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RREESSUUMM OO  
 

Este estudo visa a descrever e analisar significados relacionados à dor do parto, assim como 

os posicionamentos assumidos em diferentes dimensões dessa experiência, através da 

narrativa de mulheres de diferentes gerações e contextos sociais. Para tanto, adotar-se-á uma 

abordagem qualitativa, de estudo de casos múltiplos, com mães multíparas e suas respectivas 

mães em famílias provenientes de contextos sociais distintos. A maternidade, aqui, é 

entendida como uma construção cultural que abarca significados coletivos e pessoais diversos 

que norteiam as intenções e condutas de cada mulher. Tornar-se mãe é uma transição 

desenvolvimental importante que impõe uma reconfiguração de posições do eu (I-positions) 

dentro da atividade dialógica. É através da narrativa que as pessoas extraem significado de 

suas experiências, dando-lhes coerência, o que justifica a opção por abordar aqui a 

experiência da dor do parto como evento narrativo. É proposta, dessa forma, uma articulação 

teórica entre a psicologia cultural do desenvolvimento, a abordagem narrativa e as teorias do 

posicionamento e do self dialógico. Onze mulheres participaram do estudo e suas narrativas 

sobre a experiência do parto e da dor foram analisadas como categorias privilegiadas para o 

estudo da articulação entre os significados coletivos e pessoais, assim como dos 

posicionamentos assumidos por elas, em contexto de crescente medicalização. As análises 

provenientes do estudo dos casos apontam uma diversidade de significados culturais 

compartilhados entre as diferentes gerações e contextos sociais no que tange à dor do parto, 

assim como clarificam alguns processos psicológicos implicados na transformação dos 

significados coletivos em pessoais. Além disso, apontam continuidades e descontinuidades 

entre as vivências de parto dessas mulheres associadas a um contexto de crescente 

medicalização que assume contornos diferenciados através das experiências, configurando-se 

como um contexto múltiplo de vozes e saberes.que influenciam nos posicionamentos 

assumidos pelas mulheres na circunstância do parto e em suas narrativas.  

 

Palavras-chave: maternidade; dor no parto; narrativa; posicionamento; self dialógico.  
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AABBSSTTRRAACCTT   
 
The present study aims at describing and analyzing meanings about childbirth pain, as well as 

the positionings which are taken on in different dimensions of such an experience, through the 

narratives of women from different generations and social conditions. For those aims to be 

achieved, a qualitative approach will be adopted here, through the use of multiple cases, with 

multiparous and their respective mothers from distinct social conditions as participants. In this 

work, motherhood is seen as a cultural construct which comprises several collective and 

personal meanings which guide intentions and behavior of each single woman. Becoming a 

mother is an important developmental transition that causes a reconfiguration of I-positions 

within the dialogical activity. It is through narrative that people make meanings out of their 

experiences, ascribing coherence to them, what justifies the option for considering the 

experience of pain during childbirth as a narrative event here. So, it is proposed here a 

theoretical articulation between the developmental cultural psychology, the narrative 

approach and the theories of the positioning and of the dialogical self. Eleven women took 

part in this study and their narratives about the experience of childbirth and pain were 

analyzed as privileged categories for the study of the articulation between the personal and 

collective meanings, as well as of the positioning taken on by them, in a growing context of 

medicalization. The analyses of the cases show a variability of shared culture meanings 

between the different generations and social conditions in what concerns the pain and the 

childbirth, as well as elucidate some psychological process involved in the transformation of 

collective meanings in personal meanings. Besides, the referred analyses also show 

continuities and discontinuities between the participants’ childbirth experiences associated to 

a growing context of medicalization which takes  different forms through experiences, 

establishing itself as a multiple context of voices and different kinds of knowledge that 

influences at women’ positioning. in the context of the childbirth and in the narrative.  

 

 

Key words: motherhood; pain in childbirth; narrative; positioning; dialogical self. 
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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 
Ao adotar uma perspectiva desenvolvimental, considera-se que a maternidade 

representa um marco bastante relevante no curso de vida humana e que traz importantes 

mudanças e repercussões para a mulher que se torna mãe, como também para o sistema 

familiar como um todo, o que faz com que essa transição mereça ser bem compreendida pela 

ciência psicológica. 

Entendida como construção cultural mais do que um fenômeno instintivo e de 

natureza puramente biológica, a maternidade é um processo que abarca não apenas 

transformações corporais, mas também aspectos que perpassam os âmbitos subjetivo, social, 

cultural e histórico. Ainda que haja padrões universais no que se refere ao fenômeno da 

maternidade, considera-se que cada mulher e cada família experiencia o processo de 

nascimento de uma criança de maneira única e particular, dentro de enquadres sócio-culturais 

e históricos específicos. Assim, verifica-se que a crescente medicalização da gravidez e do 

parto na sociedade atual trouxe importantes mudanças e inovações tecnológicas que, por sua 

vez, ressoam na vivência dessa transição desenvolvimental em diferentes gerações de 

mulheres. 

Atualmente, no Brasil, ainda são constatados altos índices de partos cesarianos e, 

mesmo que se saiba que essa realidade assume contornos diferenciados entre setores públicos 

e privados, nota-se que é comum deparar-se com instituições de saúde que pouco oferecem 

espaço para as mulheres se expressarem e agirem como sujeitos ativos no processo de 

gravidez e parto.  

Trabalhos significativos em Psicologia, como em outras ciências humanas, discorrem 

sobre questões relacionadas à maternidade, à gravidez e ao parto (Domingues, Santos, & Leal, 

2004; Ferrari, Piccinini & Lopes, 2007; Liamputtong, 2005; Martin, 2003; McCallum, 2005; 

Nagahama & Santiago, 2005; Rodrigues & Siqueira, 2008; Tornquist, 2003; Walsh, 2007). 

Alguns deles debruçam-se sobre a medicalização do parto como um terreno fértil para 

explorar as mudanças nas políticas e práticas de saúde, como também seus impactos em 

contextos sócio-econômicos diversos. Outros enfatizam a experiência subjetiva da mulher, 

seja no campo das significações, dos posicionamentos ou da vivência da dor. 

Contudo, ainda são poucos os estudos que focam a maternidade sob uma perspectiva 

intergeracional (Dessen & Braz, 2000; Dias & Lopes, 2003) ou como um processo de 

construção cultural repleto de significados (Borges, 2005; Miller, 2000; Volkmer, 2009) que 
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norteiam as intenções, condutas e posicionamentos assumidos pela mulher, seja nos espaços 

de saúde ou dentro das relações familiares.  

Compreende-se, nesse sentido, a importância e a complexidade da transição para a 

maternidade, posto que ela se configura como uma vivência particular e, ao mesmo tempo, 

pública, envolvendo tanto aspectos subjetivos e relacionais, quanto especificidades sociais, 

econômicas, culturais e históricas. Supõe-se ser pertinente considerar nesta investigação os 

crescentes avanços tecnológicos da medicina moderna em diferentes contextos sociais, 

embora se privilegie a dimensão psicológica que faz parte dessa experiência singular e 

irreversível no curso de vida de cada mulher.  

Dessa forma, o presente estudo visa uma melhor compreensão acerca de como 

mulheres brasileiras em diferentes contextos sociais experienciam o tornar-se mãe no que 

tange à experiência da dor e aos posicionamentos assumidos por elas em relação ao processo 

de parto, segundo uma perspectiva intergeracional. 

Infere-se, a partir da análise dos dados deste estudo, que possíveis implicações 

poderão ocorrer nas práticas de profissionais que trabalham com o tema da maternidade à 

medida que os aspectos psicológicos envolvidos nesta transição sejam melhor compreendidos. 

Além disso, este trabalho busca incentivar uma maior produção de pesquisas no Brasil que 

investiguem não apenas a experiência do tornar-se mãe face à crescente medicalização, mas 

também a construção cultural dessa experiência e as especificidades de processos familiares 

intergeracionais que aí estão implicados. 

  

Problemática 

A partir de aproximações gradativas com o grupo de pesquisa “Contextos e 

Trajetórias de Desenvolvimento”, sob a coordenação da Profª. Drª Ana Cecília de Sousa 

Bastos, e do interesse em melhor compreender a experiência da maternidade sob o ponto de 

vista desenvolvimental, deparei-me com um campo fértil de estudos e abordagens teóricas 

dentro da Psicologia. 

Embora seja um tema de destaque na literatura, pode-se dizer que a produção 

científica sobre o tornar-se mãe, conforme a perspectiva das mulheres, é relativamente 

recente, mas vem ganhando espaços cada vez maiores no âmbito de pesquisa. Estudar essa 

transição desenvolvimental importante e irreversível na vida da mulher, como também na vida 

familiar como um todo, em paralelo à participação em discussões teóricas produtivas no 

âmbito acadêmico sobre os aspectos culturais que envolvem e constituem os seres humanos, 

provocou-me um maior interesse e alguns questionamentos acerca dessa temática. 
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Mais particularmente, a busca pela compreensão das mudanças na cena do parto no 

Brasil e dos significados que envolvem a dor em âmbitos coletivo e pessoal, norteou os 

caminhos percorridos e as decisões metodológicas desta investigação. 

Há que se mencionar, aqui, que o presente trabalho faz parte de uma pesquisa mais 

ampla em andamento, de caráter intercultural, intitulada: “Mundos individuais, mundos 

partilhados: um estudo comparativo transgeracional (Brasil, Estados Unidos e Itália)” que 

está sob a coordenação da Profª. Drª. Ana Cecília de Sousa Bastos (Universidade Federal da 

Bahia) e envolve parceria com outros pesquisadores - Jaan Valsiner, Roger Bibace (Clark  

University), Elaine Rabinovich e Isabel Lima (Universidade Católica do Salvador). 

Dessa forma, destaca-se que neste trabalho o problema de pesquisa e os objetivos 

abaixo sinalizados foram elaborados a posteriori, ou seja, após uma aproximação inicial com 

o banco de dados e a metodologia utilizada na pesquisa mais ampla citada anteriormente 

 

Problema 

Considera-se a maternidade uma transição desenvolvimental importante a qual, ao 

mesmo tempo em que envolve experiências subjetivas marcantes na vida da mulher, encontra-

se imersa em um contexto sócio-cultural e histórico que envolve a crescente medicalização da 

gravidez, do parto e nascimento.  

Assim, no intuito de buscar uma melhor compreensão acerca das experiências 

subjetivas em torno da maternidade em diferentes contextos sociais e visando contemplar as 

lacunas encontradas na literatura a respeito de trabalhos que enfoquem os aspectos 

intergeracionais no que tange à vivência do processo parturitivo pela mulher, pergunta-se:  

Como, na experiência de mulheres de diferentes gerações e em contextos sociais 

distintos, articulam-se significados coletivos e pessoais ligados à experiência da dor no 

processo do parto? 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é descrever e analisar, em narrativas de mulheres de 

diferentes gerações e situações sociais, significados quanto à experiência da dor no processo 

do parto e como cada mulher se posiciona através de diferentes dimensões dessa experiência. 

 

Objetivos Específicos 

• Descrever os significados construídos em relação à dor do parto, atentando, 

especialmente, para a negociação entre significados coletivos e pessoais; 
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• Analisar os posicionamentos assumidos pelas mulheres em suas narrativas, 

assim como a expressão de protagonismo por parte das participantes no processo 

referente ao parto e à dor;  

• Explorar possíveis semelhanças e diferenças, assim como continuidades e 

descontinuidades, entre as experiências conforme a geração e a condição social das 

entrevistadas, especialmente em relação à vivência da dor no processo parturitivo. 

 

Estrutura do Trabalho 

O presente estudo foi dividido em seis capítulos, a saber: 

 

Capítulo 1 – Marco Teórico-Conceitual. Através da apresentação e reflexão acerca 

de alguns pressupostos fundamentais no campo da Psicologia Cultural do Desenvolvimento, 

descortina-se neste capítulo interfaces com outras abordagens teóricas que se mostram 

valiosas para a compreensão do tema em estudo. São elas: Teoria do Self Dialógico, Teoria do 

Posicionamento e Abordagem Narrativa. Além disso, discorre-se sobre as mudanças 

históricas no cenário da parturição no Brasil e as questões relacionadas à dor no parto; 

 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura. Aqui, são explorados alguns dos estudos 

empíricos encontrados acerca da temática da maternidade, do parto e da dor que giraram em 

torno de quatro eixos centrais: políticas e práticas de saúde, contexto social, experiência 

subjetiva e processos familiares; 

 

Capítulo 3 – Questões Metodológicas. Neste capítulo são evidenciadas e justificadas 

as decisões metodológicas tomadas para a efetivação da presente investigação, a fim de se 

atingir os objetivos estabelecidos; 

 

Capítulo 4 – As Mães e suas Narrativas. Os cinco casos em estudo são explorados e 

descritos um a um nesta seção para possibilitar a apreensão de suas especificidades no que 

tange à vivência do parto e da dor; 

 

Capítulo 5 – A Dor do Parto: uma Experiência Compartilhada? Em seguida, são 

desenvolvidas análises a partir do estudo dos casos e possíveis interrelações com os enfoques 

teóricos e a literatura explorada; 
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Capítulo 6 – Considerações Finais. Por fim, são elaboradas reflexões gerais a 

respeito dos achados, assim como prováveis limitações do estudo e sugestões para o seu 

desdobramento futuro. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  11  ––  MM aarr ccoo  TTeeóórr iiccoo--CCoonncceeii ttuuaall   

 
 

O presente estudo insere-se no campo da Psicologia Cultural do Desenvolvimento, 

por entender que a interface entre experiência subjetiva e processos culturais e históricos é 

imprescindível à compreensão da vida humana. Como afirmam Shweder et al. (2006), a 

Psicologia Cultural entende que cultura e psiquismo são fenômenos mutuamente constituídos 

e se interessa pelo modo como eles são produzidos e reproduzidos socialmente. 

Contudo, falar de cultura não é uma tarefa simples, posto a variedade de significados 

que o termo engloba. Como sinaliza Toomela (2008), o fato de existirem centenas de 

definições de cultura nos vários campos de conhecimento humano torna ainda mais necessário 

explicitar esse conceito nos estudos empreendidos. Conforme o autor, dentro da Psicologia 

Cultural, cultura pode ser concebida como informações compartilhadas socialmente que são 

codificadas em símbolos, os quais se configuram como a interface entre cultura e mente. 

Nesse sentido e diante das diversas perspectivas conceituais do que venha a ser 

cultura, adota-se como referência neste estudo a perspectiva teórica assumida por Jaan 

Valsiner (2000, 2007), para quem cultura é entendida como uma instância inerente às funções 

psicológicas humanas, devendo ser vista mais como um processo intrinsecamente psicológico 

do que como uma entidade externa ao indivíduo. 

Compreende-se que os seres humanos, ao longo do curso desenvolvimental, estão 

envolvidos em constantes construções dos seus mundos subjetivos, o que é possível graças às 

constantes trocas que fazemos com o ambiente, como afirma Valsiner (2007) ao se referir às 

atividades individuais de internalização e externalização. Para esse autor, são essas trocas que 

possibilitam a análise e síntese de materiais externos em uma nova forma no âmbito 

intrapsicológico (internalização), como também a análise dos materiais pessoais-culturais já 

internalizados e sua transposição para o mundo externo, o que acarreta outras transformações 

e novas sínteses no domínio subjetivo (externalização). Vistos dessa maneira, os processos 

acima descritos, diferentemente do que suas terminologias podem sugerir, não aludem à uma 

atividade passiva, mas, sim, referem-se à agentividade do sujeito na sua própria constituição 

psicológica e transformação, em alguma medida, da realidade sócio-cultural na qual se 

encontra inserido. 

Para Madureira e Branco (2005), em conformidade com a perspectiva de Valsiner, 

esse caráter ativo do sujeito psicológico relaciona-se intimamente a uma concepção dinâmica 

da cultura, ou seja, “se, por um lado, a cultura torna possível a transmissão de um aprendizado 
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coletivo através das gerações, por outro ela é transformada pela ação criativa dos sujeitos 

concretos” (p. 99). Assim, conforme essas autoras, o desenvolvimento humano pode ser 

entendido como um fenômeno dinâmico e criativo, de caráter processual, onde sempre há 

emergência de novidade psicológica. Vale ressaltar que o conceito de novidade (novelty) aqui 

envolve a questão da irreversibilidade do tempo, posto que novidade só é identificada quando 

se compara o que já emergiu com o que está constantemente emergindo, com base em um 

direcionamento para o futuro (Valsiner, 2000). 

Dessa forma, a interação social é entendida como uma co-construção ativa onde as 

mensagens contidas na transferência cultural de conhecimento são transformadas 

constantemente por todos os participantes envolvidos – modelo de transferência bi-direcional 

(Valsiner 2000, 2007). Cultura, por conseguinte, pode aludir à mediação semiótica, visto que 

nos relacionamos com o mundo através de signos, fazendo parte do sistema de funções 

psicológicas organizadas imprescindíveis para ações tanto em nível intrapessoal, quanto 

interpessoal (Valsiner 2007).  

Ressalta-se, portanto, a importância da cultura na construção e reconstrução de 

significados pessoais, uma vez que, como sinalizam Madureira e Branco (2005), em 

concordância com a perspectiva teórica sócio-cultural construtivista, “a cultura constitui o 

sujeito psicológico, marcando de forma profunda o seu desenvolvimento e conferindo-lhe o 

seu caráter humano” (p. 92). Sendo assim, considera-se que contextos e significados devem 

ser teoricamente representados como parte do sistema psicológico e não simplesmente como 

influências ou condições externas à atividade psíquica (Shweder et al., 2006). 

Entende-se, então, que cada pessoa, em suas interações com as demais e dentro de 

um contexto cultural particular, irá se apropriar do conjunto de significados compartilhados 

socialmente de maneira específica e amplamente passível de reformulações no decorrer do 

tempo, o que caracteriza o aspecto singular de toda experiência humana.  

Vale mencionar que o conceito de experiência utilizado aqui está de acordo com 

àquele discutido por Larrosa (2002), para o qual 

 

A experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda 
que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O 
acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de 
alguma maneira impossível de ser repetida. (p. 27) 
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Há que se destacar, ainda, a natureza ativa de cada um nas construções e 

reconstruções da esfera subjetiva, ainda que existam circunscritores sócio-culturais que 

delimitem ou forneçam certos roteiros (scripts) dentro dos quais nos comportamos. 

Em conformidade com essa idéia encontram-se os trabalhos de Harré e Gillett 

(1999), que, ao tratarem das teorias discursivas de agência, admitem que as normas e regras 

presentes em cada contexto coletivo estruturam a nossa relação com o mundo, contudo, dentro 

da atividade discursiva explicamos, avaliamos e nos comprometemos com o curso de nossas 

ações, o que nos torna participantes e não apenas objetos do mundo social ao qual 

pertencemos. Nesse sentido, para os autores, possuímos uma capacidade de agency, onde o 

agente da história seria “aquele que, de alguma forma, é importante para a concessão de 

significado àquilo que faz e quem ele é” (p. 102) 

Pode-se admitir, então, que as posições históricas e sócio-culturais às quais estamos 

vinculados circunscrevem e influenciam o devir de cada um, mas dentro de todo enquadre há 

várias possibilidades de ação e significações, o que propicia ao sujeito ser agente sobre sua 

vida e sobre a constituição do domínio psicológico. Logo, cada pessoa, dentro do processo 

relacional, constitui e é constituída pelas trocas constantes que faz com o seu contexto sócio-

cultural. Contexto este que, como salienta Valsiner (2001), não é dado, mas sim resultado da 

atividade humana produtora de significados.  

Assim, embora sejam reconhecidas as influências e limites que as instâncias sócio-

culturais impõem, não se questiona a capacidade de agency de cada um de nós nos diversos 

empreendimentos relacionais dos quais participamos, o que significa dizer que, uma vez parte 

do mundo social interativo, todos nós, em alguma medida, agimos sobre os outros e sobre nós 

mesmos numa constante retroalimentação. 

Há que se destacar, contudo, que ao falar de agency estamos nos referindo não 

apenas à capacidade para agir, mas, sobretudo, para sermos os protagonistas de nossas ações, 

o que pode variar de pessoa para pessoa, assim como para a mesma pessoa ao longo do tempo 

ou em circunstâncias distintas.  

Conforme Falmagne (2004), a pessoa é constituída socialmente, mas também agente 

dentro da esfera social, idéia que encontra respaldo também na Psicologia Cultural. Essa 

autora entende agency como um processo que envolve múltiplos níveis, ou seja, ainda que 

possa ser considerada uma instância individual, não escapa ao nosso engajamento em 

processos sistêmicos que limitam ou potencializam nossas negociações locais/sociais. Em 

suas próprias palavras: 



 

19 
 

Participantes recorrem aos discursos disponíveis de conhecimento e à sua 
própria ‘experiência’ para produzirem sua epistemologia pessoal, assim como 
seus modos de raciocínio, através de um processo agentivo que envolve dar 
sentido, e eles co-constroem suas posições subjetivas nas trocas nas quais eles 
estão engajados. (Falmagne, 2004, p. 839). 
 

Dentro dessa perspectiva, agência é dinâmica e sistêmica, abarca tanto um nível 

intra-psicológico de constante entendimento e interpretação – ‘meaning making’ –, quanto um 

nível inter-psicológico de posições sociais que estão circunscritas aos processos discursivos e 

às condições materiais locais. Podemos dizer, então, que temos a capacidade para agirmos 

como protagonistas de nossas ações, mas, assim como em outros âmbitos psicológicos, essa 

capacidade é possibilitada e, ao mesmo tempo, restringida pelos contextos sociais nas quais 

estamos envolvidos. 

Percebe-se, pois, o caráter crucial das diversas interações sociais, das quais fazemos 

parte, na nossa própria constituição. Contudo, salienta-se que, ao longo de nossas vidas, 

assumimos diferentes posicionamentos em diferentes esferas da nossa vida, comportando-nos 

distintamente em cada situação específica e a depender dos interlocutores em questão. Para 

lançar luz sobre os aspectos dinâmicos próprios desses encontros sociais, mais do que os 

papéis formais, pensa-se nos posicionamentos assumidos por cada um de nós ao longo dos 

inúmeros discursos sociais que estamos envolvidos. 

Por posicionamento, entende-se o processo discursivo através do qual as identidades 

localizam-se dentro das conversações das quais fazem parte (Davies & Harré, 2007). 

Conforme esses autores e segundo a teoria do posicionamento, “a mesma pessoa é 

posicionada em várias formas durante uma conversação. Ao estar posicionada de diferentes 

maneiras, a mesma pessoa experimenta e mostra uma multiplicidade de identidades” (p.245). 

