar do referido estudo. 
 

Local e data:____________________________________________________________ 

Nome do participante:____________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________________________ 

RG/CPF:_______________________________________________________________ 

Investigador:____________________________________________________________ 
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ANEXO III 
 

FICHA PARA DADOS SÓCIO -DEMOGRÁFICOS  
 
 

Dados sócio-demográficos 
 

N.o  do prontuário:  

Data: _____/_____/_____ 

Nome da entrevistada:  

Idade:  

Estado civil:  

Atividade produtiva: 

Escolaridade: 

Religião: 

Naturalidade:  

Endereço:  

Número de filhos: 

Telefone para contato: 

 

Outros: 

- No momento da entrevista estava grávida?  

�  Sim. Tempo gestacional: ______________ 

�  Não 
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APÊNDICE - 

GLOSSÁRIO 

 

 

- Cerclagem: A cerclagem consiste em um procedimento cirúrgico realizado mediante 

a condição denominada insuficiência istmocervical, em que há perda gestacional 

recorrente na forma de abortos tardios e/ou prematuros iniciados por cervicodilatação 

(dilatação do colo uterino) precoce, provocada por defeito local. Para evitar esse 

desfecho, logo depois da descrição da doença, a cerclagem é sugerida como um 

tratamento capaz de evitar a perda gestacional. A cerclagem, então, significa sutura em 

bolsa e foi idealizada como uma maneira de manter o colo fechado, impossibilitando 

anatomicamente a sua dilatação antes do final da gravidez, evitando, assim, a 

prematuridade (Mattar, 2006).  

 

- Descolamento prematuro da placenta: é o descolamento precoce de uma placenta 

em posição normal da parede uterina, a qual ocorre durante a gestação e não após o 

parto. A placenta pode descolar de modo incompleto (às vezes 20 ou 30%) ou 

totalmente. é o descolamento precoce de uma placenta em posição normal da parede 

uterina, a qual ocorre durante a gestação e não após o parto. A placenta pode descolar 

de modo incompleto (às vezes 20 ou 30%) ou totalmente (Manual Merck). 

 

- Doenças hipertensivas próprias da gravidez: 

 

o Pré-eclâmpsia: consiste na hipertensão arterial acompanhada de proteinúria 

(presença de proteínas na urina) ou de edema (retenção líquida) que ocorre 

entre a 20ª. semana de gestação e o final da primeira semana pós-parto.  

 

o Eclâmpsia: forma mais grave de pré-eclâmpsia que produz crises convulsivas 

e/ou coma durante a gravidez ou o puerpério. É responsável por uma parcela 

significativa de mortalidade materna e perinatal (Manual Merck). 

 



 

 

214

- Gravidez anembrionária: é aquela na qual o embrião não se desenvolve dentro do 

saco gestacional, sendo que o tratamento recomendado consiste na evacuação do útero 

(Manual Merck). 

 

- Gravidez ectópica: é aquela na qual o feto desenvolve-se fora do útero, seja na 

Trompa de Falópio, no canal cervical ou na cavidade pélvica ou abdominal (Manual 

Merck).  

 

- Perdas gestacionais: 

 

o Aborto: a expulsão ou extração do feto que pese menos de 500g, com a idade 

gestacional aproximadamente em torno de 20-22 semanas completas, ou 140-

154 dias completos (Neme, 1994). 

 

� Aborto espontâneo: interrupção natural da gravidez antes da 20 

semanas de gestação (Neme, 1994). 

 

� Aborto provocado: quando, para efetivá-lo, utiliza-se de qualquer 

processo abortivo externo, químico ou mecânico. Este último pode ter a 

participação voluntária ou involuntária da gestante, e ser considerado 

legal ou ilegal (Neme, 1994). 

 

o Concepto natimorto: consiste na perda de um feto por causas naturais após a 

20ª. semana de gestação (Manual Merck). 

 

o Morte neonatal: Quando a morte do bebê ocorre logo após o nascimento 

(Manual Merck). 

 

 

 

 

 
 