Dessa forma, entende-se que as pessoas tanto possuem uma identidade contínua, quanto uma 

diversidade pessoal descontínua devido aos múltiplos posicionamentos que ocupam nas 

diversas interações sociais das quais participam. 

Ainda segundo esses autores, pode-se falar em dois tipos de posicionamento: o 

interativo e o reflexivo. Entende-se por posicionamento interativo a atividade discursiva na 

qual o que é dito por uma pessoa posiciona a outra, já posicionamento reflexivo seria quando 

a própria pessoa posiciona-se a si mesma dentro do discurso (Davies & Harré, 2007). Logo, 

ao nos referirmos a outrem, estamos constantemente posicionando outras pessoas numa dada 

situação e, quando refletimos e falamos sobre nós mesmos, estamos nos posicionando dentro 

do nosso próprio discurso. 
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Nesse sentido e enfatizando o caráter dinâmico de cada interação social, Korobov e 

Bamberg (2004) assumem o próprio desenvolvimento humano como posicionamento 

microgenético e defendem que a abordagem discursiva deve tratar a linguagem como um 

meio pragmático e ‘constitutivo’, como sempre promovendo algo nas interações sociais, nas 

quais os posicionamentos assumidos por cada sujeito envolvido pautam-se numa noção de 

atividade dos selves, em suas próprias palavras, ‘selves-in-the-making’. 

O self, dentro dessa perspectiva, aparece como uma instância dinâmica e não 

cristalizada que se atualiza constantemente conforme cada atividade discursiva em 

andamento. A linguagem, pois, é entendida como o veículo que propicia a emergência e 

expressão de posicionamentos diversos, o que, possivelmente, atrela-se ao surgimento de 

novidade psicológica, de mudanças desenvolvimentais significativas.  

Para os chamados interacionistas simbólicos, os indivíduos tanto possuem uma 

concepção de self mais geral, quanto múltiplas identidades específicas a cada papel e 

contexto, os quais, por sua vez, reorganizam o self (Turner & Stets, 2005), o que encontra-se 

de acordo com a visão de identidade de Davies e Harré (2007) supracitada. Dessa maneira, a 

concepção de self, de identidade, adquire um caráter mais dinâmico e relacional, sendo 

caracterizado por uma fluidez consoante com a diversidade de interações sociais das quais os 

indivíduos fazem parte. 

Neste ponto, o conceito de dialogicalidade é crucial, pois, como pontua Valsiner 

(2002), esse é um atributo geral que diz respeito à relação entre as partes de um sistema, 

sendo a base de uma noção dinâmica do self. 

Para Salgado e Gonçalves (2007), “conhecimento humano é criado através de uma 

atividade de coordenação com outros e não existe nenhuma possibilidade de criação de 

significados sem esse endereçamento” (p. 611). Segundo esses autores e sob uma perspectiva 

dialógica, todos os processos envolvidos na vida humana são de natureza relacional, não 

sendo possível nenhum tipo de existência humana sem esse relacionamento dialógico com os 

outros e com o ambiente natural. 

Em consonância com estas idéias, encontra-se a teoria do self dialógico proposta por 

Hermans (2001), a qual parece ser um ponto de convergência entre os conceitos de 

posicionamento e dialogismo, já que ambos contribuem para uma noção de selves mais 

relacionais e dinâmicos.  

A teoria do self dialógico – inspirada tanto na noção de self de William James (1890, 

como citado em Hermans, 2001, p. 244), quanto na metáfora polifônica de Mikhail Bakhtin 

(1929/1973, como citado em Hermans, 2001, p. 245) – se coaduna com essa perspectiva na 
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medida em que entende o self como “uma multiplicidade dinâmica de posições do eu (I-

positions) relativamente autônomas” (Hermans, 2001, p. 248). Assim, a idéia cartesiana de 

um self único e imutável cede espaço para a noção de um self multivocal e fluido, estruturado 

narrativamente, que se constitui e reconstitui nos diversos posicionamentos que assumimos na 

vida social da qual somos parte. 

O conceito de self dialógico assume, portanto, três importantes características, 

conforme relatam Fogel, Koeyer, Bellagamba e Bell (2002): a) a multiplicidade de posições 

do eu (I-positions) que interagem entre si, assumindo uma perspectiva única na experiência 

pessoal; b) a inserção destas posições em um tempo e espaço corporificados no real ou 

imaginário e c) possuir um caráter inerentemente social. Para estes autores, inclusive, cada 

uma dessas características já se encontra presente em crianças pré-verbais, o que significa que 

uma vez imersa em dado contexto social, a criança já experimenta os jogos interativos 

próprios das relações humanas. 

Dessa forma, dentro do campo interativo e englobando os múltiplos posicionamentos 

e significações que o movimento relacional comporta, pode-se assumir que “a realidade 

psicológica de cada indivíduo é narrativa e dinâmica, inserida nos contextos histórico, 

político, cultural e interpessoal.” (Borges, 2005, p. 23) 

É dentro desse enquadre dialógico que se encontra a experiência de maternidade, 

sendo esta uma etapa importante no curso de vida da mulher, posto que sinaliza a passagem 

de um estágio desenvolvimental para outro e abarca modificações em diversos níveis. Nas 

palavras de Dias e Lopes (2003), representa uma etapa de redefinições de papéis para a 

mulher, o que é entendido aqui como uma reconfiguração de posições do eu (I-positions), 

agora incluindo uma nova posição: a de ser mãe.  

Com efeito, como sinaliza Cowan (1991), a maternidade pode ser considerada uma 

transição, já que é um processo que envolve mudanças qualitativas que requerem 

reorganizações comportamentais tanto no domínio interno (intrapessoal), quanto manifesto 

(interpessoal). Segundo o mesmo autor, como acarreta transformações bastante significativas 

nas relações familiares, a maternidade também pode ser considerada uma transição familiar, 

pois mudanças no ciclo de vida de qualquer membro da família afeta, de algum modo, o 

sistema familiar como um todo.  

A maternidade, entendida como transição, é um processo que requer reconciliações 

de experiências passadas e presentes a expectativas futuras, de forma a dar nexo aos diversos 

acontecimentos que a caracterizam e integrá-los ao curso de vida da mulher, em particular, e 

da família, em geral. Como ressalta Bochner (1997), o senso de coerência que necessitamos 
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não é inerente aos eventos, mas um empreendimento necessário para que se possa perceber a 

vida como um todo contínuo no transcorrer do tempo. 

Nesse sentido, é consenso entre os autores que trabalham com a abordagem narrativa 

a idéia de que é o próprio ato de narrar que dá coesão à diversidade de nossas experiências, 

promovendo a conexão entre eventos passados, presentes e futuros. É, então, através da 

constante atividade de construção e reconstrução de narrativas, do relato de histórias, que as 

pessoas dão unidade e coerência aos eventos da própria vida, atribuindo-lhes, assim, algum 

significado (Bochner, 1997; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998; Miller, 2005).  

Discutindo mais propriamente a narrativa autobiográfica, Wortham (2000) ressalta 

que este tipo de discurso faz mais do que representar o self, uma vez que também propicia que 

os narradores se posicionem em relação às suas audiências. Em outras palavras, a linguagem, 

neste âmbito, permite ao narrador construir parcialmente a si próprio no ato do discurso. 

Logo, além de ser uma maneira típica de estruturação da experiência, a narrativa, 

segundo Bruner (1997), possui essa função constitutiva, o que a torna um instrumento de 

produção de significados à medida que fornece um enquadre interpretativo, passível de 

significação. Significar, para esse autor, começa com o uso da linguagem, visto que “o 

próprio significado é um fenômeno culturalmente intermediado que depende da existência 

prévia de um sistema compartilhado de símbolos” (p. 66). 

Contar histórias seria, dessa maneira, uma forma de dar continuidade ao curso de 

vida e também de munir o narrador de identidade pessoal, social e cultural (Lieblich et al. 

1998; Miller, 2005). As pessoas são, naturalmente, organismos geradores de significados e é 

por meio do relato de histórias de vida que elas estabelecem e imprimem sentidos individuais 

e culturais às suas experiências no mundo (Lieblich et al. 1998). 

Assim, as transições familiares são entendidas como eventos narrativos, requerendo 

negociações e ressignificações dentro da tecedura de memórias, no intuito de nutrir de sentido 

tanto as experiências passadas e presentes, quanto as expectativas futuras. 

Sabe-se que a família é apontada pela literatura como elemento chave para a proteção 

e a socialização de seus membros (Carvalho & Almeida, 2003; Dessen & Braz, 2005). Quanto 

ao nascimento de filhos dentro do contexto familiar, Dessen e Braz (2000) afirmam que 

 

Com a chegada de um novo filho, são exigidas da família novas estratégias para 
lidar com as tarefas de desenvolvimento, capacidade de adaptação para receber o 
novo membro e habilidades para administrar as necessidades emergentes do 
sistema. Uma das tarefas dos genitores, nesse período, é buscar o equilíbrio do 
sistema familiar. (p. 222). 
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Nota-se, deste modo, que a chegada dos filhos é um advento que irá transformar a 

vida familiar como um todo, requerendo ajustes e a aquisição de novas habilidades por parte 

dos seus membros às novas demandas, o que não cessa, mas sim vai se constituindo em novas 

tarefas no transcorrer do tempo ao longo do ciclo familiar.  

Stratton (2003) observa que qualquer que seja a forma que a família assuma, ela se 

configura em um espaço importante no que se refere à manutenção do comprometimento 

entre seus membros, como também ao suporte social e econômico necessários para a chegada 

dos filhos. Esse autor, ainda, ressalta os processos intergeracionais implicados na esfera 

familiar, chamando a atenção para o fato de que “nossas imagens de família são fortemente 

influenciadas pelas gerações anteriores” (p. 336). Em outras palavras, seria afirmar que o que 

para nós é ser uma mãe ou uma filha, por exemplo, relaciona-se intimamente às idéias das 

gerações anteriores da nossa família a esse respeito. 

Deve-se reconhecer, neste ponto, que o conceito de geração na literatura científica 

não se encontra imune à diversidade de aplicações em seu uso, o que pode gerar alguns 

desentendimentos. É necessário destacar que, para o presente estudo, privilegiar-se-á uma 

noção mais sociológica do termo, conforme descrito por Britto da Motta (2004a), na qual 

geração “designa um coletivo de indivíduos que vivem em determinada época ou tempo 

social, têm aproximadamente a mesma idade e compartilham alguma forma de experiência ou 

vivência” (p. 350). 

Pensa-se que, ao se procurar um melhor entendimento acerca dos processos 

familiares, há que se levar em consideração uma perspectiva intergeracional, visto que 

padrões de relacionamentos entre os membros do sistema familiar são influenciados não 

apenas por um contexto sócio-cultural mais amplo. Nesse sentido, deve-se ressaltar que as 

relações entre os membros do grupo familiar sofrem modificações ao longo do 

desenvolvimento da própria família, como também no curso do desenvolvimento de cada 

indivíduo em particular. Como ressaltam Dessen e Braz (2005): 

 

As transições de um estágio para outro, no ciclo de vida familiar, por sua vez, 
têm um efeito continuado sobre o desenvolvimento da família, influenciando os 
membros das diferentes gerações. Esse processo transmite padrões de 
funcionamento e relacionamento entre seus membros. (p. 122). 

 

Nota-se, deste modo, que a chegada dos filhos é um advento que irá transformar a 

vida familiar como um todo, requerendo ajustes e aquisição de novas habilidades por parte 
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dos seus membros às novas demandas, o que não cessa, mas sim vai se constituindo em novas 

tarefas no transcorrer do tempo e ao longo do ciclo familiar. Tornar-se mãe, portanto, não é 

uma tarefa das mais simples, nem tampouco prescinde de aprendizados constantes, seja por 

parte dos genitores ou da família em geral.  

A maternidade, então, frente ao interjogo das interações humanas, assume ricos e 

variados significados que balizam e especificam essa experiência na vida de cada mulher que 

a vivencia, mas que também ressoam e se processam nos espaços sociais. Durante essa 

transição familiar, importantes transformações são vivenciadas por cada membro da família, 

englobando continuidades, mas também gerando descontinuidades que se tornam imperativas 

e solicitam ajustes e reajustes, significações e ressignificações em decorrência do 

enfrentamento de novas demandas e tarefas que se impõem com o nascimento de filhos. 

O processo de gravidez e parto, mais especificamente, é considerado como um 

período de transformações na vida da mulher que engloba mudanças não apenas na esfera 

biológica, mas também nas esferas subjetiva e relacional. Estas mudanças são refletidas por 

um conjunto de fatores comportamentais da futura mãe que se constituem de acordo com suas 

crenças, valores e expectativas perante a chegada de um filho (Dessen & Braz, 2000).  

Dentre esses fatores podem surgir, inclusive, sentimentos de ambivalência no tornar-

se mãe que marca a passagem de uma posição a outra dentro do seio familiar. De acordo com 

Ferrari, Piccinini e Lopes (2007), esse processo envolve um movimento subjetivo de mudança 

da posição de filha para mãe, abarcando emoções positivas e negativas que se apresentarão 

dentro das particularidades de cada cultura e de cada família.  

As emoções podem ser compreendidas como uma linguagem que abarca diferentes 

conotações em contextos distintos, posto que existem diferenças na maneira como são 

representadas ou sentidas. Neste sentido, como apontam Turner e Stets (2005), conforme a 

abordagem interacionista simbólica das emoções, “cada pessoa pode regular os 

comportamentos em referência a enquadres culturais e constritores sócio-estruturais.” (p. 

100), o que não significa dizer que todas as pessoas dentro de uma mesma cultura sentem as 

mesmas coisas, mas sim que compartilham das mesmas possibilidades de significar seus 

sentimentos. 

Em consonância com este ponto de vista, Parkinson, Fischer e Manstead (2005), ao 

abordar o nosso entendimento cotidiano das emoções, afirmam que os sistemas de 

significados emocionais determinam como representamos e comunicamos os nossos afetos, 

configurando, também, as maneiras através das quais experienciamos, expressamos, 

organizamos e modulamos nossas emoções nas interações sociais.  
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Reconhece-se, entretanto, que há emoções básicas, universais que são vivenciadas 

por todos os seres humanos – tais como alegria, raiva, nojo, medo e surpresa – a despeito das 

fronteiras sócio-histórico-culturais existentes, o que é defendido pelas perspectivas 

evolucionárias. Porém, existem também emoções secundárias, específicas a cada cultura e a 

cada sistema de significados próprios.  

Assim, considera-se que a vivência e a manifestação de emoções, durante o processo 

de gravidez e parto, encontram-se também vinculadas aos sistemas de significação próprios de 

cada contexto cultural, como também dentro das relações familiares, uma vez que a família 

constitui-se num grupo social no qual as pessoas possuem considerável similaridade quanto às 

experiências e comportamentos emocionais (Parkinson et al., 2005). 

Como afirmam Planalp, Fitness e Fehr (2006), relacionamentos íntimos são ricos em 

sua natureza e englobam múltiplas facetas em sua análise, possuindo, contudo, uma elemento 

em comum: a emoção. Não seria diferente, portanto, no que tange às relações familiares, onde 

aprendemos, compartilhamos e expressamos as nossas emoções, pois toda “interação social 

implica tanto experiência, quanto expressão de sentimentos.” (Parkinson et al., 2005, p. 25). 

Os conceitos de self e identidade são centrais dentro da dinâmica dos 

relacionamentos interpessoais, na medida em que quando estes são confirmados pelos outros 

sociais tendemos a experienciar emoções positivas, já quando acontece o contrário, estamos 

propensos a sentir uma variedade de emoções negativas (Turner & Stets, 2005). 

Ressalta-se, aqui, que falar de emoção negativa não quer dizer, necessariamente, 

falar de uma emoção ruim em si mesma, pois estas cumprem um papel evolutivo primordial 

que não pode ser negligenciado. Não se pode perder de vista que, mais que ruins ou boas, as 

emoções, sim, mobilizam as pessoas de maneiras positivas ou negativas, afetando, de alguma 

forma, o equilíbrio de cada um. 

Tornar-se mãe envolve uma gama de emoções novas para a futura mãe, mas também 

para os demais membros do sistema familiar, posto que acarreta mudanças nos 

posicionamentos assumidos dentro da família, requerendo ressignificações e negociações 

entre as novas posições que serão adotadas por cada pessoa. Dessa forma, entende-se que a 

maternidade é, em última análise, um campo afetivo fértil onde há vivência de intensas e 

variadas emoções que são culturalmente mediadas e produzidas dialogicamente dentro de um 

padrão emocional interativo próprio de cada sistema familiar específico. 

De forma geral, há uma tendência a se pensar no amor materno como algo instintivo 

e, por conseguinte, uma característica inata das mulheres, todavia atitudes maternas e até 

mesmo a representação de mãe, modificam-se no decorrer da história (Badinter, 1985). Pensa-
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se que este evento tão relevante para a vida da mulher e da família deva ser entendido como 

um fenômeno construído historicamente dentro de contextos sócio-culturais específicos e que 

se manifesta através das particularidades dos mundos subjetivos de cada pessoa envolvida.  

A vivência da maternidade em determinado contexto, da mesma forma como em 

contextos diferentes, pode admitir significados distintos entre as pessoas, assim como para a 

mesma pessoa ao longo do tempo. Embora tornar-se mãe seja uma experiência 

freqüentemente considerada como universal, há que se considerar, portanto, as especificidades 

históricas e as variações culturais dos ambientes sociais nos quais cada mulher vive (Miller, 

2005), além dos aspectos subjetivos envolvidos em cada processo de significação particular.  

Logo, posto que envolve mais do que instintos e comportamentos naturalizados, 

sendo uma posição aprendida e representada na interação com outros sociais, a maternidade 

pode ser entendida como uma constante construção e reconstrução de significados que vão se 

delineando de acordo com os processos de internalização e externalização descritos por 

Valsiner (2007) e dentro das dimensões tempo e espaço.  

Deste modo, abarca instâncias subjetivas, sociais, culturais e históricas que vão 

preencher tal vivência de variados significados; estes, por sua vez, podem se configurar de 

forma peculiar a cada pessoa, assim como de forma compartilhada coletivamente. Como 

ressalta Miller (2000), a maternidade configura-se tanto como um evento público, quanto uma 

experiência privada. 

Contudo, dizer que a maternidade é uma construção cultural não significa que não se 

reconhecem os aspectos biológicos implicados nesse fenômeno, apenas enfatiza-se seu caráter 

construído dentro do jogo de interações socioculturais próprias da condição humana e, 

destarte, passíveis de variação de cultura a cultura.  

Como pontua Chaves (2006), “O exercício da parentalidade hoje é decorrente da 

história e da cultura em que a família está inserida e está estreitamente ligada ao contexto 

social, no qual originam papéis e comportamentos de homens e mulheres.” (p. 48). Em 

conformidade com esta perspectiva, Marcello (2005) afirma que o modo de ser mãe é 

histórico, pois tornar-se objeto de si mesmo só adquire sentido na medida em que certa 

modalidade normativa assume alguma legitimidade. Neste sentido, menciona que quando as 

mães falam de si estão falando também do que é considerado normativo na sociedade – 

 
seja para comprová-la, seja para adequar-se a ela, seja para dela escapar. Trata-
se de um movimento que, ao mesmo tempo em que produz uma verdade sobre a 
normatividade, ajuda a dar sentido a ela, contribuindo para que certos sentidos 
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sejam legitimados, propagados e atualizados a favor de outros, por sua vez 
negados, excluídos, barrados. (p. 150). 

 

Então, para que se possa compreender melhor a maternidade atualmente dentro da 

nossa cultura, deve-se resgatar um pouco do histórico de algumas concepções relacionadas à 

imagem materna ao longo do tempo. 

Conforme Dias e Lopes (2003), as transformações históricas ocorridas no conceito 

de maternidade foram favorecidas quando as mulheres começaram a buscar novos espaços, a 

família a se confinar em uma vida particular distanciada da vida social e a infância a adquirir 

um novo valor. No final do século XVIII, ainda conforme as autoras, a mãe passa a ocupar 

um lugar diferenciado no seio familiar, o que acaba por ressoar no poder paterno, 

relativizando-o e favorecendo o surgimento do chamado mito do instinto materno, o qual vai 

fertilizar a idéia de que a mãe é a principal responsável pela felicidade/infelicidade dos filhos.  

No Brasil, este modelo europeu de família acaba por ser convalidado especialmente 

com a chegada da família real portuguesa e o Estado nacional, em conformidade com a 

política higienista da época, normatiza hábitos e costumes que irão repercutir em uma nova 

prática nos relacionamentos e na parentalidade (Chaves, 2006). Já a partir da segunda metade 

do século XX, as transformações na estrutura familiar brasileira derivaram, particularmente, 

da crescente participação da mulher no mercado de trabalho (Dias & Lopes, 2003; Chaves, 

2006), assim como das repercussões na sociedade do movimento feminista e dos métodos 

anticoncepcionais, dentre outros avanços tecnológicos da medicina moderna. 

Neste sentido, percebe-se que essas mudanças vêm contribuindo para a construção de 

um novo espaço para a mulher dentro da sociedade, como um todo, e da família, mais 

especificamente, onde a maternidade, como também a paternidade, não adquire mais um 

caráter de inevitabilidade, mas sim de uma opção, uma escolha, uma possibilidade que pode, 

ou não, ser concretizada. 

Por outro lado, essas mudanças colocam em jogo uma série de novas possibilidades 

de situações e posicionamentos a serem abarcados pelas mulheres, seja pelas novas demandas 

dentro das relações familiares, pelos padrões de exigência social do que é ser uma boa mãe, 

ou por geralmente ter de conciliar o trabalho com a maternidade, dentre outras. É interessante 

notar que estas circunstâncias, por sua vez, fazem com que, em nossa cultura, uma mãe possa 

estar mais propensa a sentimentos ambivalentes em relação ao exercício da maternidade. 

Desse modo, constata-se que o processo de gravidez e parto envolve aspectos 

subjetivos importantes que precisam ser explorados, mas não se pode perder de vista que eles 
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estão imersos em um contexto mais amplo que precisa ser considerado. Assim, ainda que o 

foco desta pesquisa seja explorar as experiências subjetivas das mulheres quanto ao parto e à 

dor, não se descarta uma apreciação sobre as particularidades do contexto sócio-cultural do 

qual os fenômenos em estudo fazem parte, posto que são fenômenos intrincados que se 

constituem mutuamente. 

Sabe-se que, em conformidade com as transformações na estrutura familiar 

brasileira, mudanças nas políticas de saúde e práticas de atenção médica foram implementadas 

ao longo da história como forma de controle da morbidade e mortalidade materno-infantil, o 

que vem sendo questionado devido aos contornos por demais intervencionistas e por vezes 

ineficazes ou até danosos que estas ações têm assumido. 

Como sinaliza Valsiner (2000), a história da medicina perinatal indica uma luta, 

desde a década de 1970, entre os obstetras e as parteiras, ou seja, uma intensa busca dos 

homens especialistas em se sobrepor ao domínio da gravidez e do parto, domínio este até 

então pertencente às mulheres.  

Essa luta tem sua origem, conforme Martins (2005), já nas primeiras décadas do 

século XIX, quando o corpo humano passa a ser um objeto do conhecimento científico, 

configurando-se num cenário cada vez mais concreto e visível ao olhar médico. O final século 

XIX, por sua vez, pode ser considerado como o marco inicial do hospital como um cenário 

para o parto, o que foi sendo cada vez mais aceito pelas mulheres e pela sociedade, trazendo 

conseqüências importantes, como afirma Martins (2005). Com base nessa autora, 

 

Uma conseqüência importante desse processo de conhecimento foi a crescente 
intervenção com o uso de tecnologias médicas e farmacêuticas, seguida pelo 
gerenciamento dos corpos femininos transformados em corpos-pacientes à 
medida que os saberes se especializaram e que a gravidez, o parto e o puerpério 
passaram a ser controlados pelo médico e, posteriormente, pela equipe hospitalar 
(p. 664). 

 

No caso do Brasil, o ensino da arte do parto começou a partir de 1832, com a 

fundação das escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, tomando como modelo a 

obstetrícia francesa em formulação e ainda sob a autoridade das parteiras nas salas de parto 

(Martins, 2005). Já a institucionalização médica do parto no Brasil, mais propriamente, teve 

como marco a criação de políticas governamentais voltadas para a proteção à saúde materno-

infantil na década de 1920 com a reforma sanitária de Carlos Chagas, a qual sofreu numerosas 

modificações ao longo do tempo (Nagahama & Santiago, 2005). 
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A partir daí, o ritual do parto cada vez mais tem se transformado num ritual médico, 

no qual o cenário é o hospital e os procedimentos usuais visam mais a praticidade para a 

intervenção médica (restrição de pessoas significativas, tricotomia, posição deitada, etc.) que 

o conforto da mulher ou até mesmo do bebê. 

Nesse sentido, a crescente medicalização do parto, como discurso canônico dentro da 

nossa sociedade atual, tem sido criticada por entender o corpo feminino mais como um objeto 

a ser avaliado e submetido exclusivamente à prática médica, restringindo, assim, a autonomia 

da mulher neste evento reconhecidamente importante que ressoa em seu curso de vida como 

um todo. 

 

Mulher, parto e dor 

Segundo a perspectiva na qual prevalece a valorização em torno dos direitos 

reprodutivos e sexuais das mulheres, tem se discutido cada vez mais, como aponta Borges 

(2005), o uso excessivo de intervenções médicas durante o parto, posto que estas intervenções 

têm aniquilado com freqüência a subjetividade da mulher, uma vez que suas opiniões, desejos 

e decisões acerca do seu próprio corpo vêm sendo constantemente ignoradas. 

Diante do aumento da hospitalização e da medicalização do parto, processos 

promovidos especialmente pelos avanços tecnológicos da medicina moderna como já visto 

anteriormente, têm emergido preocupações e discussões mais sistemáticas em torno da 

valorização de um processo mais “natural” no que tange ao parto. Como ressaltam Nagahama 

e Santiago (2005), dentro dos contextos institucionais de saúde, essas discussões ressoam 

desde o movimento mundial ocorrido na década de 1980 em favor da humanização do parto e 

nascimento, ou seja, da busca de novos paradigmas que valorizassem o ser humano como um 

todo e não apenas em sua dimensão biológica. 

Conforme Martin (2003), muitas são as críticas feministas em torno de um parto 

medicalizado, pois as instituições médicas, e as tecnologias daí advindas, disciplinam o corpo 

da mulher, regulando e controlando as vivências de parto, o que favorece para que as 

mulheres sejam menos agentes, menos protagonistas nessa experiência. Segundo a autora, a 

crítica feminista geralmente advoga que o parto é um processo seguro e natural e não um 

evento potencialmente perigoso que precisa de tratamento. 

Assim, a idéia de humanização do processo de parto e nascimento, atrelado à noção 

de empoderamento das mulheres, traduz-se pelo resgate dos saberes e fazeres das mulheres, 

dos poderes e potenciais femininos cada vez mais subjugados pela nossa civilização, já que o 

parto teria deixado de ser assunto de mulheres para ser assunto médico (Tornquist, 2002). 
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Entretanto, o próprio termo que cunha este movimento encerra ambigüidades e 

contradições, pois, como considera Tornquist (2002), remete a uma noção de homem 

naturalizado, destacado da história e da cultura, o que incide na clássica dicotomia natureza 

versus cultura. Por outro lado, assumir uma perspectiva construcionista do que venha a ser 

humanização na assistência ao parto “implicaria trazer para o campo do simbólico a 

experiência da parturição; implicaria perceber a indissociabilidade das dimensões biológica, 

psíquica e cultural que se fazem presentes no ritual do parto” (Tornquist, 2002, pp. 488-489). 

Atenta à polissemia do termo e disposta a dialogar com os diferentes sentidos dados 

à ‘humanização’ do parto, Diniz (2005) sintetiza os múltiplos discursos existentes e destaca 

que eles podem convergir ou não, mas que todos trazem, de alguma forma, uma reivindicação 

de legitimidade do discurso, assim como representam um conjunto de propostas de mudança 

num cenário onde prepondera a medicalização. 

A autora cita alguns usos do termo: a) como uma legitimidade científica da medicina, 

a chamada assistência baseada na evidência que advoga o uso da tecnologia de maneira crítica 

e apropriada, visando o respeito à fisiologia feminina; b) como uma legitimidade política de 

reinvidicação e defesa dos direitos da mulheres, através de um cuidado que promova o parto 

seguro e não-violento; c) como uma tecnologia adequada à saúde da população, ou seja, em 

sua dimensão coletiva e não apenas individual; d) como legitimidade profissional e 

corporativa, o que requer um redimensionamento dos papéis e poderes na cena do parto em 

relação á equipe de saúde; e) como legitimidade financeira dos modelos de assistência, com o 

uso racional dos recursos disponíveis; f) legitimidade da participação da parturiente nas 

decisões sobre sua saúde e g) como direito ao alívio da dor, através do uso de recursos e 

tecnologias antes restritos ao âmbito privado. 

Compreende-se, desse modo, que, assim como os diferentes entendimentos acerca do 

termo, variadas apropriações e usos do ideário do movimento pela humanização da gravidez e 

do parto podem acontecer nos diversos contextos de saúde que intentem a implementação de 

suas propostas, o que merece atenção. 

As circunstâncias em relação ao parto são determinadas pelo sistema de significados 

coletivo-culturais (Valsiner, 2000) e não se pode deixar de considerar que é nesse contexto de 

crescente medicalização que o parto, em nossa sociedade, geralmente acontece. Contudo, 

ainda que essa configuração sócio-cultural circunscreva a experiência de parto, há que se 

considerar que cada mulher ao se apropriar dos significados coletivos compartilhados 

culturalmente os transformam para o âmbito pessoal, em menor ou maior grau. Então, como 

sinaliza Valsiner (2000), as reconstruções pessoais-culturais da vivência de um parto em 
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âmbito institucional variam, pois cada mulher constrói seu próprio sistema de mediação 

semiótica, o que se torna relevante para as suas ações. 

Além disso, é preciso deixar claro que a noção de tecnologia é mais ampla do que o 

seu uso convencional. Já Martin (2003) aborda a idéia de tecnologias internalizadas de 

gênero, partindo do pressuposto foucaultiano de que nossos discursos e práticas nos 

constituem como sujeitos e as tecnologias de poder produzem e reproduzem os nossos 

relacionamentos com o mundo. Nas palavras de Valsiner (2000), seria dizer que tecnologia 

assume o valor de ferramenta de mediação semiótica.  

Martin (2003) enfatiza que essas tecnologias são inerentes aos nossos selves, selves 

esses que são marcados por nossa subjetividade de gênero. Isso equivale a dizer que não 

nascemos homens ou mulheres, mas, sim, aprendemos a pensar e a nos comportar como tais, 

ou seja, as identidades de gênero, do que é ser um homem ou uma mulher, são construídas 

culturalmente e estão permeadas pelos discursos sociais a respeito dos papéis de gênero 

tradicionalmente atribuídos a homens e mulheres. Em conformidade com essa perspectiva, 

podemos dizer que as parturientes se comportam ou buscam se comportar dentro do que é 

considerado normativo, dentro do que é esperado a respeito de como uma mulher deve se 

comportar, especialmente quando em âmbito público.  

Nesse ínterim, deve-se ressaltar que, como afirmam Bastos, Chaves e Calaça (no 

prelo) a restrição da mulher ao âmbito privado não significa, necessariamente, um menor 

exercício de poder, além disso, seria na conversação entre mulheres que é estabelecido como 

uma mulher – e um homem – deve ser. Assume-se, com base nesses autores, que a construção 

do self e a sua regulação perpassam o fluxo de narrativas, ou seja, as narrativas entre mulheres 

transformam o mundo, propiciam a emergência de novos significados tanto no domínio 

individual, quanto coletivo, o que pode, inclusive, romper com o discurso canônico. 

Nesse sentido, poder-se-ia dizer que, embora os discursos feministas alertem para as 

relações históricas de poder dos homens sobre as mulheres, há também que se considerar que 

esse também é um campo de via dupla. Isso significa dizer que as mulheres também exercem 

seu poder na esfera da qual fazem parte. Seus discursos podem funcionar como sub ou até 

contraculturas, ou seja, como transformadores e desafiadores de histórias canônicas, gerando, 

assim, uma trama de significações a partir do mundo feminino. 

A dor também tem merecido destaque no contexto dessas discussões. Conforme 

Vergely (2000), certa memória cristã da cultura ocidental, em sua busca por explicar as razões 

do sofrimento humano, contribuiu na difusão da idéia de que o sofrimento era necessário à 

condição humana, sendo inevitável tanto a homens, quanto a mulheres. Contudo, há uma 
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variedade de mecanismos biológicos – fatores hormonais, sistemas endógenos inibitórios de 

dor, etc. – e psicossociais – estratégias de enfrentamento, papéis sociais, história familiar, etc. 

– que influenciam na experiência e resposta à dor entre homens e mulheres (Fillingim, 2003). 

Não é incomum, inclusive, a visão popular de que o sofrimento está intimamente 

atrelado ao universo feminino mais do que ao masculino, ou seja, a idéia de que ser mãe é 

sofrer acompanhe uma tradição na qual os papéis femininos e de maternidade se encontram 

vinculados. A dor do parto, por sua vez, parece influenciar essa noção por ser uma 

experiência exclusiva da mulher, reconhecidamente única e complexa (Callister, 2003), 

esperada em quase todas as sociedades (Jordan, 1993) e geralmente vista como uma das mais 

intensas (Aguilera, Mesas, Muñoz & Salicrú, 2009), não comparável a outras formas de dor. 

Como pontuam Lopes, Donelli, Lima e Piccinini (2005), “a cultura fundada sobre os 

preceitos do Cristianismo impõe que a boa mãe é aquela que sofre dando à luz seus filhos, 

pois, afinal, a mulher foi destinada a parir com dor, segundo palavras bíblicas” (pp. 252-253). 

Somado a isso, o tradicional papel social que a mulher tem assumido no cuidado aos filhos, 

como já visto, pode contribuir para um maior estreitamento dos laços afetivos, o que geraria 

maior empatia da mãe para com o sofrimento de seus filhos e, conseqüentemente, o 

sofrimento da própria mãe.  

Callister, Khalaf, Semenic, Kartchner e Vehvilainen-Julkunen (2003) assumem, 

inclusive, a dor do parto como um primeiro ato de maternidade, ou seja, como inaugurando 

uma experiência que será marcada por possíveis consternações. Segundo esses autores, a dor 

aparece em relevo na vivência do parto, marcando de maneira profunda o significado dessa 

experiência e sendo considerada, inclusive, como um teste de feminilidade, de ser mulher. 

Para a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor, de forma geral, 

pode ser descrita como “uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um 

dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tais danos”, englobando sempre um 

componente subjetivo (www.iasp-pain.org).  

A dor do parto, mais especificamente e em seu sentido fisiológico, é decorrente da 

preparação do corpo da mulher para o nascimento do bebê, o que consiste em contrações 

uterinas seguidas da dilatação do colo do útero e do estiramento tanto do solo pélvico quanto 

da vagina (Aguilera et al., 2009). 

Alguns autores como Callister (2003), contudo, acrescentam a essa conceituação o 

aspecto culturalmente definido que a experiência da dor comporta, pois mesmo que seja 

vivenciada por todos os seres humanos e tenha uma base biológica comum, as atitudes e 

comportamentos diante da dor diferem entre as culturas. Fillingim (2003), por sua vez, 
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sintetiza afirmando que “dor é uma experiência complexa esculpida por múltiplas forças 

biológicas, psicológicas e socioculturais” (p. 165). 

Nesse sentido, ainda que seja um fenômeno corporalmente experienciado, a dor, 

como ressalta Sarti (2001), expressa a relação entre os significados individuais e as 

referências coletivas, uma vez que sua significação acontece mediante códigos ou ferramentas 

culturais a que temos acesso. A comunicação da dor, sua valorização ou desvalorização e a 

maneira como é manifestada obedece a padrões culturais (Budó et al. 2007) e a circunstâncias 

sociais que marcam de forma profunda tal experiência. 

Em conformidade com essa noção da dor como constituída culturalmente, Jordan 

(1993) constata, em um estudo transcultural, que a experiência da dor no parto é mais relatada 

nos Estados Unidos do que na Holanda, Suécia e Yucatan. Esse achado, segundo a autora, 

demonstra que as expectativas engendradas pelas concepções locais a respeito do parto 

acabam por influenciar a maneira como as mulheres experienciam a dor. 

Dentro dessa perspectiva, na qual se admite que a experiência da dor abarca também 

componentes socioculturais, Valsiner (2000) sinaliza que a dor do parto aparece, em muitas 

sociedades, como um valor, como algo que marca a condição feminina e aprofunda a 

significação dessa experiência. Contudo, ainda que existam sociedades como a japonesa, em 

que a dor do parto é valorizada coletivamente, em outras sociedades, como a brasileira, é uma 

construção comum a representação de que o fato do parto ser doloroso significa que algo deva 

ser feito a esse respeito.  

Assim, cada vez mais, tem se percebido a introdução das tecnologias médicas e 

farmacológicas na tentativa de minimizar ou anular os efeitos dolorosos do trabalho de parto. 

Educação para o parto como o sistema de Velvovsky e, posteriormente, Lamaze (Valsiner, 

2000), sofisticação dos métodos, anestesias e medicamentos para o alívio ou supressão da dor 

no momento do parto são cada vez mais crescentes nas sociedades ocidentais. 

O uso de tecnologias, porém, não garante necessariamente um parto sem dor, pois, 

como pontua Diniz (2005), há uma diferença entre a dor do parto propriamente dita e aquela 

decorrente de procedimentos médicos que visam a aceleração do parto. Nesse sentido, pode-

se assumir que “a dor do parto é em grande medida iatrogênica, amplificada por rotinas como 

a imobilização, o uso abusivo de ocitócitos, a manobra de Kristeller, a episiotomia e a 

episiorrafia, entre outras” (Diniz, 2005, p. 635). 

Conforme a autora, a manobra de Kristeller “consiste na expressão do fundo uterino 

para ajudar na saída do bebê (...) é um procedimento tão associado a complicações maternas e 

fetais graves que sequer é mencionado em muitos livros e documentos, apesar de ser uma 
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prática corrente nos serviços brasileiros” (Diniz, 2001, p.08). A episiotomia, por sua vez, 

também é um procedimento médico usual e corresponde a uma “incisão no períneo, para 

aumentar o canal vaginal, por oportunidade do parto normal” (Previatti & Souza, 2007, 

p.197), seguida pela episiorrafia, que é a sutura do corte. 

São justamente práticas como essas que ilustram o significado coletivo de que o 

parto é um evento que põe a saúde em risco e, por isso, precisa das mais diversas 

interferências médicas para torná-lo “moderno, indolor, conveniente em horários e datas, 

racional, sem gemidos (...) há também uma certa decência, um apagamento da dimensão 

sexual do parir” (Diniz, 2005, p.635). Além disso, cria-se um contexto no qual quem decide o 

uso de recursos para o alívio da dor não é a mulher, mais sim o sistema médico, o que se 

configura como uma forma de controle sobre a manifestação da dor (Jordan, 1993), posto que 

impõe enquadres do que é socialmente aceitável e coloca a mulher, seus desejos e 

posicionamentos em segundo plano. 

Nessas condições, as mulheres ficam mais susceptíveis a vivenciarem tensões 

geradas pelo confronto entre suas disposições pessoais e as possibilidades oferecidas pelo 

contexto com o qual se deparam nas circunstâncias do parto. De acordo com Abbey (2006), é 

nessa relação ambivalente entre opostos, entre ‘o que é’ e ‘o que deveria ser’ que emerge a 

construção de novos significados. Corresponde a dizer que as mulheres em processo 

parturitivo têm que transitar entre a sua vontade e as alternativas oferecidas e circunscritas 

sócio-culturalmente no que tange ao enfrentamento da dor, entre o que elas esperam e o que 

de fato se apresenta como possível. É esse movimento através da indeterminação e da 

incerteza do contexto, como sugere a autora supracitada, que promove a criação de 

significados e novidade psicológica, com vistas a lidar melhor com as ambigüidades da 

realidade, nesta zona entre o literal e o imaginado. 

Considera-se, portanto, que as mudanças na cena do parto, com a introdução de 

novas tecnologias e procedimentos hospitalares, devem ser melhor problematizadas no intuito 

de uma maior compreensão acerca das modificações históricas que se tem observado em torno 

do parto e do fenômeno da dor. Além disso, também é necessário entender como essas 

mudanças afetam a articulação entre os significados coletivos e pessoais das mulheres. 

Há que se destacar, também, que mesmo diante dessas mudanças históricas da 

parturição no Brasil, a dor do parto pode diferir de mulher para mulher, uma vez que questões 

anatômicas e fisiológicas – tais como o tamanho do osso pélvico e o limiar de dor – variam, 

assim como a maneira de cada mulher experienciar tal fenômeno subjetivamente. Além disso, 

trata-se de uma construção sócio-cultural, ou seja, representações compartilhadas socialmente 
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acerca da dor do parto podem se modificar ao longo do tempo e variar entre diferentes 

culturas, assim como dentro de uma mesma cultura entre setores sociais distintos. 

Em conformidade com essa idéia, Sarti (2001) destaca também que a dor é 

simbolizada de acordo com os lugares sociais que o indivíduo transita, ou seja, sua condição 

econômica, de gênero e sua etnia contribuem para burilar tal experiência, qualificando-a e 

determinando a reação do outro. 

Nota-se, portanto, que a vivência da dor ultrapassa as dimensões puramente 

biológicas, estando atrelada intimamente aos enquadres sócio-culturais que nos circundam. 

Assim, ao mesmo tempo em que a experiência da dor é única, pode também guardar algumas 

similaridades quanto à forma como é enfrentada, expressada e significada coletivamente. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  22  ––  RReevviissããoo  ddaa  LL ii tteerr aattuurr aa  

 
 

Ao visar um melhor entendimento quanto à experiência da maternidade e de acordo 

com as idéias anteriormente apresentadas, toma-se como ponto de partida os possíveis 

posicionamentos, interativos e reflexivos (Davies & Harré, 2007), assumidos pelas mulheres 

no processo parturitivo perante um contexto de crescente medicalização. Mais 

especificamente, pretende-se um maior aprofundamento na vivência da dor em situação de 

parto, por entender que essa é uma circunstância privilegiada na qual confluem os desejos e 

ações das mulheres com a prática médica usual e/ou com as tradições familiares.  

Parte-se, então, do pressuposto de que há que se considerar não apenas os aspectos 

subjetivos concernentes a essa experiência, mas também as práticas de saúde adotadas, o 

contexto social no qual a mulher encontra-se inserida e os processos familiares 

intergeracionais implicados nesta importante etapa desenvolvimental. 

 

O parto e seus cenários 

Estudos indicam que a medicalização do parto, bem como a naturalização deste 

evento dentro de um modelo patológico de doença, parece repercutir de forma negativa em 

sua vivência por parte das mulheres. Para Crossley (2007), por exemplo, no contexto britânico 

e em especial na classe média, observa-se uma forte tendência cultural em direção aos 

chamados partos ‘naturais’ como uma maneira de buscar preservar o senso de controle e 

empoderamento das mulheres no processo parturitivo. Contudo, em um estudo de caso em 

profundidade baseado em sua própria experiência de planejamento do primeiro parto, a autora 

problematiza e questiona essa tendência cultural pautada nas perspectivas feministas. A autora 

sinaliza a possibilidade de se criar expectativas idealísticas daquele tipo de parto em confronto 

com a realidade a ser enfrentada, o que traria conseqüências emocionais e psicológicas 

negativas, especialmente para mulheres primíparas.   

No Reino Unido, por sua vez, essa propensão em se incentivar partos ‘naturais’ 

também parece ser um aspecto cultural valorizado. Neste sentido, a mulher tem direito a 

escolher parir em casa quando sua gravidez não apresenta nenhum tipo de risco, entretanto, 

conforme Shaw e Kitzinger (2005), a freqüência deste tipo de parto ainda é baixa. As autoras 

estudam as ligações recebidas por um serviço telefônico voluntário que oferece suporte e 

informações para mulheres que pretendem passar pelo processo de parto em casa. Para tanto, 

analisaram 80 ligações onde mulheres apresentavam dificuldades relativas ao parto em casa, 
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concluindo que as mulheres não se mostram facilmente confortáveis ou capazes de exercitar 

seu direito de escolha do lugar de parto. 

Percebe-se, então, que mais do que a possibilidade de escolha do tipo de parto, como 

um direito garantido pelas políticas de governo, encontram-se presentes outros fatores que 

interferem e influenciam a experiência de parto da mulher e que merecem, portanto, ser 

considerados nos estudos. Destaca-se, pois, a necessidade em se buscar um melhor 

entendimento em torno de como as mulheres têm vivenciado subjetivamente sua própria 

capacidade de se posicionar nessas circunstâncias. 

Em concordância com essa perspectiva, encontra-se o estudo de Rúdólfsdóttir 

(2000), a qual investigou como os discursos médicos e de cuidado à saúde afetam a 

experiência das mulheres. Como metodologia, a autora analisou materiais informativos 

destinados às grávidas em centros de saúde em Reykjavík, capital da Islândia, como também 

realizou entrevistas individuais e grupais com jovens mães nestas instituições. Com base nos 

resultados, concluiu que os relatos de gravidez e parto tanto sustentam quanto desafiam o 

conhecimento e práticas médicas, ao passo que as mulheres, ao mesmo tempo em que 

reconhecem como importantes alguns avanços tecnológicos, também afirmam sentir uma 

perda de autoridade sobre seus próprios corpos decorrentes dessa medicalização. 

Em um estudo que visou explorar as representações das experiências de parto, 

Zadoroznyj (1999) analisou 50 narrativas de mulheres australianas de diferentes classes 

sociais numa maternidade australiana. Foram feitas entrevistas em profundidade onde se 

buscou investigar a construção das mulheres do que seria um parto ideal e suas experiências 

atuais. Concluídas as narrativas, também foram coletadas informações demográficas que 

foram usadas para categorizar as mulheres.  Com base nos achados desta pesquisa, a autora 

afirma que a classe social influencia consideravelmente a formação da identidade das mães 

estudadas, mas que essas diferenças podem ser transcendidas pela experiência singular de 

cada experiência de parto. 

Novamente, constata-se o papel que o contexto sócio-cultural assume no que tange 

aos possíveis meios pelos quais as mulheres podem construir sua experiência, mas que, 

entretanto, não determina a vivência subjetiva desta experiência pelas mães. 

Em um estudo realizado na Tailândia, Liamputtong (2005) analisou 30 entrevistas 

em profundidade com mulheres tailandesas como parte de um amplo estudo sobre a 

construção cultural da maternidade no norte da Tailândia. Foi feita uma entrevista individual 

com cada mulher em suas próprias casas, onde se investigou crenças e práticas relacionadas à 

gravidez e ao parto, além de aspectos sócio-demográficos. Em conformidade com os achados 
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dos estudos anteriores, a autora concluiu que a vivência do parto entre essas mulheres difere 

quanto aos recursos sociais, financeiros e educacionais, mas que estas circunstâncias per si 

não determinam a forma com que cada mulher experiencia este evento. Neste ponto, ressalta, 

então, que as diferenças entre as mulheres precisam ser consideradas para que se garanta um 

cuidado apropriado no processo parturitivo.  

Assim, reforça-se o caráter particular e subjetivo de cada experiência de gravidez e 

parto em si, embora considere-se também os contextos sócio-culturais que circunscrevem e 

constituem toda vivência humana.  

Partindo para a realidade brasileira e explorando o fato do alto índice de cesáreas 

realizadas na cidade de Salvador, Bahia, McCallum (2005), a partir de uma abordagem 

preponderantemente antropológica, reconhece que este tipo de parto é predominante em 

hospitais privados, enquanto que o parto vaginal prevalece no setor público. Contudo, a autora 

defende que nenhum grupo social particular, nem o simples interesse dos obstetras pode ser 

apontado como a causa do uso excessivo de cesáreas no Brasil. Há que se considerar, sim, o 

sistema como um todo e os múltiplos contextos aí implicados, inclusive políticos, que, em 

conjunto, dão os contornos específicos do processo de nascimento e parto em cada país. 

Em conformidade com essa visão, Barbosa et al. (2003) investigaram a suposta 

existência de uma ‘cultura de cesárea’ a partir de uma amostra de 909 puérperas, sendo que 

454 delas tiveram parto via vaginal e 455 partos cesáreos. Para tanto, realizaram o estudo em 

duas maternidades do município do Rio de Janeiro, uma pública e a outra conveniada com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando-se de questionários e revisões de prontuários no 

período de setembro de 1998 a março de 1999. Dentre os resultados encontrados, destaca-se 

que a grande maioria das mulheres (75%) não desejava que o parto fosse cesáreo, 

justificando, principalmente, que essa forma de parto envolvia uma recuperação mais difícil e 

lenta, assim como maior dor e sofrimento pós-operatório. Dessa forma, as autoras concluem 

que não existe uma ‘cultura feminina’ que valorize a cesárea, mas sim as condições concretas 

da assistência com a qual se deparam é que parecem influenciar o pedido da mulher por esse 

tipo de parto. 

Essa pesquisa aponta que, mesmo se tratando de um âmbito público ou conveniado 

ao SUS, a prática de cesárea concorre com o parto vaginal, o que parece estar mais 

relacionado à uma questão institucional, mais propriamente à prática médica, do que à 

intenção inicial da gestante. Esse achado se coaduna com a idéia de que a opção pela cesárea 

nem sempre é uma opção conscientemente problematizada ou proveniente de uma reflexão 
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crítica da mulher, mas um reflexo da conveniência dos profissionais de saúde diretamente 

envolvidos com tal procedimento cirúrgico. 

Em relação aos procedimentos médicos utilizados na cena do parto, Previatti e Souza 

(2007), através de um estudo com abordagem qualitativa, investigaram a visão das mulheres 

quanto à prática da episiotomia. Participaram da pesquisa 20 puérperas, todas submetidas a 

partos via vaginal com ocorrência de episiotomia, oriundas de uma maternidade pública do 

estado de Santa Catarina credenciada com o título ‘Hospital Amigo da Criança’. A coleta dos 

dados partiu, inicialmente, de um levantamento dos prontuários sobre a história obstétrica das 

puérperas para, em seguida, a realização de uma entrevista semi-estruturada com cada uma 

das participantes. Com base na análise temática dos resultados, as autoras identificam que a 

maioria das mulheres não havia recebido informações anteriores a respeito da episiotomia, o 

que reforça a constatação de que a prática médica indiscriminada desse procedimento viola 

profundamente os direitos das mulheres, ainda mais por não haver registro de evidências 

científicas que justifiquem o seu uso. 

Observa-se, dessa forma, a prevalência de ações e decisões médicas nesses cenários 

de assistência ao parto em detrimento da adoção efetiva de políticas públicas que visem 

atenuar os efeitos negativos próprios da medicalização. Dessa forma, percebe-se que discursos 

como o da humanização do parto nem sempre garantem a consolidação real de práticas de 

saúde dentro das instituições obstétricas. 

Ao buscar um maior entendimento acerca da humanização da assistência ao parto no 

Brasil, Tornquist (2003) acompanhou 27 mulheres desde o parto até o pós-parto na 

maternidade de um hospital universitário e analisou diferenças entre as classes médias e 

grupos populares quanto à escolha de acompanhante, experiências de dor e de amamentação.  

Dentre os resultados encontrados, constatou que há uma maior preocupação sobre a 

forma de parir por parte de mulheres de classes médias, sendo que o acompanhante eleito 

geralmente é o pai do bebê. Já as mulheres de classes populares não demonstram maior 

preocupação quanto ao tipo de parto e o acompanhante preferido com freqüência é uma 

mulher da rede de parentesco. No que tange ao desejo de amamentação e a experiência da dor, 

a autora não encontrou diferenças, sendo comuns em ambas as classes sociais a preocupação 

por parte das mulheres em controlar a manifestação da dor. Neste ponto, a autora sinaliza o 

desrespeito aos direitos da mulher sob forma de violência simbólica, uma vez que não é dado 

espaço para a mulher expressar a dor sentida sob pena de desqualificação e tentativa de 

infantilizar a parturiente por parte da equipe de saúde.  
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A autora considera que o ideário da humanização do parto ainda se encontra passível 

a reproduzir a herança higienista nas práticas profissionais, encerrando contradições, pois se 

de um lado defende os direitos da mulher, por outro mostra-se desatento às diferenças sócio-

culturais entre as mulheres, o que pode culminar na minimização do empoderamento por parte 

delas quanto à sua saúde reprodutiva e sexualidade. 

Embora não estejam explicitados neste estudo as idades das participantes da 

pesquisa, nem o critério utilizado para diferenciar a chamada ‘classe média’ e ‘grupo 

popular’, foi levantada uma importante discussão em torno da humanização no parto, que, a 

princípio, surgiu para contrapor o modelo biomédico em voga, mas, sem um cuidado em sua 

implementação sobretudo no que diz respeito à formação vigente de médicos e enfermeiros, 

pode resultar no seu reverso. 

Corroborando esses achados, Griboski e Guilhem (2006), ao intentar conhecer o 

impacto da política de humanização ao parto e nascimento também num hospital universitário 

brasileiro, entrevistaram 29 mulheres no pós-parto e 16 profissionais de saúde. Após análise 

qualitativa dos dados, os autores chegam à conclusão de que as mulheres estudadas 

desconhecem seus direitos, estando numa condição de vulnerabilidade pela falta de 

informação acerca do processo parturitivo e subordinando-se às decisões tomadas pelos 

profissionais de saúde que se colocam como os protagonistas do parto. 

Não se questiona a aparente subordinação das mulheres nesse estudo dentro de uma 

relação hierárquica de poder com os profissionais de saúde, o que limita sobremaneira sua 

capacidade de escolha e apropriação deste evento como protagonista. Porém, verifica-se uma 

menor discussão a respeito dos aspectos subjetivos que subjazem a conduta dessas mulheres. 

Esta questão parece ser mais complexa do que a simples polarização entre médicos 

dominantes e parturientes passivas, posto que engloba ambigüidades e diversas possibilidades 

de enfrentamento por parte das mulheres quando se vêem diante de práticas de evidente 

medicalização do parto, ainda que se pretendam humanizadoras. 

Neste sentido, Tanassi (2004), através de uma observação participante em um 

sistema obstétrico oficial italiano que atende uma população variada, explorou a relação entre 

o que ela chamou de objetificação e agência. Através de uma inserção etnográfica e da 

realização de entrevistas com 16 clínicos, 26 parteiras e 37 mulheres, a autora concluiu que a 

submissão dentro das relações institucionais, como também a resistência, podem ser 

entendidas como uma estratégia materna. Também Walsh (2007) advoga que as relações entre 

os discursos e a agência das mulheres não se mostram lineares, salientando as ambigüidades 

implicadas na vivência do parto. Esse autor conduziu um estudo etnográfico onde abordou a 
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dimensão cultural, as crenças, valores, costumes e práticas de 30 mulheres inglesas referentes 

ao processo parturitivo, depois de decorridos em torno de três meses deste evento. 

Com efeito, então, nota-se que as relações estabelecidas entre os profissionais de 

saúde e a mulher em circunstância de parto e nascimento podem abranger uma gama de 

posicionamentos que, a princípio, podem ser equivocadamente rotulados. Percebe-se, nesse 

sentido, a necessidade de uma análise mais cuidadosa não apenas do comportamento 

manifesto dessas mulheres, mas também do significado atribuído a essas ações, o que pode 

indicar uma complexidade em nível subjetivo que vai além da polarização entre ser 

coadjuvante ou protagonista no processo parturitivo.   

Além disso, a consciência dos direitos de fazer escolha e o exercício da autonomia 

por parte da mulher não garantem uma vivência da transição para a maternidade 

qualitativamente melhor, o que reforça o caráter multifacetado e muitas vezes ambíguo que 

essa experiência pode adquirir em cada subjetividade particular, como salienta Borges (2005) 

em um estudo cuidadoso das narrativas de oito mulheres antes e depois do parto. 

Hotimsky, Rattner, Venancio, Bógus e Miranda (2002), em um estudo que propõe 

identificar as expectativas de gestantes acerca do parto e da assistência obstétrica, assinalam 

que o fato das mulheres buscarem se adequar às expectativas dos profissionais de saúde pode 

ser, por si só, uma estratégia de enfrentamento, uma vez que se comportam desta maneira de 

forma intencional na tentativa de minimizar sua exposição a humilhações.  

Neste estudo realizado em um Hospital Maternidade possuidor do título ‘Hospital 

Amigo da Criança’ e ‘Maternidade Segura’, foram realizados três grupos focais com 6 

gestantes primigestas, 17 multigestas e 8 adolescentes. Evidenciou-se nos três grupos a falta 

de informação sobre os procedimentos parturitivos, demanda por escuta clínica e temor 

quanto à assistência a ser prestada pelos profissionais, sobretudo em se tratando de mulheres 

de camadas sócio-econômicas desfavorecidas, onde a relação com os profissionais de saúde 

parece ser mais desigual. 

Constata-se, aqui que, apesar das tentativas de avanços nas políticas de saúde, 

prevaleceram práticas mediadas pela tecnologia, as quais parecem assistir mais às 

necessidades dos profissionais que às demandas das mulheres em processo parturitivo, essas 

tratadas como objetos de atos médicos e procedimentos geralmente invasivos. 

Nesse sentido e conforme uma lógica algo perversa, Martin (2003) visa mostrar 

como, na circunstância do parto, as mulheres acabam por se preocupar em assumir o papel 

que lhes é atribuído pela sociedade e, mais especificamente, pela ordem médica. No período 

de 1997 e 1998, foram entrevistadas em profundidade 26 mulheres norte-americanas, brancas, 
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com idades variando em torno de 20 a 40 anos e pertencentes à classe média. A análise dos 

resultados confirmam a idéia da pesquisadora de que as instituições de saúde não são os 

únicos espaços de controle social da mulher durante o trabalho de parto. As tecnologias 

internalizadas de gênero – práticas e discursos sociais quanto ao papel da mulher – são 

também fonte de poder e disciplina sobre o corpo e as experiências de parto.  

Segundo a autora, as entrevistadas demonstraram preocupação significativa em 

corresponder ao que é esperado acerca de como uma mulher deve se comportar na cena de 

parto (ser educada, gentil, ficar quieta, etc.) e quando se comportam num padrão diferente das 

expectativas se sentem mal ou inadequadas, geralmente desculpando-se. Além disso, as 

participantes tenderam a privilegiar as perspectivas de terceiros (médicos, parceiros, etc.) a 

despeito das suas próprias, o que contribui, conforme a autora, para que o parto venha se 

tornando mais real para quem assiste de fora do que para a própria mulher que fica refém dos 

pontos de vista alheios. 

Assim, com base nesse estudo, pode-se dizer que a medicalização do parto e seu 

deslocamento preponderante para o âmbito hospitalar também contribui para uma maior 

preocupação entre as mulheres em não demonstrar dor ou, pelo menos, em demonstrá-la de 

forma que seja aceitável socialmente. O corpo, a conduta e a vivência da mulher são 

normatizados num script quanto ao parto em que prevalecem a ordem médica e a 

conveniência do profissional, ou seja, a mulher, suas preferências, dores ou anseios tornam-se 

secundários. 

Com o objetivo de conhecer melhor os discursos sobre a mulher entre os 

profissionais médicos em formação, Gilbert, Cardoso e Wuillaume (2006) analisaram sete 

residentes em Obstetrícia/Ginecologia através de observação participante e entrevistas. 

Segundo eles, os médicos ainda em formação já tendem a se respaldar numa visão tradicional 

da mulher definida segundo o atributo de ser mãe, assim como no uso da tecnologia como 

forma de distanciamento dos conflitos próprios das relações humanas, o que evidencia o 

despreparo na formação desses profissionais. 

Em um estudo com desenho transversal, Domingues, Santos e Leal (2004) 

objetivaram analisar fatores associados à satisfação com a assistência entre mulheres que 

tiveram partos vaginais numa maternidade pública do Rio de Janeiro. Para tanto, 

entrevistaram e aplicaram questionários sócio-demográficos em 246 puérperas, dentre 

adolescentes e adultas, com idade média de 24 anos.  

Dos resultados encontrados, destaca-se o fato de que a grande maioria das mulheres 

(78%) não se sente informada sobre o que acontece com elas e o bebê durante o parto, o que 
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se vincula a índices de menor satisfação com a assistência prestada. Neste sentido, as autoras 

discutem que o grau de informação parece ser relevante por possibilitar às mulheres maior 

participação no processo decisório e percepção de controle da situação, o que se mostra 

consoante com as pesquisas mencionadas anteriormente. Além disso, de forma geral, a 

satisfação com o parto parece relacionar-se a outros fatores como: rapidez do parto, bom 

tratamento da equipe, pouco sofrimento, bom estado da mãe e do bebê e presença de 

acompanhante familiar.  

Há que se mencionar, contudo, que a mescla de condições normativas (mães jovens e 

adultas) com não-normativas (mães adolescentes) pode ter interferido nos resultados 

encontrados devido às particularidades presentes em cada uma destas condições, não tendo 

sido levada em consideração na análise dos dados. Somado a isso, sentiu-se a falta de uma 

discussão mais sistemática a respeito dos aspectos sócio-demográficos e suas possíveis 

relações com os resultados encontrados nesta pesquisa. 

Quanto à questão do acompanhante, mais particularmente, encontram-se trabalhos 

mais focados nesse aspecto relevante dentro do processo de parto e nascimento. Dentre esses 

estudos, está a pesquisa etnográfica de Hotimsky e Alvarenga (2002) que descreve e 

problematiza os padrões de acompanhamento na cena do parto em um serviço de saúde do 

município de São Paulo, fechado em março de 1998, considerado pelas autoras como 

‘alternativo’ por ter uma proposta de parto ambulatorial. Na maioria dos 270 partos estudados, 

246 eram de mulheres provenientes de camadas sociais populares e 25 de camadas médias, as 

mulheres fizeram-se acompanhar, ressaltando-se que a presença de acompanhante não era 

uma exigência do serviço, mas uma opção destinada às mulheres, podendo ser escolhido, 

inclusive, mais de um acompanhante por parto.  

Verificou-se que o acompanhante mais freqüente em ambos grupos sociais é o 

cônjuge, embora na maioria das vezes em que este estava presente não era o único 

acompanhante. A acompanhante feminina mais freqüente também nos dois grupos foi a 

‘amiga’, o que revela, para as autoras, que o fenômeno do parto e nascimento não se restringe 

apenas à esfera familiar. Por outro lado, foram encontradas diferenças entre as categorias de 

parentes entre os grupos. Enquanto nas ditas camadas médias houve uma tendência a 

acompanhantes pertencentes à família nuclear, nas camadas populares constatou-se também a 

presença de acompanhantes provenientes da família extensa.    

Esses dados parecem reforçar a importância da presença do acompanhante na cena 

do parto como uma figura de apoio e suporte social para a parturiente, especialmente se 

escolhido pela própria mulher, tendo em vista distinções entre os padrões da organização 
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familiar entre camadas médias e populares, assim como a escolha significativa de 

acompanhantes sem grau de parentesco, pois, como ressaltam as próprias autoras, as formas 

de apoio são cultural e socialmente construídas. 

 Já com o objetivo de investigar as expectativas e experiências de mães sobre o parto 

num serviço público de saúde em Porto Alegre, Lopes, Donelli, Lima e Piccinini (2005) 

realizaram um estudo longitudinal com 28 mulheres primíparas, com idades entre 20 e 37 

anos e de níveis sócio-econômicos variados. A partir de uma análise de conteúdo qualitativa, 

observaram que as gestantes tendem a relatar expectativas tanto positivas, quanto negativas. 

Já quanto à experiência do parto, as mães enfatizaram ou sentimentos positivos ou negativos, 

o que leva os autores a considerar que não há uma relação direta entre as expectativas e os 

sentimentos experimentados no processo parturitivo. Todavia, afirmam que os resultados, 

quando examinados longitudinalmente, tendem a apoiar a idéia de que expectativas negativas 

sobre o parto contribuem para uma vivência menos satisfatória do mesmo. 

Além disso, para os autores, os dados, tomados como um todo, apóiam a premissa de 

que o parto é um importante marcador da história das mulheres, perpassando todo o processo 

de gestação e puerpério, seja em forma de expectativas ou de sentimentos vivenciados. Além 

disso, também refletem a complexidade das emoções que se vinculam a este acontecimento, 

visto que as participantes relatam tanto aspectos positivos, quanto negativos em relação ao 

processo de parto e nascimento. 

Outra pesquisa que visa confrontar as expectativas das gestantes com a experiência 

do parto foi empreendida por Ayers e Pickering (2005). Tratou-se de um estudo exploratório 

no qual 289 participantes residentes na Inglaterra deveriam responder questionários, enviados 

por via postal, em quatro momentos: com 36 semanas de gestação, na primeira semana após o 

parto, seis semanas após o parto e seis meses após o parto. Foram utilizados como 

instrumentos uma versão modificada da Escala de Expectativa e Experiência de Parto, uma 

Escala de Ansiedade, além de um questionário para a coleta de dados demográficos e 

obstétricos.  

Após tratamento estatístico dos dados, os autores demonstram que as expectativas 

das mulheres estão associadas com a experiência do mesmo aspecto do parto. Ou seja, esperar 

vivenciar emoções positivas no trabalho de parto, por exemplo, relaciona-se a uma 

experiência de emoções efetivamente positivas, diferentemente do que foi encontrado no 

estudo descrito anteriormente. Porém, há uma ressalva de que a expectativa de emoções 

negativas não se associa a uma vivência maior de dor no parto. Somado a isso, consideram 

que as expectativas e experiências de parto entre primíparas e multíparas diferem, ainda que 
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não tenham suporte de dados para interpretar esses resultados, o que mereceria estudos 

futuros para aprofundar e clarificar esses achados. 

 

A dor do parto e seu manejo 

É com base numa tendência à busca de controle tecnológico sobre a dor que alguns 

estudos têm constatado que há uma variedade de atitudes, influências sociais e sentimentos 

que favorecem o uso de recursos para o suposto alívio da dor, sendo os profissionais de saúde 

aqueles que têm significativa contribuição nessa decisão. 

Dentre esses estudos, está o de Bussche, Crombez, Eccleston e Sullivan (2007) que, 

com enfoque maior sobre as estratégias de manejo da dor do parto, investigou as razões que 

levam as mulheres a optarem ou não pela analgesia epidural. Com uma amostra final de 114 

mulheres européias, com idades variando entre 18 e 41 anos, foram utilizados três 

questionários: um sobre o pensamento catastrófico em relação à dor, outro a respeito das 

crenças em relação à analgesia epidural e o último sobre a experiência de parto. Após 

tratamento estatístico dos dados, os autores apontam que há uma variedade de atitudes, 

influências sociais e sentimentos de controle que influenciam a opção da mulher pela 

analgesia epidural, mas enfatizam que os profissionais de saúde têm papel de destaque, posto 

que demonstraram significativa influência sobre essa decisão. 

Callister et al. (2003), por sua vez, estudaram a percepção da dor do parto em 

mulheres de diferentes culturas a partir de um estudo fenomenológico acerca dos significados 

do parto. Foram analisadas as narrativas de 100 mulheres oriundas da América Central, 

América do Norte, Escandinávia, Oriente Médio, China e Tonga. Dentre os resultados 

encontrados está a visão de que o parto é uma experiência que envolve sentimentos 

paradoxais, pois passa de uma vivência de dor intensa para o ápice do nascimento de uma 

criança, o que promove também um senso de auto-eficácia, bem-estar e amadurecimento. Por 

outro lado, constataram que mulheres que têm partos medicalizados colocam menos ênfase na 

participação ativa na circunstância do parto. Há, ainda, mulheres que vivenciam o parto como 

uma experiência transcendente, similar à sensação causada ao final de uma maratona. 

Embora abarque a dimensão cultural da dor, esse estudo tem um viés transcultural, 

onde o objetivo maior é em buscar as universalidades dessa experiência entre mulheres de 

diversas culturas. Contudo, o interesse aqui, como já mencionado nas sessões anteriores, é 

voltado para uma perspectiva de construção cultural, na qual se privilegia a experiência 

construída com base nas especificidades sócio-culturais e históricas. 
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Com enfoque maior sobre os temores em relação à dor do parto, Rodrigues e 

Siqueira (2008) discutem a importância de uma escuta profissional responsiva aos medos e 

anseios da gestante para com o momento do parto, especialmente em relação à dor. Através de 

uma pesquisa descritiva e metodologia qualitativa, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com 20 parturientes e 7 doulas, assim como observação participante, numa 

maternidade pública na cidade de São Paulo que adota práticas referentes ao ‘parto 

humanizado’.  

Os dados obtidos foram apreciados conforme a análise de conteúdo e análise 

temática, sugerindo uma vivência significativa de dor, sofrimento, solidão, ansiedade e 

estresse por parte das mulheres que não tiveram acompanhamento contínuo por algum 

profissional ou doula. Já as que foram acompanhadas, expressam sentimentos mais positivos 

como segurança, confiança, relaxamento e calma. Assim, as autoras ressaltam a importância 

de um acompanhamento contínuo desde o pré-natal por parte de algum profissional de saúde, 

incluindo aí o psicólogo, como uma forma de atenuar a ansiedade e o medo da dor que 

contribuem para uma maior susceptibilidade dessas mulheres a experiências de parto 

consideradas negativas. 

Esses autores debatem, ainda, a importância em se considerar tanto os aspectos 

individuais quanto os sócio-culturais presentes na construção das representações acerca da dor 

do parto dentro da nossa sociedade, assim como no seu enfrentamento e processo de 

ressignificação dessa experiência. Nesse sentido, ressaltam que o reconhecimento da lógica 

sistêmica desses processos poderá contribuir para uma melhor compreensão das sensações e 

sentimentos das parturientes, o que acarretaria numa melhor assistência de saúde. 

Consoante com essa perspectiva, não se questiona a necessidade em se analisar as 

representações sociais e os fatores institucionais envolvidos na construção da experiência da 

dor do parto. Considera-se, entretanto, que essa análise deve estar aliada a uma maior 

discussão a respeito das implicações do contexto e organização familiares nas experiências e 

sentimentos vivenciados pelas mulheres, assim como nos significados construídos por elas a 

partir daí. 

Alguns estudos, embora não específicos à questão da dor e do parto, abordam 

aspectos familiares importantes para uma melhor compreensão acerca da temática mais ampla 

que é a maternidade. Dentre estes estudos, situa-se o trabalho de Dessen e Braz (2000) que 

descreve as transformações na rede social de apoio durante transições familiares decorrentes 

do nascimento de filhos. 
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Segundo a perspectiva de 30 participantes – 15 pais de classe social baixa e idade 

média de 20,9 anos e suas respectivas esposas/companheiras com idade média de 21,9 anos – 

as autoras constatam que, a despeito da tendência à mudança do papel masculino na 

modernidade quanto à paternidade, a figura de pai continua vinculada ao papel de “provedor”, 

enquanto que as mães valorizam seu papel de “guardiã” da situação afetiva e psicológica da 

família.  No que concerne às mudanças no contato social, as autoras verificaram que tanto 

pais quanto mães percebem uma diminuição do lazer e aumento da permanência em casa 

nesses momentos de transição, sendo que o pai é apontado como um dos membros mais 

importantes da rede social no que se refere ao apoio oferecido à mãe e à família, seguido da 

avó materna que seria a segunda fonte de apoio mais relevante.  

Em geral, percebe-se que muitos dos estudos analisados explicitam em seus 

resultados que cada experiência é única e envolve variados fatores que não se mostram 

determinantes por si só, mas que contribuem para dar o caráter singular da vivência da 

maternidade de toda mulher, o que justifica, em parte, o fato da grande maioria dos estudos 

encontrados terem se utilizado de abordagens qualitativas. Como ressalta Hotimsky e 

Alvarenga (2002), parece ser mais pertinente deter-se na análise da diversidade de 

experiências e valores que se manifestam neste importante acontecimento que é a 

gravidez/parto, que buscar enquadrar as experiências em rótulos muitas vezes dicotômicos. 

Em conformidade com esta perspectiva, considera-se que uma maior compreensão 

acerca das questões referentes à maternidade merece uma apreciação mais aprofundada no 

sentido de abarcar a riqueza dessa experiência única e marcante na vida daquelas que a 

vivenciam, como também na vida familiar como um todo. 

Essa revisão de literatura permitiu constatar que grande parte dos estudos analisados 

sobre a dor e o processo parturitivo se debruça mais sobre temas como: políticas e práticas de 

saúde, subjetividade da mulher e contextos sociais. Nota-se, portanto, uma carência de 

trabalhos que enfatizem os processos familiares envolvidos na maternidade, especialmente ao 

tratar-se mais especificamente do parto e da dor a ele relacionada. 

Pensa-se, então, na importância em se estudar os processos intergeracionais 

envolvidos no nascimento de filhos, pois entende-se que estes processos são centrais no curso 

de desenvolvimento da mulher e de cada membro da família, considerando que valores, 

significados e práticas são transmitidas de geração para geração, com impacto, por sua vez, 

quanto às experiências de parto, dor e, em âmbito mais geral, da maternidade como um todo. 

Como o estudo intergeracional mostra-se insuficiente caso não se considerem as 

relações entre as gerações e as classes sociais em que elas ocorrem, posto que essas categorias 
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não se apresentam de maneira isolada, mas em referência umas às outras (Britto da Motta, 

2004b), pretende-se estudar a experiência do processo de parto e dor em mulheres de 

diferentes gerações e em contextos sociais distintos. 

Entende-se, então, de fundamental importância o estudo da vivência da dor no 

processo parturitivo como uma maneira privilegiada de se compreender mais amplamente o 

entrelaçamento entre essa experiência subjetiva dentro do campo da maternidade e o contexto 

familiar e sócio-cultural que a circunda. 

Nesse sentido, buscar entender melhor a experiência da dor do parto sob uma 

perspectiva dialógica na qual se privilegia os significados e posicionamentos assumidos pela 

mulher dentro de um contexto de crescente medicalização pode contribuir para um maior 

desdobramento teórico no campo da Psicologia Cultural do Desenvolvimento. Além disso, a 

análise intergeracional das narrativas femininas é capaz de propiciar discussões frutíferas não 

só no campo teórico, como também em termos sociais, contribuindo com reflexões acerca dos 

contextos de assistência profissional ao parto no país. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  33  ––  MM eettooddoollooggiiaa  

 
 
Para responder à questão levantada, privilegiou-se um método que abarca a riqueza e 

profundidade de casos com naturezas diferentes, onde o sujeito pode expor suas idéias e 

concepções, assim como significar sua experiência com liberdade. Nesse sentido, adota-se 

uma abordagem qualitativa estruturada a partir das narrativas de mulheres em torno da 

maternidade, gravidez e parto levantadas em circunstâncias de conversação dentro do 

contexto familiar do qual fazem parte.  

Para Yin (2001), o estudo de casos múltiplos, além de assumir a entrevista como 

instrumento de relevante fonte de informações, é caracterizado pela preservação dos aspectos 

significativos do fenômeno em estudo, assim como de sua totalidade, dentro de determinado 

contexto social. 

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

exploratório e descritivo, que se interessa em compreender melhor a experiência de tornar-se 

mãe, buscando um maior entendimento acerca de como mulheres de diferentes gerações e 

contextos sociais têm significado e se posicionado frente à dor no parto. 

 

Participantes 

Mães multíparas adultas e suas respectivas mães, totalizando onze mulheres, todas 

escolhidas por acessibilidade e melhor explicitadas a seguir: 

 

• Família 1: serão incluídos três núcleos de uma mesma família, reunindo sete 

mulheres com diferentes inserções profissionais, renda acima de 12 salários mínimos 

e idades variando entre 30 e 80 anos. 

• Família 2 e 3: reúnem-se quatro mulheres com escolaridade até o ensino 

médio, baixa renda (1 a 2 salários mínimos) e idades entre 28 e 54 anos. 

 

A eleição das entrevistas para este estudo ocorreu no final do primeiro semestre do 

ano de 2008, em uma aproximação inicial com o banco de dados disponível da pesquisa mais 

ampla já mencionada na seção de apresentação desta dissertação. 

Como se trata de um estudo de casos múltiplos, o critério adotado para a seleção dos 

casos considerou as especificidades e riquezas das narrativas dessas três famílias provenientes 

de diferentes situações sociais com a intenção de contemplar variadas experiências de 
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maternidade, gravidez e parto. Salienta-se que a inclusão dos três núcleos da ‘família 1’ se 

mostrou apropriada devido à sua relevância para a análise intergeracional, dada a 

profundidade com que foi explorada, tratando-se de três irmãs na primeira geração e suas 

respectivas filhas. 

As características relacionadas aos contextos sociais das entrevistadas estão dispostas 

a seguir: 

 

QUADRO 1: Caracterização sócio-demográfica das participantes1 

 

 

Coleta de Dados: instrumentos e procedimentos 

As entrevistas que compõem o presente estudo foram, em sua maioria, realizadas nas 

casas das entrevistadas no ano de 2006 pelos próprios integrantes da equipe de pesquisa. Cada 

família, assim como cada núcleo familiar, foi entrevistada em dia e hora pré-programados, de 

acordo com a conveniência das participantes e de forma a assegurar a presença de ambas 

gerações. 

                                                      
1 Optou-se por não incluir informação sobre renda no quadro, pois nem todos os questionários continham esse 
dado. Contudo, através de outras fontes, como a própria entrevista aberta, chegou-se à seguinte estimativa de 
renda per capita: ‘família 1’ - em torno de 15 salários mínimos; ‘famílias 2 e 3’ - até 2 salários mínimos. 

 Idade Naturalidade Etnia 
Estado 
Civil 

Escolaridade Ocupação 
Bairro/local onde 

reside 

Família 1, 
Núcleo 1 
(Elisa, 
Maria e 
Laura) 

80 
Cidade de 

médio porte, CE 
Branca Viúva Ensino médio Dona de casa Sítio, zona rural, CE 

56 
Cidade de 

médio porte, CE 
Branca Viúva 

Ensino 
superior 

Pedagoga Garcia, SSA 

41 
Cidade de 

médio porte, CE 
Branca Casada 

Ensino 
superior 

Dentista STIEP, SSA 

Família 
1,Núcleo 2 

(Ana Célia e 
Rita) 

54 
Cidade de 

médio porte, CE 
Branca Casada 

Ensino 
superior 

Economista Fortaleza, CE 

30 
Cidade de 

médio porte, CE 
Branca Casada 

Ensino 
superior 

Advogada Fortaleza, CE 

Família 
1,Núcleo 3 

(Rosa e 
Bárbara) 

79 
Cidade de 

médio porte, CE 
Branca Casada 

Ensino 
superior 

Professora 
Aposentada 

Graça, SSA 

47 
Cidade de 

médio porte, CE 
Parda Casada Pós-graduação 

Professora 
Dentista 

Graça, SSA 

Família 2 
(Regina e 

Edna) 

54 
Cidade de 

pequeno porte, 
BA 

Negra Casada 
Ensino 

fundamental 
Serviços 
Gerais 

Novos Alagados, SSA 

30 
Cidade de 

grande porte, 
BA 

Negra Solteira Ensino médio 
Agente de 
endemias 

Novos Alagados, SSA 

Família 3 
(Amélia e 

Mara) 

42 
Cidade de 

médio porte, BA 
Parda Solteira 

Ensino 
fundamental 

Diarista 
Engenho Velho de 

Brotas, SSA 

28 
Cidade de 

médio porte BA 
Parda Solteira Ensino médio 

Auxiliar de 
classe 

Engenho Velho de 
Brotas, SSA 
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Já no primeiro encontro com as famílias entrevistadas, foram explicitadas as 

intenções e propósitos gerais da pesquisa e, em caso de acordo, solicitou-se, em seguida, o 

preenchimento do Termo de Consentimento Informado (ANEXO I). Foram utilizadas duas 

entrevistas como instrumentos para a coleta dos dados, mas, antes, foram dados aos 

entrevistadores alguns direcionamentos sobre como conduzi-las (ANEXO II). 

A entrevista narrativa (ANEXO III) buscou fomentar temas relacionados à 

maternidade, gravidez e parto em circunstância de conversação, estando presentes mães de 

duas gerações da mesma família. Todas foram audiogravadas, transcritas na íntegra e 

revisadas pela equipe de pesquisa. Há que se ressaltar, contudo, que, para os fins específicos 

deste estudo, privilegiaram-se as narrativas concernentes ao processo parturitivo e, sobretudo, 

à dor a ele relacionada. 

Já a entrevista estruturada (ANEXO IV), proporcionou a coleta de dados sócio-

demográficos, história migratória e rede social, sendo registrada em ficha pré-elaborada. Nos 

casos a serem explorados aqui, entretanto, houve tanto a condução da entrevista como 

previsto nos direcionamentos do Anexo II, quanto também o preenchimento da ficha por parte 

das próprias participantes, o que caracterizou o instrumento, neste último caso, como um 

questionário e não como uma entrevista. Além disso, sinaliza-se que, em vista a abarcar os 

objetivos desta pesquisa, será considerada apenas a caracterização sócio-demográfica dessas 

mulheres. 

Houve, ainda, a possibilidade de uma terceira entrevista semi-aberta, mas, desta vez, 

a ser conduzida com cada mãe em particular para possíveis complementações e 

esclarecimentos. Porém, nos casos selecionados aqui, não foi constatada a necessidade de sua 

implementação.  

A técnica utilizada para as entrevistas abertas seguiu aquela descrita por 

Jovchelovitch e Bauer (2002) ao tratar da entrevista narrativa, na qual não se segue o esquema 

“pergunta-resposta” ou um roteiro dirigido, mas, sim, temas amplos a serem propostos aos 

entrevistados. Assim, incentivando-se a espontaneidade por parte do participante e o ‘contar 

histórias’, intenta-se privilegiar sua própria perspectiva na narração dos acontecimentos, 

característica fundamental que atende aos objetivos do presente estudo. 

 

Aspectos Éticos 

Além de ser assegurado o respeito a cada participante dentro de suas singularidades e 

posicionamentos na situação de entrevista, após a explicação verbal e eventuais 
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esclarecimentos dos motivos do estudo, solicitou-se a leitura e assinatura do termo de 

consentimento informado.  

É importante ressaltar que as identidades de cada participante são mantidas sob 

sigilo, de forma a preservá-las através do uso de pseudônimos, e as formas de divulgação dos 

dados desta pesquisa, quando solicitado, serão informadas e disponibilizadas ao seu término.  

 

Tratamento e Modos de Análise 

A unidade de análise do presente estudo será cada uma das famílias compostas pelas 

suas respectivas mães, aqui representadas por gerações 1 e 2. O tratamento dos dados baseou-

se, inicialmente, numa visão global de cada caso a fim de poder apreender a narrativa em sua 

totalidade. Nesse sentido, construiu-se um corpus para análise a partir da seleção sistemática 

de conteúdos para a caracterização do todo (Bauer & Aarts, 2002).  Em seguida, passou-se a 

uma abordagem mais categorial, na qual o movimento de análise ora se direcionou aos 

conteúdos relacionados à experiência do parto e da dor, ora à compreensão do estilo formal da 

narrativa. 

Portanto, os modos de análise realizados neste estudo seguem-se em três momentos, 

conforme Lieblich et al. (1998): (1) holístico-conteúdo, a narrativa é tomada como um todo e 

o foco compreensivo está em seus conteúdos; (2) categorial-conteúdo, a narrativa é 

desmembrada em categorias e analisada conforme os seus conteúdos; e (3) categorial-formal, 

categorias são definidas e consideradas a partir das características lingüísticas da narrativa. 

Ressalta-se, porém, que o trânsito entre esses três momentos de análise acontece de 

maneira dinâmica e não-linear. Isso significa dizer que esses momentos não são, 

necessariamente, progressivos, estanques ou separados uns dos outros, mas fluem num 

movimento orgânico, de idas e vindas, num percurso desenvolvimental que engloba o 

amadurecimento da própria atividade de pesquisa. 

Para balizar a presente análise de forma a contemplar os objetivos propostos, o 

primeiro momento abrange a narrativa em sua totalidade através da elaboração de sinopses e 

impressões acerca da entrevista. O segundo momento, por sua vez, caracteriza-se pelo foco 

em categorias relacionadas aos conteúdos relativos ao parto, mais especificamente quanto à 

dor no processo parturitivo, e em aspectos formais concernentes aos posicionamentos 

interativos e reflexivos, às vozes passivas e ativas das mulheres entrevistadas. As entrevistas 

foram lidas de maneira repetida e intensiva, o que propiciou a eleição de temas que nortearam 

a análise e interpretação dos dados. 



 

53 
 

Partiu-se, então, para um momento de triangulação dos dados narrativos, ou seja, 

para uma compreensão e comparação das experiências e posicionamentos das gerações mais 

antigas e mais novas, levando-se em conta os diferentes contextos sociais. Nesse sentido, 

destaca-se que a proposta não privilegia interpretações absolutas, pois as diferenças, aqui, são 

tidas como relativas. Isso não significa dizer que qualquer comparação é inviável, uma vez 

que, como ressalta Valsiner (2001), uma perspectiva comparativa é a base necessária para 

qualquer ciência, ou seja, os dados não falam por si só, precisam ser vistos em relação a 

algum fundo. Assim, a própria pesquisadora entra em cena como um terceiro que interfere na 

dualidade sujeito-objeto, contribuindo para dar sentido, interpretar os dados em relação uns 

aos outros. A comparação triangular seria, dessa forma, uma comparação vertical que busca 

capturar a perspectiva desenvolvimental de emergência da novidade (Valsiner, 2001). 

Desse modo e com o respaldo da abordagem teórica que dá suporte a este estudo, 

transita-se entre contextos sociais distintos e entre diferentes tempos quanto à época dos 

partos das mulheres mais velhas (primeira geração) e das mulheres mais novas (segunda 

geração), como forma de triangulação. 

Busca-se, então, comparar as vivências entre as mães mais velhas e as mais novas 

dentro de uma mesma família, no sentido de capturar as possíveis mudanças e continuidades 

quanto às experiências de parto e dor ao longo do tempo. Além disso, busca-se também 

considerar de maneira comparativa as vivências das mães em contextos sociais distintos com 

o intuito de analisar possíveis semelhanças e/ou diferenças entre as suas experiências. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  44  ––  AAss  MM ããeess  ee  ssuuaass  NNaarr rr aatt iivvaass  

 
 

São apresentadas, a seguir, as primeiras análises mais sistemáticas dos casos em 

estudo, representados por duas famílias (tomando apenas um núcleo em uma delas) de 

contextos sociais distintos. Em seguida, procede-se às análises comparativas preliminares dos 

casos tomados em conjunto, posto que, em etapa anterior, todas as entrevistas já foram 

apreciadas, inclusive submetidas à análise categorial. Utilizam-se recortes das narrativas das 

entrevistadas a fim de melhor ilustrar os tópicos em questão. 

A exposição dos casos familiares obedece à mesma lógica do tratamento dos dados: 

de uma visão geral para outra mais particularizada. A disposição dos casos é, geralmente, a 

mesma, mas passível de alguma variação conforme a configuração de cada entrevista. Inicia-

se com uma breve síntese sobre a entrevista e as entrevistadas, seja quanto às características 

que podem ter influenciado no processo narrativo em si ou nas principais singularidades que 

compõem a entrevista ou a história das entrevistadas. 

A esse tópico, segue-se um maior enfoque sobre a vivência do parto – contextos e 

significados, o qual pode englobar as circunstâncias do processo parturitivo, recursos 

disponíveis, o relacionamento com o sistema de saúde, rede social de apoio, crenças, 

significados coletivos e/ou pessoais e sentimentos associados. As dores do parto, então, são 

abordadas em seguida, privilegiando-se as vivências, os relacionamentos com e o controle da 

dor como instâncias privilegiadas para o entendimento da confrontação entre a experiência 

subjetiva da mulher e o contexto sócio-cultural que inclui a crescente medicalização. 

Por fim, abordam-se as múltiplas vozes e posicionamentos que estão em jogo nas 

narrativas, o que propicia uma visão mais crítica em relação à atividade das mulheres no que 

se refere a um maior ou menor protagonismo em suas experiências de parto e de dor. 

Após a organização dos casos em particular, busca-se uma compreensão geral 

através de uma comparação triangular das famílias/núcleos familiares, considerando-se as 

diferenças temporais entre as gerações e as situações sociais distintas. 

 

CASO I  – ELISA , MARIA E LAURA  

Família 1, Núcleo 1: “M ULHER É FORTE” 

 
Sobre a entrevista e as entrevistadas 

Esta entrevista traz a especificidade de reunir três mulheres, uma avó (Elisa, 80 anos) 
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e duas mães (Maria, 56 anos e Laura, 41 anos). Ressalta-se, contudo, que as irmãs da geração 

mais nova têm entre si mais de dez anos de diferença, o que traz diferenças importantes 

quando consideramos como pano de fundo um contexto de crescente medicalização. Por outro 

lado, a participação da irmã mais nova aconteceu de maneira mais restrita, o que parece ter 

sido influenciado pelo fato dela ter chegado quando a entrevista já estava acontecendo, sem 

descartar sua própria posição de caçula na constelação familiar feminina. 

Há uma preponderância da voz da geração mais velha durante o transcorrer de toda a 

entrevista, dando a impressão de um respeito à figura materna através das gerações, uma 

valorização de suas histórias e experiências. Outra característica que marca a singularidade 

desta entrevista é o relato rico de Elisa sobre o parto de cada um de seus nove filhos, ainda 

que a solicitação tenha sido para tomar como parâmetro o primeiro. Cada parto, um parto, 

com suas especificidades e vicissitudes, não houve um nascimento igual ao outro e isso parece 

estar marcado em sua memória autobiográfica. 

Elisa conta que sua primeira gravidez não foi planejada e, com apenas um mês de 

casada, já estava grávida, o que não a agradou muito. Costumava utilizar o método 

anticoncepcional conhecido por “tabela”, o que não evita engravidar, pois “a pessoa faz, faz e 

engravida. Eu tive vários filhos de tabela”. Segundo ela, isso não significa que não quisesse 

ter filho, apenas seu desejo era que houvesse um intervalo temporal maior entre um filho e 

outro. A censura social naquela época sobre a sexualidade da mulher também estava presente, 

pois relata o acanhamento que as mulheres tinham quando ficavam grávidas, o que não foi 

diferente com ela: “O que eu fazia era apertar, me enrolar, me apertar pra ninguém saber. 

Eu tive um aborto que estava no terceiro mês e nem G. [o marido] sabia(...)”. Apesar disso, 

conta que gostou de ter engravidado e que aos poucos foi deixando de ficar envergonhada por 

estar grávida:“depois que todo mundo já sabia, não me importei mais não...”. 

É importante ressaltar que Elisa, quando do período de seus partos, residia com seu 

marido na área rural de uma cidade nordestina de médio porte, mas, quando a hora do parto se 

aproximava, passava por volta de um mês na casa de sua mãe, na zona urbana. 

Já Maria utilizou durante pouco tempo pílula anticoncepcional, e logo suspendeu o 

uso, pois tinha o desejo de engravidar, o que aconteceu com três meses de casada, deixando-a 

muito feliz. Ao todo, teve dois filhos. A vivência de Laura, nesse sentido, diferiu da de sua 

irmã, uma vez que não ficou muito tranqüila durante as suas gravidezes, pois seu marido é seu 

primo de primeiro grau, o que era encarado como um fator de risco gerador de preocupações. 

A despeito de suas preocupações, seus filhos – dois no total –, nasceram saudáveis. No que 

diz respeito ao período do parto e do pós-parto, tanto Maria quanto Laura puderam contar 
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com o apoio da mãe, da avó e outros familiares que vinham do interior de outro estado para 

Salvador-BA, ou que residiam em Salvador. 

Há que se mencionar, ainda, que a entrevistadora faz parte da rede social desse grupo 

familiar, o que deve ter contribuído para que a entrevista transcorresse com maior 

espontaneidade. 

 

A vivência do parto – contextos e significados 

Os quatro primeiros partos de Elisa foram assistidos por parteira na casa de sua mãe, 

apenas seus últimos filhos nasceram em maternidade, mas todos foram partos via vaginal. Os 

recursos de que dispunha eram mais relacionados ao seu entorno familiar e às visitas da 

parteira do que ao sistema formal ou profissional de saúde: 

 

Nada! Não teve pré-natal, quando eu via que estava grávida, um mês, dois ou 
três, é que ia ao médico e depois, pertinho de descansar eu ia de novo. Depois, 
aí ele marcava o tempo, mais ou menos (...). A gente às vezes se virava era com 
a parteira e não com o médico (Elisa, 80 anos). 
 

 
Os partos de Maria também foram via vaginal, porém todos em hospital privado. Já 

Laura, a mais nova das entrevistadas, passou por duas cesarianas em hospital privado. 

Em geral, o nascimento dos filhos é descrito por sentimentos positivos, como um 

momento de alegria para ambas as gerações. Como sinaliza Elisa, “A alegria é grande na 

hora que tá nascendo o menino”, o que é compartilhado por sua filha Maria ao posicionar sua 

experiência em relação às experiências de nascimento na família: “minha experiência era 

assim, era aquela alegria com o nascimento de menino; na família toda minha experiência 

sempre foi essa. Nunca a gente teve uma experiência negativa na família. Mais adiante, 

acrescenta: 

 
Eu acho que é assim, parto era um momento de festa. Tanto é que eu estava 
dizendo que, na gravidez de E. [primeira filha] eu nunca imaginei assim, que 
essa menina pudesse nascer com defeito, nunca dormi pensando nisso nem 
acordei... acordava mesmo era pensando naquela curtição, a chegada do neném 
(Maria, 56 anos). 

 

Já quanto à rede de apoio no momento do parto, algumas diferenças são notadas, o 

que parece ser reflexo das mudanças no próprio contexto do parto: antes um evento mais 

familiar, hoje um acontecimento circunscrito pelo saber e fazer médicos. Embora todas as 

entrevistadas refiram a presença de familiares na circunstância do parto, apenas Elisa pôde 
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contar com a presença e participação de familiares na cena do parto, em especial a sua mãe. 

Isso porque o parto em casa e com parteira acontecia dentro do próprio contexto familiar, 

permitindo a circulação de outros membros da família, inclusive do marido: 

 

Bom, o meu [primeiro parto] foi no quarto de mamãe. Mamãe trancava o quarto. 
(...) nesse dia estavam minhas tias, quer dizer, tia P. e tia S. tudo no quarto. (...) 
E G. também, o pai, tudo dentro do quarto porque o quarto era grande. G. ficou 
horrorizado com tanta dor. Nunca pensou que pra ter um filho uma mulher 
sofresse tanto (Elisa, 80 anos). 

 

Já os partos de Maria e de Laura, por acontecerem em ambiente hospitalar, trazem a 

presença preponderante dos profissionais de saúde no momento do parto em si, especialmente 

quando se trata de cesárea:  

 

Agora, de B. [filha caçula] foi no A. [hospital particular], só V. [obstetra e amigo] 
e a mulher de V. que eu não conhecia, e M. [prima ginecologista] não tava ali, 
não tava nada. Tudo fechado, B. não chorou, foi preciso dar umas palmadas 
nela, uma agonia. Foi uma morte aquilo! (Laura, 41 anos). 

 

Evidencia-se, aqui, certa descontinuidade entre as gerações no que diz respeito à rede 

de apoio e à própria escolha da mulher quanto à permanência de outras pessoas significativas 

no momento do parto, pois a instituição hospitalar restringe a presença de acompanhantes por 

entender que eles podem interferir de maneira negativa nos procedimentos médicos. 

Quanto ao tipo de parto, todos os filhos de Elisa e Maria nasceram via vaginal, a 

escolha por cesárea nem era colocada, não era um recurso disponível naquela época. O usual 

era ter parto via vaginal e as expectativas dessas mulheres eram nesse sentido: 

 

Eu pensava, a gente tinha até medo, e dizia ‘ai meu Deus, tomara que não seja 
cesárea!’ Que era uma... aquele dia, e o natural era o [parto] natural, então 
assim, naquele tempo todos tinham normal, não era só eu. Muitas pessoas 
tinham normal, então o normal era ter normal (Maria, 56 anos). 

 

Quanto às circunstâncias do parto em contexto hospitalar, ainda que por via vaginal, 

chama à atenção a submissão da mulher às condutas da equipe de saúde, chegando a ponto de 

haver procedimento médico sem o respectivo conhecimento da parturiente, a qual relata nem 

ter percebido quando a criança nasceu: 
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Eu quase nem percebi quando E. [primeira filha] nasceu, porque eu fiquei tanto 
tempo esperando que eu já estava assim, que não agüentava mais. Eu estava de 
um jeito que não agüentava nem falar. Aí, talvez por isso mesmo de não 
externar a dor que eu estava, quando a dor chegou eu já não agüentava mais, e 
quando me levaram pra sala de parto teve que me dar uma... não sei se foi uma 
meia anestesia, não sei, mas teve que me dar alguma coisa que o médico ficou 
ajudando porque a menina não baixava e ele ficou ajudando, apertando aquela 
barriga, aquela confusão toda. Tanto é que quando nasceu eu já estava quase 
desfalecida. Eu nem percebi a hora em que E. nasceu (Maria, 56 anos). 
 

Além disso, na vivência de Maria, o contato com o recém nascido logo após o parto 

foi restrito: “Eu me lembro que [no parto] de B. [segunda filha] a enfermeira estava ali, eu 

acompanhado a menina com o olhar e elas dizendo que era menina e tudo, mas nem uma 

preocupação de vir trazer pra mãe não tinha”. 

 
Por outro lado, mesmo que em tempos mais recentes a cesárea seja um recurso 

disponível, esta pode não ser necessariamente uma escolha por parte da mulher, posto que 

existe pouca clareza quanto à suposta opção pela cesariana, como já foi problematizado.  

No caso de Laura, por exemplo, a decisão da realização de cesárea em seus dois 

partos partiu por indicação médica, em suas próprias palavras: “porque eu tive varizes e V. 

[obstetra e amigo] disse que eu não podia fazer esforço”. Ainda assim, complementa sua fala 

com uma avaliação negativa dessa escolha, embora fosse também pautada em sua própria 

vontade, por medo da suposta dor oriunda do parto via vaginal: 

 

(...) Eu acho que os meninos chegaram bem antes da hora, tadinhos... Devido ao 
medo e à pressa da mãe. B. [filha caçula] deu trabalho pra chorar; foi uma 
agonia que senti. (...) Eu acho que a bichinha apenas não esperava, ninguém 
tinha lhe avisado. (...) Eu achei ótimo quando o médico me disse que eu tinha 
varizes na vagina e isso contra-indicava um parto normal. Uma justificativa 
médica era tudo que eu precisava pra fingir que era corajosa e o organismo é 
que não ajudou e, pra muita gente, eu usei essa desculpa... (Laura, 41 anos). 

 

Percebe-se que apesar da aceitação da indicação médica sem a solicitação de maiores 

explicações quanto aos motivos mencionados, o que parece ter tido a influência da tentativa 

pessoal de se esquivar da dor, Laura reflete, ao narrar, aspectos negativos da opção feita, 

relembrando seu mal-estar e preocupação diante da demora do choro da filha. Também há 

evidências de que o discurso médico ocupa um lugar de grande importância e aceitação na 

sociedade, uma vez que a justificativa de varizes para a realização do parto cesáreo funcionou 

como um recurso conveniente para lidar com as expectativas sociais. 
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As dores do parto 

A dor, em geral, aparece nas narrativas dessas mulheres como um marcador 

importante ao se tratar de parto. As lembranças são claras, ricas, havendo maior detalhamento 

nas narrativas dos partos em que a dor foi mais intensa, o que pode indicar o valor atribuído à 

dor nessas circunstâncias: 

 

Mas não gemia. Quando eu tive M. [sexto filho], olhe, foi que eu passei a noite 
sem dormir, quando foi duas da madrugada eu disse ‘G. [o marido], vamos me 
deixar na maternidade’, porque eu estava com muita contração, muita cólica, 
muita cólica, e achava que eu estava péssima, aí ele foi me deixar. Ele foi 
nascer às 11 horas do dia. Me deixaram na maternidade e voltaram... Foi tanto 
que nasceu às onze e meia do dia. Às oito horas o médico me examinou, me 
colocou na sala de parto na posição de ter menino de oito horas até mais de 
onze e eu sentia uma contração atrás da outra. Ele disse assim: Respire! 
Respire fundo! Mas não dava tempo respirar de uma pra outra. Quando eu ia 
respirar já vinha outra. (Elisa, 80 anos) 

 

A multiplicidade da dor também é descrita, configurando-se como um trabalho 

intenso e contínuo, não circunscrito apenas ao momento da expulsão em si, como exposto na 

fala de Elisa: “É, mas, também não dá tempo descansar não. Quando eu ia pra sala de parto 

não dava tempo descansar! Era sempre uma dor atrás da outra; às vezes eu passava uma 

hora, às vezes hora e meia, variou muito”. Além disso, pode variar de parto a parto, como ela 

mesma afirma: “Sofrimento e dor de duas da madrugada até as duas da tarde. Foram os dois 

piores, M. [sexto filho] e Z. F. [primeiro filho]. (...) M. [segundo filho] foi rápida. 

Quanto ao manejo da dor, destaca-se a presença de certo valor na família de que, a 

despeito da intensidade da dor, o sofrimento físico deve ser “guardado” para si e não 

compartilhado ou expressado publicamente. Mulher, conforme as entrevistadas mais velhas, 

deve ser forte, agüentar o sofrimento e não demonstrar dor. Percebe-se, portanto, certa 

continuidade na forma como as diferentes mulheres deste núcleo familiar controlam a 

expressão da dor através das gerações, como podemos notar nas falas de Elisa: “sentia calada, 

nunca dei escândalo” e de Maria: “Não demonstrar dor, ser forte. Mulher é forte! Mulher 

tem que ser forte na dor!”. 

A dor é vista como algo que pode ser suportado por todas as mulheres, o que sugere 

certa naturalização e universalidade dessa experiência. Além disso, deve ser mantida na esfera 

privada, suportada em silêncio, significando força nesse universo feminino. Nesse sentido, as 

atitudes frente à dor do parto assumem um caráter pedagógico nesse núcleo familiar, uma vez 
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que as mulheres são educadas através das gerações para se comportarem dessa maneira diante 

das dores oriundas do processo parturitivo. 

Percebe-se, aqui, o que Martin (2003) chamou de ‘tecnologias internalizadas de 

gênero’ ao ressaltar que a mulher aprende a ser e a se comportar como mulher de acordo com 

o que é considerado canônico na sociedade em que vive. Dessa forma, o lidar com a dor 

também obedece aos scripts sócio-culturais do contexto no qual cada mulher vive, sendo uma 

experiência única, mas também compartilhada pelo seu entorno coletivo. 

Por outro lado, na experiência do parto de Laura há certa descontinuidade com a 

tradição familiar de ser forte na circunstância de dor: 

 

(...) Eu não suportava a idéia de sentir dor de parto; achava que não iria 
suportar porque sou muito mole pra dor, talvez desmaiasse na primeira 
contração. (...) Então tratei logo de marcar a data dos partos e acho até que, se 
tivesse a maturidade de hoje, teria tido paciência pra esperar os sinais, desde, é 
claro, que me garantissem a cesárea de imediato; antes mesmo da segunda 
contração chegar. (Laura, 41 anos) 

 

Nesse sentido, a estratégia utilizada no manejo da dor por parte de Laura não foi 

suportar calada a dor do parto, mas sim a busca por sua supressão. Contudo, mesmo com o 

uso de recursos cirúrgicos e farmacológicos, há referências à dor, essas mais circunscritas aos 

momentos posteriores ao parto: “Dor, depois!” , o que é típico de partos cesáreos, nos quais o 

sofrimento físico maior é no pós-cirúrgico devido à supressão do efeito da anestesia e também 

à sutura do abdômen. 

Nota-se nesse núcleo familiar uma flutuação entre diferentes saberes e recursos no 

que se refere ao controle da dor: ora está submetido às crenças familiares (‘mulher não deve 

fazer escândalo’), ora ao saber médico (formas de respiração, cesárea, uso de anestesia, etc.), 

ora às próprias estratégias da mulher (recursos internos para lidar com e atenuar o 

sofrimento). Constata-se, contudo, que na geração mais velha a mulher parece encontrar mais 

espaço para transitar e até se posicionar entre esses saberes, como narra Elisa: “Eu agüentava 

firme, pedindo a Deus que já passasse. Agüentava ali e rezando que terminasse”. Costumava 

também recorrer às suas próprias estratégias de enfrentamento, uma vez que os recursos 

externos disponíveis à época eram mais restritos: 

 

Em casa não tinha apoio nenhum, a gente tinha de fazer a posição, dobrava as 
pernas só assim [mostra gestualmente] e, de Z. F. [primeiro filho], quando 
pararam as contrações e eu achei ótimo, estirei minhas pernas pra passar a 
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dor; eu achei bom e eles todos agoniados. Mamãe preocupada... e foram buscar 
o médico, não sei o que... (Elisa, 80 anos) 

 

Interessante notar nessa fala, também, a intensidade da dor do parto como uma dor 

que chega a se sobrepor às ocorrências circundantes e à qualquer outra percepção do trabalho 

de parto, inclusive a de que os demais familiares estavam preocupados porque as contrações 

tinham cessado. 

Por fim, Elisa sintetiza como avalia as mudanças percebidas quanto ao 

enfrentamento da dor ao longo das diferentes gerações: “O povo hoje não quer mais sentir 

dor, né? R. [nora] tinha tudo pra ser normal, e fez duas cesáreas... porque o primeiro, L. 

[neto], tinha tudo pra ser normal”. Assim como nessa avaliação, nota-se que a 

disponibilidade e acesso a recursos médicos e farmacológicos são mais amplos para as 

gerações mais novas em condições sócio-econômicas mais favoráveis, o que parece contribuir 

para um maior uso de recursos externos no enfrentamento da dor. 

 

Vozes e Posicionamentos 

Nas experiências de parto da primeira geração, as vozes dominantes são as pessoais e 

as familiares, sobretudo a das mulheres. A voz médica surge de maneira coadjuvante e com 

menor expressividade. Observa-se também o recurso a crenças religiosas. Os posicionamentos 

de Elisa, em relação ao parto, parecem ser, em geral, negociados. Contudo, sua voz pessoal se 

encontra mais ativa que as outras vozes coletivas, principalmente nos partos feitos em casa e 

com parteira. Há indícios de uma prevalência da voz pessoal e de posicionamentos reflexivos 

em sua narrativa, sugerindo maior apropriação de sua experiência, o que, por sua vez, pode 

indicar maior protagonismo no processo do parto: 

 

Aí eu rezava e dizia que eu não queria dizer nada [ao marido] que era pra ser 
feliz nesse parto. Então eu rezava que era pra Nosso Senhor me ajudar, mas 
sozinha na sala, caminhando assim de um lado pro outro. Aí eu me deitava 
assim no quarto... aí quando eu comecei assim tremendo, aí eu fui pra cama e 
foi questão de uma hora... (Elisa, 80 anos) 

 

As vivências mais recentes de parto em hospital se caracterizam de forma 

significativa pela predominância de vozes relacionadas ao saber médico, ainda que haja outras 

vozes coletivas, como a familiar. A seguinte fala ilustra essa questão, pois traz uma avaliação 

entre as diferentes inserções do saber médico ao longo do tempo: 
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Engordei bastante de E. [primeira filha] porque não tinha esses cuidados todos 
do pré-natal, tinha o pré-natal, mas os médicos não exigiam da gente assim, 
regime e não sei o quê... Pesava, mas não dizia que a gente estava muito 
pesada, não tinha essa história, eles olhavam mais o tamanho do nenê, se tava 
tudo bem, essa coisa toda (Maria, 56 anos). 
 

Nesse sentido, os posicionamentos assumidos pela geração mais nova parecem, de 

forma geral, ser menos ativos, ou seja, parece haver uma menor participação da mulher nas 

decisões relacionadas ao parto, diferentemente da geração mais velha. Por outro lado, as 

próprias reflexões trazidas por Laura no momento da narrativa em que repensa o fato de ter 

agendado uma cesárea demonstram uma posição mais protagonista: “Eu acho que os meninos 

chegaram bem antes da hora (...) e se a menina não prestasse?! Eu já tinha escapado uma 

vez...” [referência à preocupação de seus filhos nascerem com algum problema devido ao fato 

dela e seu esposo serem primos de primeiro grau]. Mais adiante complementa: “se tivesse a 

maturidade de hoje, teria tido paciência pra esperar os sinais, desde, é claro, que me 

garantissem a cesárea de imediato”. 

A preferência de Laura pela cesárea é clara, mas nota-se um arrependimento em 

relação ao agendamento do parto, uma escolha médica acatada por ela, que temia a dor, mas 

que talvez fosse diferente caso existisse uma maior problematização dessa opção, tendo em 

vista seu receio quanto ao fato dos filhos nascerem com algum problema de desenvolvimento. 

Percebe-se, pois, que ainda que não se possa garantir que ela fizesse uma escolha diferente a 

decisão do tipo do parto na época passou mais pelo âmbito médico do que por uma escolha 

pessoal devidamente consciente. 

 
 

CASO II  – ANA CÉLIA E RITA  

Família 1, Núcleo 2: “SEM GRITAR, SEM GEMER”  

 
Sobre a entrevista e as entrevistadas 

A presente entrevista ocorreu em ambiente familiar, num clima tranqüilo e 

descontraído, o que permitiu que as narrativas se desenvolvessem com significativa fluidez. 

Além disso, o fato da entrevistadora fazer parte da rede social das entrevistadas pareceu ter 

favorecido ainda mais para que a relação entre entrevistador-entrevistado se configurasse de 

maneira espontânea e com base num enquadre flexível, no qual as entrevistadas também se 

sentiram à vontade para tecer questionamentos à entrevistadora sobre sua experiência. 

Distintamente do que se reconhece como usual, neste núcleo familiar é a mulher da 

geração mais nova, Rita, 30 anos, que teve um número maior de filhos, seis, e sua mãe, Ana 
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Célia, 54 anos, teve quatro filhos. Como a própria entrevistada considera a respeito desse fato: 

“Não sou muito o padrão normal dos tempos de hoje não, mas...”. Deve-se ressaltar que no 

quinto e último parto de Rita nasceram gêmeas, mas apenas uma sobreviveu, a outra morreu 

após algumas semanas. No que se refere às vias de parto, contudo, as entrevistadas estão em 

consonância com o que se espera, ou seja, para a geração mais velha prevalece a vivência de 

partos via vaginal. No caso de Ana Célia todos foram através dessa via; já para a geração mais 

nova predomina a ocorrência de cesáreas. 

Chama a atenção como ambas revelaram expectativas positivas quanto ao fato de 

tornarem-se mães. Para Ana Célia, “eu acho que eu casei pra ser mãe (...) era muito forte o 

desejo de ser mãe. E quando eu engravidei eu me senti assim mais importante (...)”. Em 

conformidade, Rita revela: “a minha maior alegria eram os filhos que viriam (...). A 

expectativa de chegar aquele presente que seria ter filho”. 

A maternidade, para essas mulheres, é descrita, de certa forma, como o motivo 

principal do casamento, como uma fonte de realização feminina, uma complementação da 

mulher. Por outro lado, isso não significa que a experiência de ser mãe para elas envolveu 

apenas sentimentos positivos. Como pontua Rita, “(...) no dia anterior ao parto eu amanheci 

o dia com a sensação ‘Eu não agüento mais!’, mas eu não queria dizer isso pra ninguém”. 

Assim, a maternidade para as entrevistadas suscita tanto aspectos positivos quanto negativos, 

porém, é mais comum revelar o que há de positivo, posto que as expectativas da sociedade 

são nesse sentido e só em contextos mais restritos é que, em geral, as mulheres se sentem 

confortáveis em explicitar sentimentos negativos relacionados à maternidade. 

 

A vivência do parto – contextos e significados 

Nessa entrevista, descreve-se pouco as circunstâncias do parto propriamente dito, 

mas as lembranças em torno desse momento são significativas e, muitas vezes, relacionadas à 

experiência da dor.  

Para Ana Célia, o nascimento de seu primeiro filho foi envolto de sentimentos 

positivos que permanecem fortemente em sua memória: “Uma alegria, um orgulho (...). Eu 

lembro perfeitamente”. Seus partos aconteceram em ambiente médico-hospitalar, mas todos 

foram via vaginal, fato que, ao comparar com a realidade atual, avalia da seguinte forma: 

  

Se a criança não sofresse na época a coisa tinha que transcorrer e a criança 
nascer naturalmente. A gente tinha que suportar o parto normal, agora se ele não 
suportasse e viesse a sofrer, os batimentos cardíacos começassem a ficar 
alterados, aí era cesariana imediata (Ana Célia, 54 anos) 
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Já para Rita, havia a opção de escolher o parto cesáreo, mas o seu desejo era pelo 

parto via vaginal, o que, por outro lado, não se concretizou: “eu disse: ‘Eu quero ter normal’. 

Aí tudo bem, vamos tentar. Aí começou oito horas da manhã, aí foi o dia inteiro evoluindo, a 

noite inteira! Aí a gente chegou à conclusão que não dava e fez cesariana”.  

A presença de familiares é descrita nas falas das entrevistadas apenas nos momentos 

antecedentes e posteriores ao parto, não ficando claro quem esteve presente no hospital no 

momento do parto em si. 

 
Eu lembro que eu saí de casa, que eu morava ali no fundo da casa de mamãe, aí 
eu fui pra calçada (...), aí H. [marido] estava comigo. (...) eu senti uma dor e fiz 
isso [mostra gestualmente], botei a mão [na barriga] e ele [irmão que é médico 
obstetra] que tava de olho, ligado, e sem dizer nada olhou pro relógio. (...) Aí 
quando foi na terceira vez eram nove e meia, aí eu fiz assim. Aí ele botou a mão 
na minha barriga e disse ‘você entrou em trabalho de parto, tá de meia em meia 
hora’ (Ana Célia, 54 anos). 

 

Já na fala de Rita: “Aí no primeiro parto quase que ela [aponta a própria mãe com a 

cabeça] não ia embora lá de casa, que eu não deixava... [a mãe morava em outra cidade nesse 

momento]”. Mais adiante cita a participação do marido: “Nem deu tempo de eu fazer nada, 

ele que fez o enxoval todo. (...) Ele beijava muito, acariciava muito a barriga”. 

Assim, pode-se afirmar que ambas tinham uma rede de apoio dentro da própria 

família, em especial a mãe e o marido, ambos presentes por ocasião do parto.  

 

As dores do parto 

Interessante notar que a primeira lembrança do parto da geração mais velha remete à 

dor, em ter de suportar a dor proveniente do parto via vaginal, posto que não havia outra 

alternativa senão se preparar para esse momento: 

 

Eu me lembro do parto o seguinte, aquela coisa de você sentir a dor e ter a 
coragem de suportar porque era um parto natural, eu ia ter normal, então eu 
tinha que evoluir e aquelas dores ficavam freqüentes e mais intensas. E eu lembro 
que eu tinha que ter coragem de suportar sem gritar, sem gemer alto (Ana Célia, 
54 anos). 

 

Percebe-se nessa fala, ainda, que a atitude diante da dor é a de tolerar da maneira 

mais discreta possível, sinalizando uma tradição familiar quanto à forma de expressar a dor, o 
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que parece relacionar-se também a uma imagem da mulher nessa condição social, o que é 

esperado em termos de educação, uma civilização do corpo. 

As falas sinalizam que as mulheres da família eram educadas para lidar com a dor do 

processo parturitivo de maneira controlada, circunspecta, sem chamar a atenção, o que 

significava não só controle sobre a fisiologia do corpo, como também ser uma mulher forte, 

corajosa, como aponta a seguinte fala: 

 
Ela [a mãe] foi dizendo assim ‘tá gritando de dor porque não sabe o que é um 
parto, porque não tem nada demais. Eu tive quatorze e nunca gritei’. Então ela 
passava aquela força, aquela coisa que o parto doía, mas que a gente não ia 
morrer. (...) eu tinha certeza que podia ser forte como todas, eu fui preparada pra 
isso (Ana Célia, 54 anos). 
 

Essa mesma atitude diante da dor é percebida na narrativa da geração mais nova, o 

que denota uma continuidade entre as gerações no que tange à educação familiar para o 

controle da exteriorização da dor, comportamento encorajado e reforçado pelas mulheres mais 

velhas da família, como sinaliza a seguinte fala: 

 

Quando mamãe falou de dor, eu me lembrei que teve um momento aí vem vovó P., 
que ela já dizia, ela já tinha me preparado, que você tem que se esforçar, tem que 
lutar, tem que ter coragem, e eu me lembro na hora que as dores emendaram era 
uma dor muito forte que eu quis chorar. Aí quando eu ia chorar mamãe perto de 
mim [falou] assim ‘Não grite, não chora senão você vai perder suas forças, você 
tem que lutar!’, ela perto de mim. Aí eu tive coragem de continuar até... (Rita, 30 
anos). 
 

Além da educação moral no controle da expressão da dor, nota-se também uma 

funcionalidade em não gritar ou chorar nessa circunstância, uma vez que essa conduta levaria 

a uma economia das forças necessárias para enfrentar as dores no processo de parto, o que, 

por outro lado, destaca ainda mais a magnitude dessa forma de dor. Esse aspecto, então, pode 

ser visto como um saber prático que é parte da experiência da mulher em relação ao parto, 

transmitido através das gerações e que ao mesmo tempo em que se constitui em um valor, 

reveste-se de uma funcionalidade. 

Em geral, para as entrevistadas, não há um posicionamento em direção a contestar 

essa maneira canônica dentro da tradição familiar em não expressar a dor, havendo certa 

naturalização quanto à experiência da dor do parto. Nesse sentido, se uma mulher da família 

conseguiu agüentar tamanha dor com discrição, então todas devem conseguir. 
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Nesse sentido, a dor do parto aparece como inevitável, costumando ser encarada, 

inclusive, com certa resignação. Por outro lado, o significado dado ao ‘não gritar’ também 

aparece como forma de poupar forças para que o trabalho de parto transcorra com êxito, o que 

remete a uma maneira de manejar a dor, numa visão do parto como trabalho e da dor como 

um momento que se deve aproveitar para fazer mais força em direção à expulsão do bebê. 

 

Vozes e posicionamentos 

Há, nas narrativas, a presença tanto de vozes relacionadas ao saber tradicional, o que 

aqui está atrelado ao saber familiar, quanto de vozes pautadas na medicina. As vozes 

coletivas, ora representadas pela mulher mais velha da família, ora pelo médico, 

desempenham um papel importante na experiência dessas mulheres, sugerindo certa 

confluência entre os significados coletivos e os pessoais. 

O saber médico e o saber tradicional, então, encontram-se presentes nas duas 

gerações, porém, na primeira geração, há a preponderância de vozes familiares na narrativa, 

pois ainda que tenha havido experiências de parto em âmbito hospitalar, essas experiências se 

relacionaram a um parto menos medicalizado, menos sujeito a intervenções. Já para a segunda 

geração, as vozes coletivas que predominaram na narrativa foram as vozes médicas.  

Percebe-se, ainda, que a decisão sobre o tipo de parto a ser realizado não cabia nem à 

mulher da primeira geração, nem à da segunda geração, posto que não era algo colocado 

como escolha, mas sim conforme critérios médicos que se modificaram ao longo dos tempos, 

especialmente no que se refere às justificativas para a realização de uma cesárea. Para a 

geração mais velha, estava posta a condição de ter de suportar o parto normal, tolerar 

discretamente a dor advinda desse processo e só ser submetida à cesárea em caso de 

sofrimento fetal. Já para a geração mais nova, ainda que houvesse um desejo inicial em ter um 

parto via vaginal, esse muitas vezes culminava numa conclusão supostamente conjunta entre a 

equipe médica e a mulher de se fazer a cirurgia cesariana. 

Embora tenha se observado certa continuidade entre as vozes coletivas e as pessoais 

nas narrativas em ambas as gerações, houve também a presença de vozes pessoais avaliativas 

quanto às vozes coletivas, mas que tomaram relevo somente após a circunstância do parto, 

num posicionamento reflexivo que reconstrói e ressignifica a experiência vivida, tal como se 

segue: 

 

Quando eu ouvia uma mulher gritando muito a minha reação era a reação 
estimulada que mamãe passou pra mim ‘Ora, pra que esse escândalo todo? Por 
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que não se controla?’. Depois de muito tempo eu soube pelo meu médico, no caso 
o meu irmão, que eu tenho, que toda dor tem um limiar de suportar, um limite e 
que o meu era muito alto (Ana Célia, 54 anos). 

 

Essa fala também exemplifica o entrelaçamento entre as vozes coletivas – familiares 

e médicas – e pessoais, denotando que elas não são estanques, totalmente separadas umas das 

outras, mas fazem parte de uma dinâmica psicológica em processo e, portanto, em constante 

construção. 

 
 

CASO III  – ROSA E BÁRBARA  

Família 1, Núcleo 3: “O  QUE UMA MULHER AGÜENTA QUE OUTRA NÃO PODE 

AGÜENTAR?” 

 
Sobre a entrevista e as entrevistadas 

A entrevista se realizou na casa de praia pertencente a esse núcleo familiar e o clima 

entre a entrevistadora e as entrevistadas é descontraído, inclusive com algumas demonstrações 

físicas de afeto, o que foi propiciado pelo fato da entrevistadora fazer parte da rede social das 

entrevistadas. 

Rosa, 79 anos, teve nove filhos, dos quais oito nasceram via vaginal e apenas um 

através de cesariana. Apesar de ter vivenciado todos os seus partos em ambiente hospitalar, o 

que foi favorecido por haver um médico amigo da família, o primeiro foi com a ajuda de uma 

parteira. Para ela, “a coisa mais feliz da vida é se tornar mãe” e engravidar era uma 

conseqüência natural e esperada logo após o casamento: “quando eu casei eu tinha o maior 

desejo era ter filhos e quando eu menstruei uma vez depois de casada eu fiquei triste. Uma 

vez só, um mês! (...) Aí quando foi no mês seguinte eu tava grávida”. Ainda assim, isso não 

significava, para ela, parar de estudar. Fez vestibular, passou e cursou Pedagogia. Após o 

primeiro semestre, trancou a matrícula devido ao final da gravidez e à dificuldade de 

locomoção, mas posteriormente retomou e concluiu o curso. 

Já Bárbara, 47 anos, teve dois filhos através de partos via vaginal em âmbito médico-

hospitalar e sua primeira gravidez foi planejada, o que gerou algumas cobranças da família 

nesse período no sentido de que engravidasse logo: “Quando eu liberei pra engravidar já 

tinha uns cinco anos de casada (...) e aí essa daqui [a mãe] ficava: ‘Porque não tem logo esse 

menino? Aproveite enquanto eu posso ajudar’; toda hora ficava cobrando”. Esse fato parece 

estar de acordo com uma expectativa social comum – e realizada no caso da primeira geração 

–  que é o casal ter filhos logo após o casamento, como uma seqüência natural. 
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Bárbara conta também que teve ameaça de aborto no início de suas duas gravidezes, 

o que gerou algumas especificidades, como relata: “Fiquei de ‘molho’ no início da gravidez, 

em casa, sem sentir nada e tendo de ficar em cima da cama fazendo repouso, tomando 

progesterona”. Ainda assim, considera que foi um período bom, em que recebia mais atenção 

das pessoas: “A gente fica assim muito paparicada, todo mundo me dava mais atenção, isso 

também conta”. 

Destaca-se também o fato de que a voz da segunda geração mostra-se tão freqüente 

quanto a voz da primeira geração no decorrer da entrevista, diferentemente das demais 

narrativas em estudo, onde prevalece a voz da primeira geração. Isso denota uma participação 

mais equilibrada entre as duas mães desta entrevista no desenvolvimento dos temas 

abordados, fornecendo mais elementos para a compreensão das experiências entre as 

gerações.  

 

A vivência do parto – contextos e significados 

É Bárbara quem começa a contar sobre as circunstâncias do seu primeiro parto, 

ocorrido em Salvador, via vaginal, em contexto hospitalar: 

 
E no dia 28 eu tive um sinal, acordei e aquele negócio assim... um tampão – 
[dirigindo-se à mãe] – como a senhora disse, né? Aí eu disse, hum, é hoje! Vinte 
e oito de dezembro, aí liga para V. [médico e amigo] e ele diz: ‘não, não tem 
dilatação nenhuma, vá pra casa (...)’ (Bárbara, 47 anos). 
 

Bárbara volta para casa e, como não teve mais nenhum sinal fisiológico que 

indicasse trabalho de parto, retorna ao hospital quando passados seis dias, conforme 

orientação do médico, o qual, após avaliação, decide por agendar e induzir o parto: 

 
Aí ele [o médico] disse: ‘olhe, vamos induzir porque está com pouco líquido e 
pra criança não sofrer vamos induzir. Você se interna quinta-feira e a gente faz 
o parto’. Aí quinta-feira de tarde eu me lembro de ir andando com mãinha, três 
horas da tarde, pro P. [hospital], com a sacola na mão e não sentia nada. Aí a 
gente foi, se internou, deu entrada toda, aí veio aquela preparação toda de fazer 
tricotomia (...). Quando foi lá para umas cinco horas, V. [médico e amigo] 
apareceu e aí mandou induzir. (...) aí quando foi umas sete horas da noite ele 
disse: ‘Nada?’, eu sentia uma colicazinha assim bem suave, longe... Aí ele disse: 
‘Não, vamos romper essa bolsa’. Aí começou (Bárbara, 47 anos). 
 

A necessidade de indução do parto não foi questionada no sentido de um maior 

esclarecimento, porém, o fato do médico ser amigo da família e já tendo ocorrido um tempo 

de espera, pode ter gerado uma sensação maior de confiança em suas decisões. Além disso, há 
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que se considerar o fato de Bárbara ser profissional de saúde, dentista; o que favorece a 

relação com o médico no sentido de uma comunicação mais horizontal e, conseqüentemente, 

um maior entendimento quanto à tomada das decisões. 

De toda forma, o saber médico encontra-se presente nessa experiência, dando os 

contornos particulares de um parto em âmbito hospitalar naquela época, seja pela ocorrência 

de procedimentos usuais como a tricotomia ou pela persistência na realização do parto via 

vaginal, posto que a cirurgia cesárea só era uma opção em casos muito específicos.  

Rosa também teve seu primeiro parto em um hospital de Salvador, mas com a 

particularidade de ter sido acompanhada por uma parteira, pois, conforme ela sinaliza, para 

ser atendida pelo médico tinha que pagar: 

 

Foi um trabalho de parto muito demorado, nem tanto doloroso, mas demorado. 
Mandavam eu andar pra lá e pra cá e eu andava e a coisa não adiantava. (...) 
Tinha o médico que acompanhou, mas como era tudo pelo INSS, a parteira fazia 
o parto lá no hospital e eu não entendi, aí acontece que a parteira veio e tudo, 
mas a coisa demorava muito... Ela era boa, muito delicada e tudo, conversava, 
orientava e tal, foi muito bom, foi tranqüilo isso aí, mas o parto, que eu me 
lembro bem que foi demorado (...). Quando a irmã me contou que eu ia precisar 
de ser atendida pelo médico, como a gente tinha dificuldade financeira e tudo 
que acontecesse ali era por conta do INSS, menos o médico, quando foram falar 
no médico eu botei uma força tão grande que eu me rasguei (...) Porque eu tinha 
essa preocupação, pra não ter que chamar médico e tudo (...) Quando falaram 
isso eu redobrei a força e (...) nasceu (Rosa, 79 anos). 

 

A condição financeira menos favorecida na circunstância do primeiro parto, parece 

ter impulsionado Rosa em direção a uma maior apropriação do seu próprio corpo, uma vez 

que o fato de não poder pagar o atendimento de um médico a levou a fazer um esforço ainda 

maior para que a criança nascesse, o que de fato ocorreu. 

Quanto à rede de apoio, o fato do parto ter sido realizado em hospital não parece ter 

influenciado para uma menor presença de familiares e amigos na experiência da geração mais 

nova, como exposto9 na seguinte fala de Bárbara: “Nessa hora estava o quarto cheio (...),era 

L. [prima e cunhada], B. [amiga], mãinha, um monte de gente”. 

Já Rosa não estava acompanhada da mãe na circunstância do primeiro parto, só do 

marido, pois sua mãe morava em outra cidade nesta ocasião. Mesmo assim, não se sentiu 

desamparada, pois o marido ocupou um lugar importante no que se refere ao apoio recebido 

no momento do parto: 

Z. N. [marido] estava ali comigo, eu não me sentia sozinha. É claro que eu posso 
ter pensado em mamãe, mas não que eu tenha sentido falta assim, de estar longe 
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da mãe nesse momento; isso não, porque eu tinha confiança era no seu pai e ele 
estava ali firme (Rosa, 79 anos). 

 

Por outro lado, esse fato contribuiu para que Rosa experienciasse o quinto parto, o 

parto de Bárbara, com um tom de novidade, pois pôde, nesse momento, estar junto à sua mãe 

na cidade onde nasceu, fato que é lembrado de forma marcante: “Ah! Parecia que essa 

menina [refere-se à Bárbara] era a primeira [ri] ”. 

Já em relação ao acesso a recursos e tecnologias, as experiências das participantes se 

diferenciam, tanto pela questão temporal – atualmente há maior inserção de informações e 

tecnologias médicas na vida das pessoas – quanto pela questão financeira, visto que, na 

ocasião do primeiro parto, Bárbara tinha uma condição econômica mais avantajada do que 

aquela apresentada por Rosa. 

Para Bárbara, houve a possibilidade desde a participação em cursos para gestantes 

até a realização de ultrassonografia: 

 
Eu me lembro que eu fiz curso também de gestante. (...) mas eu me lembro que 
alguém me deu umas apostilas (...). Sobre essas coisas de parto sem dor, de parto 
na água, que no fim eu não ia optar por essas coisas alternativas não. Acabei 
fazendo o pré-natal com V. [médico e amigo] e assim, o parto era programado 
para ser normal mesmo e eu também não queria saber o que era... Naquela época 
estava começando a ter ultra-som, mas não fiquei assim curiosa, embora eu 
achava que era homem (Bárbara, 47 anos). 

   

Percebe-se, em sua fala, como a inserção de novas tecnologias modifica as 

experiências acerca da maternidade, gerando discussões em torno das possibilidades no que 

tange aos tipos de parto, ao acesso a fontes de informação baseadas em saberes científicos ou 

até a possibilidade em saber o sexo do bebê que ainda está por nascer. Por outro lado, chama a 

atenção o fato de que mesmo diante desses novos recursos, Bárbara mantém preservada a sua 

própria vontade, o que indica certo grau de protagonismo de sua parte. 

Para Rosa, por sua vez, as informações obtidas advinham mais do saber da família, 

especialmente na figura da mãe, e de amigos, embora também tivesse acesso a fontes formais 

de informação: 

 

Eu sabia como filho ia nascer, sabia de tudo (...) porque eu perguntei. Monsenhor 
R. era muito amigo nosso, padre, e ele falou: ‘olhe, eu não preciso te dar 
orientação nenhuma porque eu sei a mãe que você tem’, eu enchia minha mãe de 
pergunta, o que E. [irmã] não fez e lia muito também. Z. N. [marido] deu uns livros 
pra mim no período de noivado e eu sabia que o parto... por descrição, não que eu 
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tivesse assistido algum parto. Antes de casar eu não assisti parto nenhum. (Rosa, 
79 anos). 

 

Quanto ao significado do parto, é interessante notar como Rosa assume que a 

passagem de um momento de dor mais intensa para outro de dor menos intensa se configura 

como um período agradável na circunstância do parto normal: 

 
A sensação do nascimento, de qualquer um que foi, só E. [o filho mais novo] 
que não foi parto normal, mas de todos eles tive aquela sensação muito boa de 
que a gente parte daquele momento de uma dor maior para uma dor menor; 
quando sai a cabeça aí relaxa e aí aquilo vai assim naturalmente como se 
escorregasse pela perna da gente (Rosa, 79 anos). 
 
 

Para ela, a dor do parto seria, então, um momento bastante significativo, responsável 

por uma sensação posterior de bem-estar engendrada dentro da polaridade dor-prazer, o que 

também parece ser, em alguma medida, compartilhado por Bárbara: “A sensação da expulsão 

também era muito boa”. 

 

As dores do parto 

A dor na circunstância do parto é observada e significada nas experiências das duas 

gerações, embora em contextos diferenciados. Para Bárbara, a dor aparece proveniente de um 

“trabalho de parto” necessário para o nascimento do bebê via vaginal que, conforme 

transcorre o tempo, intensifica a dor. Além de técnicas de respiração, houve o recurso da 

anestesia para o controle da dor, como se vê em sua fala: 

 

E aí, quando depois que rompeu a bolsa começou o trabalho de parto, e foi uma 
contração atrás da outra e ia aumentando a dor, e então eu ficava sem posição, 
sem saber o que fazer, e tome-lhe respirar e ui, ui, ui [ri] . Aí no fim me levaram 
para a sala. Quando eu estava lá na sala foram chamar o anestesista e por 
algum momento eu fiquei só (...). A expulsão não senti dor mais, já estava 
anestesiada, mas a sensação da expulsão também era muito boa (Bárbara, 47 
anos). 
 

Rosa, que não teve o recurso da anestesia no momento do primeiro parto, sinaliza 

como a dor é aliviada logo após o nascimento da criança. Como nos partos subseqüentes foi 

submetida à episiotomia, busca estabelecer um parâmetro para exemplificar a magnitude da 

dor sentida relacionando com o fato de que a dor que seria proveniente da episiotomia nem é 

percebida, tamanha são as dores já sentidas por ocasião do parto em si: 
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Acaba na mesma hora, quando passa a cabeça acabou, não tem mais dor 
nenhuma. Olhe, chega a cortar, dar um corte (...) quando era com o médico ele 
dava um cortezinho e nem sentia a dor do corte que a dor do parto era maior e 
nem dava pra perceber isso (Rosa, 79 anos). 

 

Há, ainda, uma visão forte entre as mulheres mais velhas da família de que a dor do parto 

deve ser enfrentada sem escândalo, o que encontra uma continuidade nas significações 

expressas pela geração mais nova, como evidenciado nas seguintes falas de Bárbara: “Eu me 

lembro bem de mãinha dizendo: ‘não grite, não faça escândalo, se você gritar eu vou sair de 

perto, eu vou embora e te largo aí’ [ri] . Em seguida, complementa: “ não existe dor no 

mundo que uma mulher possa suportar e outra não possa”. Rosa, por sua vez, faz uma 

ressalva: “Eu disse: ‘vovó, o que uma mulher agüenta que outra não pode agüentar?’ Essa 

frase é minha”. 

A dor, para essas mulheres, aparece com certa naturalização no sentido de que todas 

as mulheres podem suportar a dor do parto, como se essa fosse sentida da mesma maneira por 

todas e como se todas fossem capazes que conter as dores sentidas. Há também uma visão 

feminina relacionada à força, o que significa não expor fragilidades, ser capaz de suportar a 

dor do parto com resignação, sem demonstrar fraquezas. Interessante notar também como esse 

é um significado coletivo tão forte dentro dessa família a ponto de Bárbara se apropriar de 

uma fala que, segundo Rosa, é dela. 

 

Vozes e posicionamentos 

Em geral, nota-se nesta entrevista uma predominância de vozes pessoais e familiares 

nas narrativas de ambas as gerações, o que chama a atenção pelo fato da mulher mais nova já 

ter vivenciado seus partos num contexto de maior medicalização. Pode-se inferir que mesmo 

diante de mais recursos e tecnologias, Bárbara adapta sua experiência ao contexto com o qual 

se depara, mas consegue se manter ativa diante das circunstâncias, revelando  atitudes 

protagonistas. 

Ainda assim, é notória a maior inserção do saber médico na experiência da mulher 

mais nova, porém, freqüentemente balizado pelas vozes familiares tão presentes nas narrativas 

desse núcleo familiar. Há que se mencionar, não obstante, que o fato da família possuir 

membros que também são médicos obstetras, sendo uma das entrevistadas profissional de 

saúde, pode ter contribuído para um maior atrelamento entre essas vozes, que se mostraram 

mais complementares que concorrentes. 
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De qualquer modo, percebe-se um grau de protagonismo relevante na experiência 

dessas mulheres que, diante das diversas situações narradas, mostraram-se mais ativas que 

passivas diante dos acontecimentos e condições concretas circundantes, além de 

posicionamentos reflexivos nas narrativas, denotando um distanciamento avaliativo durante 

algumas falas que promoveram novas significações. 

 
 

CASO IV  – REGINA E EDNA 

Família 2: “COMENDO A DOR”  

 
Sobre a entrevista e as entrevistadas 

A entrevista ocorreu na casa de Regina, 54 anos, onde ela e sua filha Edna, 30 anos, 

puderam discorrer por cerca de uma hora sobre temas relacionados à maternidade, gravidez e 

parto. Há o predomínio da voz da primeira geração durante a entrevista, mas também uma 

participação significativa da mulher mais nova, especialmente quando se trata da tentativa de 

manejo da dor do parto. 

De condições sócio-econômicas menos favorecidas, mãe e filha apresentam 

narrativas marcadas por dificuldades financeiras e por pouco acesso a recursos no 

relacionamento com o sistema de saúde. As primeiras gestações de ambas aconteceram por 

volta dos 19 anos, sem planejamento, tendo encontrado nas figuras de suas mães uma fonte 

importante de apoio, como explicitado na fala de Regina: “minha mãe que me ajudava muito, 

que eu morava perto e ela me ajudava nas despesas (...). Então a minha primeira gravidez foi 

assim, foi mais a dificuldade da condição de vida (...), mas a gente foi atravessando” e na 

fala de Edna: “Aí eu pensei em largar a escola. Mãinha disse ‘não, você esse ano, você vai 

continuar, é... a gente ajuda’”. 

Nessa circunstância, Regina faz uma consideração interessante ao comparar sua 

vivência com a de sua filha quanto ao fato de terem engravidado antes do casamento: “fiquei 

grávida, aí eu tive que casar, porque naquele tempo os pais não aceitava, né? Hoje as 

meninas vem com o rapaz e logo vai morar com ele e tudo mais, mas naquele tempo não”. Há 

aí uma descontinuidade entre as gerações quanto ao significado social do casamento, pois 

ainda que continue sendo normativo para a sociedade casar antes de engravidar, atualmente 

existe maior flexibilidade quanto às formas de união civil, o que sugere a construção de novos 

significados coletivos nesse âmbito. 

Quanto à experiência da gravidez, Edna narra quão importante é receber o apoio dos 

familiares e do pai da criança para vivenciar uma gravidez não planejada de maneira positiva: 
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Logo assim no início a gente pensa: ‘O que é que eu vou fazer?’ Vem a 
preocupação: ‘Como é que vai ser?’ Com o corpo, muito nova, vem toda essa 
preocupação, mas quando você encontra apoio da família e o parceiro aceita 
estar junto naquela coisa, aí você se importa mais, fica mais confiante, né? Do 
que iria acontecer. Então quando isso foi apoiado por todo mundo, né, aí eu 
fiquei confiante e tudo isso. Sempre procurei entender o que estava acontecendo 
comigo, como tava a barriga, contava histórias, essas coisas que eu ouvi e 
passava na televisão, nas novelas e tudo (Edna, 30 anos). 

 

Nota-se também, em sua fala, a influência da mídia em seus comportamentos e 

atitudes, uma nova relação que se cria com o próprio corpo grávido e com o bebê dentro dele, 

uma novidade intergeracional. 

 

A vivência do parto – contextos e significados 

Para ambas, o significado de tornar-se mãe advém do nascimento do filho, como 

explicitado na fala de Edna: “Quando nasce, a gente lembra logo da nossa mãe, né? Só assim 

eu passo, né, pelo que minha mãe passou. Só assim eu sei pelo que ela passou. Eu acho que 

quando nasceu eu me senti mãe” e na de Regina: “Eu me senti mãe desde o primeiro filho 

que eu perdi, o luto que eu perdi,  eu me senti mãe logo com o primeiro filho que eu perdi, 

porque na verdade não tava planejado, mas eu queria” . 

Regina resume e significa suas vivências relacionadas ao parto, seis no total, como 

boas, mas sem deixar de sinalizar que também foram momentos que envolveram dores, 

embora isso pareça ficar num plano secundário diante do nascimento de uma criança: “Foi 

bom o meu parto, foi ótimo. Foi muitas dores, mas foi bem o parto”. 

Embora signifique seus partos de uma maneira positiva, o primeiro parto de Regina, 

o único cesáreo, envolveu complicações que culminaram na morte de seu filho: 

 

Quando eu estava no ônibus, aí eu vi aquela pancada assim, aí quando eu olhei 
pros meus pés... A bolsa, aí eu fiquei morta de vergonha (...). Eu não tinha 
ninguém. Naquela época minha mãe e minhas irmãs não trabalhavam e minha 
mãe tinha chegado aqui há pouco tempo. (...) eu estava indo pro fórum, ia 
resolver um problema no Fórum Rui Barbosa. Aí uma senhora foi passando, viu 
meu estado, aí ficou assim com aquela coisa, aí me deu a mão, aí começou a 
procurar saber onde eu morava, onde meu marido trabalhava. (...) Aí ela me 
botou no carro, eu ainda voltei, porque eu não tinha presença nenhuma de 
maternidade, nada. Eu vim pr'aqui pra Salvador com 12 anos trabalhar, mas não 
saía, não saía de dentro de casa, a gente vinha sempre era recomendado. Os pais 
naquele tempo não deixava a gente ir trabalhar  pra sair pra tudo o que era 
lugar. Então era mais dentro de casa (...). Então a gente ainda voltou pra casa, 
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foi até onde meu marido trabalhava, pegou meu marido e a gente foi pra Tcylla 
[maternidade pública]. (...) eu perdendo sangue (...). Aí quando eu cheguei lá [no 
hospital] os médicos foram me atendendo, também foram super bom, todos 
vieram logo, aí viram que era a bolsa, não tava mesmo, não tava bem, aí foi logo 
me atendendo, foram e me botaram logo naquelas aparelhagem toda. Ouvia que 
‘Tinha que ser um cesáreo, tinha que cesáreo, tinha que ser cesáreo’. (...) Só com 
esse, que tinha passado. E o neném ainda nasceu arquejando, mas não 
sobreviveu. Aí depois desse nasceu R. [segundo filho] que ficou no lugar do mais 
velho (Regina, 54 anos). 

 

Chama a atenção a forma com que a entrevistada narra esse episódio, com certa 

fatalidade, sem muitas reflexões acerca do que contribuiu para a morte do recém-nascido ou o 

que poderia ter colaborado para evitar esse desfecho. Talvez a inexperiência, o 

desconhecimento do funcionamento dos serviços públicos de saúde da cidade que ainda não 

lhe era familiar ou a falta de uma rede de apoio que lhe instruísse tenham favorecido para que 

não tomasse nenhuma iniciativa mais urgente diante dos sinais de parto. Parece ter ficado à 

mercê dos acontecimentos, como se não tivesse possibilidades de ação senão esperar e ser 

conduzida por outrem, numa certa resignação diante das ocorrências, das dificuldades. 

Mais adiante, contudo, Regina retoma esse acontecimento numa comparação com o 

seu terceiro parto, justamente o de sua filha que também está sendo entrevistada e esboça 

algumas reflexões na medida em que narra sua história: 

 
não tinha conhecimento, ainda não tinha experiência nenhuma [referindo-se ao 
primeiro parto]. (...) Agora a gravidez dela foi uma gravidez assim mais 
acompanhada, porque ele [o marido] já estava assim já empregado. Aí eu já pude 
tomar os remédios direito que o médico passava, já estava assim o barraco, a 
gente morava num barraco (...). Era palafitas. (...) aí chegou a época que ela [a 
filha que também participa da conversação] nasceu, foi bom também, foi na 
mesma maternidade e a enfermeira, que teve eles dois, agora o médico foi outro. 
Foi o... Mas o parto dela também foi bom, apesar de que eu sofri também muito 
porque os meus filhos todos foram grandes, eu não tinha um menino assim de 
dois quilos, era de três pra cima. Aí eu sofria muito na semana, mas achava 
também muito assim o acompanhamento dos outros pra me ajudar no que puder 
(Regina, 54 anos). 

 

A falta de informação e experiência quanto às questões relacionadas ao parto são, 

para Regina, os motivos que contribuíram para a perda de seu primeiro filho. Já o fato de ter 

sido mais acompanhada pelos médicos nas gestações seguintes e de ter tido condições 

financeiras de comprar remédios quando necessário foram, para ela, decisivos para o 

nascimento saudável de seus outros cinco filhos. 
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Quanto ao tipo de parto, Regina não teve possibilidade de escolha, como é comum 

acontecer na assistência pública devido às políticas de saúde vigentes no país, sendo de praxe 

o parto via vaginal e só em última instância a realização de uma cirurgia cesárea. Em relação 

a esse fato, considera: 

 

Hoje, até que há pouco tempo, no meu tempo, que a mãe que ia [para a 
maternidade] e havia a necessidade de fazer algum cesáreo e eles [os médicos] 
não faziam, eles deixavam ela sofrer até no último momento. Às vezes dizia: 
‘doutor, meu parto é pra ser cesáreo’, eles diziam: ‘não, vamos demorar mais um 
pouco’ (Regina, 54 anos). 
 

Para Edna, o contexto de seus partos, três no total, diferiu daqueles descritos por sua 

mãe. Além de ser natural da cidade e ter um suporte social mais efetivo, pôde realizar pré-

natal em todas as gestações, o que lhe propiciou acompanhar o crescimento do feto, assim 

como receber orientações médicas: “Fiz o pré-natal de todos. (...) eu tive mais orientação 

médica”. 

Quanto às circunstâncias do primeiro parto, relata: 

 
Todos normais [os partos]. Fui pra sala do pré-parto aí já veio o médico olhar 
como é que eu tava, a bolsa estava, e de vez em quando ele vinha olhar. E foi isso 
que me ajudou que o parto de R. [primeiro filho] foi seco, então ele que teve que 
colocar a mão para pocar a bolsa. Aí quando, quando ele tirou a mão que minha 
bolsa pocou, aí eu já fui pra sala do parto, aí foi o que foi complicado, foi que a 
placenta ficou agarrada. ‘Bora esperar até tal hora pra ver se sai’ [refere-se à fala 
do médico plantonista] e não saiu e depois que eu fui pra sala depois de um tempo 
eu tive hemorragia, que quando eu me levantava eu via que tava muito forte. (...) 
mesmo quando eu fui pra outra sala sempre quase que de meia em meia hora vinha 
um médico pra ver como é que tava: ‘Tá sentindo alguma coisa?’, aí nisso eu falei: 
‘Oh, eu acho que meu sangramento não está normal aí, eu tô muito empossada’; 
‘Levante aí pra eu ver!’. Aí eu levantei, aí ele disse: ‘Realmente, tem coágulos. Aí 
você... vai doer, mas vai te ajudar’. Aí ele começou a apertar, aí saiu um monte de 
sujeira. (...) me deram um remédio foi que parou o sangramento (Edna, 30 anos). 

 

Nesse episódio, além de poder contar com recursos médicos e farmacológicos na 

assistência ao parto, Edna também teve a oportunidade de ser bem atendida pela equipe de 

saúde que se manteve presente e atenta às condições clínicas apresentadas no processo 

parturitivo. Contudo, em seu terceiro parto, não teve uma boa experiência no relacionamento 

com o médico, mas sim com as enfermeiras que se mostraram mais sensíveis no atendimento: 

 

À meia noite no primeiro do ano, então ele [o médico] aí: ‘Por que tá gemendo 
tanto assim? Não já é o terceiro? Pra que isso?’, não sei o quê... Eu sei que teve 



 

77 
 

um momento, na sala do parto, mesmo eu sentindo dor, que a contração parou 
assim, eu olhei pra cara dele assim: ‘O senhor é médico mesmo?’; ‘Por que foi?’; 
‘Porque não parece!’ [ri] . Aí ele ficou olhando assim pra minha cara, foi quando 
ele calou a boca [ri] . (...) Aí as enfermeiras ficaram: ‘Relaxe, que a perna dela tá 
presa, relaxe!’ Aí foi quando eu respirei assim, relaxei, foi que ela foi... Mas as 
enfermeiras me trataram super bem, só foi esse probleminha com o médico (Edna, 
30 anos). 

 

Edna faz uma avaliação negativa da assistência médica nesse episódio, há um claro 

questionamento em sua fala quanto a esse saber que desconsidera a sua dor. Posiciona-se de 

forma protagonista, expressando-se como acha que deve e reivindicando um espaço para isso. 

 

As dores do parto 

A dor é significada por Regina como o momento mais marcante do parto: “Agora a 

hora mais que eu me lembrava, o tempo mais que eu me lembrava foi o momento das dores, 

tava sentindo já ficava com medo, já a ultima filha minha, a caçula, eu já tive sem coragem. 

Que pra mim eu não ia resistir”. É também uma experiência bastante pregnante, difícil de 

esquecer: “Não, a dorzinha, a hora, essas coisas a gente não esquece não. Nossa Senhora 

passa a mão na cabeça, mas a gente não esquece não”. Essa expressão popular dita por 

Regina reflete o uso de recursos religiosos como forma de manejo da dor – através do 

esquecimento – algo que também aparece em outras narrativas do banco de dados da pesquisa 

mais ampla já mencionada na seção de apresentação deste estudo. Por outro lado, ela própria 

afirma que, ainda que Nossa Senhora ‘passe a mão na cabeça’, a dor do parto é uma dor 

inesquecível. 

No contexto de saúde no qual foi atendida, Regina não pôde contar com recursos 

farmacológicos para o alívio ou supressão da dor: “nunca tomei anestesia”. Por outro lado, a 

equipe de saúde contava com a possibilidade do uso de ocitócitos para acelerar o processo de 

parto, procedimento que, como relata Diniz (2001), é responsável pelo aumento acentuado das 

dores na circunstância do parto, devendo ser usado apenas sob indicação clínica muito 

precisa. 

 
só essa menina que a dor foi uma em cima da outra, eu estava com dificuldade (...). 
Foi até a enfermeira queria me botar no soro (...). Aí que chegou um médico que aí 
disse assim: ‘Não, bote ela no soro não’, que eu tinha um medo que o povo dizia 
que no soro, que ‘Afe Maria!’, que eu ficava tonta. ‘Ai meu Deus, que vai colocar 
isso aí’ (...). Ele [o médico] disse que não ia me colocar no soro, aí eu digo: ‘Ô 
meu Deus, louvado seja’, que eu sou muito católica. E eu de baixo assim, eu assim 
deitada, debaixo assim tinha uma imagem do Senhor do Bonfim, que eu olhava 
assim pra ele tão assim. E ele parecia com o médico. O médico louro assim como 
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ele. Alto. (...) eu fiquei assim quinze dias assim tudo doendo assim, o médico forte 
pegou o braço assim, assim, assim [gesticula mostrando como o médico pressionou 
sua barriga com os dois braços colocados em paralelo], cada vez mais assim que eu 
tive assim, aí a criança nasceu num instante. (...) Eu achei melhor do que me 
colocar no soro, porque só pelas histórias que o povo dizia eu ia ficar com mais 
medo ainda, pânico pra ter o neném e dor que eu lá ia saber. Que aquele povo aí... 
eu acho que foi melhor (Regina, 54 anos). 

 

Apesar de relatar ter ficado quinze dias com dores decorrentes da forma como o 

médico pressionou sua barriga para forçar a expulsão do bebê, Regina avalia como positiva 

essa decisão médica. Para ela, qualquer solução seria melhor do que a administração do 

temido soro, medo que trazia através das vozes coletivas de outras mulheres que já tinham 

passado por aquela experiência dolorosa. Assim, ainda que haja a utilização de tecnologias 

médico-farmacológicas, não há a garantia de que serão utilizadas com adequação, nem que 

haverá um diálogo proveitoso entre os diferentes saberes, aquele trazido pela parturiente e 

aquele usual na prática médica. 

Em geral, a avaliação feita por Regina no que tange ao relacionamento com o sistema 

de saúde, representado, sobretudo, pela figura do médico, é uma avaliação positiva, como 

demonstram as seguintes falas: “Aí foi um parto bom, que ele [o médico] me atendeu tão bem. 

Era meu primeiro filho, ele teve o maior cuidado comigo”; “Ah, aqueles médicos naquele 

tempo... nunca achei um médico pra me fazer ignorância, pra me deixar à toa”. Essa 

avaliação parece estar intimamente contingente à comparação que faz dos atendimentos 

médicos que recebeu em seus partos com os vividos por sua filha: 

 
Às vezes é as transformação de época, da minha época pra cá.  Porque na minha 
época os médicos acompanhavam as mães, porque quando eu cheguei eu fui 
atendida, fui logo atendida pelos médicos e pelas enfermeiras. Já quando ela [a 
filha] chegou foi atendida pelas enfermeiras e só chamam [o médico] quando tá na 
hora de nascer que chamam e antes não era assim. Os médicos acompanhavam 
desde o começo. Deixava a gente um pouquinho com as enfermeiras, mas era muito 
pouco (Regina, 54 anos). 

 

Mais adiante, acrescenta: 

 
E hoje a gente é pobre, a gente passa muito dessas coisas, pra conseguir um 
médico. Começa pelas enfermeiras, as atendentes, que são muito grosseiras, não 
sabe atender a gente com aquele carinho, com aquele amor, chega assim não tem 
vaga, não dá um jeitinho, não procura saber, então a gente chega no guichê: ‘Já 
procurou saber onde?’, ‘Não.’, nos dá as costas, aí não conversa mais, é uma 
humilhação é muita. Se a gente tiver uma pessoa lá dentro que bota lá pra gente 
conseguir, ela consegue, que é uma pessoa lá que a gente já conhece, aí dá uma 
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força, mas se não tiver, muito difícil a gente conseguir um médico pra gente se 
cuidar (Regina, 54 anos). 

 

Assim, considera que a assistência médica recebida era melhor na ocasião de seus 

partos que nos dias atuais, o que não significa dizer que não tenha críticas quanto às condutas 

médicas, como sugere a seguinte fala ao tratar da menor tolerância dos médicos às expressões 

de dor das parturientes: “É, eles não gostam. Primeiro filho eles ainda suportam, ainda 

deixam pra lá, mas o segundo filho em diante eles já acham que isso é um exagero, que a 

pessoa já conhece e está fazendo escândalo”. 

Além disso, a avaliação positiva que Regina faz dos atendimentos da equipe de saúde 

parece também ser guiada por uma idéia de que ser atendida pelo médico é mais um favor que 

lhe é concedido do que um direito que possui como cidadã. Não é sem propósito que 

compara, em narrativa anterior, o médico a um santo, a uma figura que ocupa um lugar 

distante do seu, sagrado, que possui algo que ela não possui. Entram aqui de forma muito 

decisiva para o seu julgamento os contrastes sociais entre a sua realidade e a do médico, este 

num lugar de suposto saber, o que todavia não a exime de tecer críticas. 

No manejo da dor, essas mulheres também não têm muitas alternativas no sistema 

público de saúde, como se vê nessa fala de Edna: “Eu tenho uma colega que perdeu um filho 

justamente por isso, que tinha que ser cesáreo e eles [os médicos] não queriam dar anestesia, 

não queriam gastar a anestesia”. Nota-se, até aqui, que as críticas feitas por essas mulheres 

inserem-se tanto em nível micro, no relacionamento interpessoal com os médicos e a equipe 

de saúde, quanto em nível macro, provenientes das políticas públicas adotadas pelo sistema de 

saúde no país e da forma como é implantada em cada realidade distinta. Como considera 

McCallum (2005), não se pode atribuir a apenas um fator a forma como está configurada a 

atenção materno-infantil no Brasil, mas sim deve-se considerar o sistema em sua totalidade e 

complexidade. 

O fato é que para mulheres em condições econômicas menos favorecidas, há pouca 

disponibilidade de recursos e tecnologias na circunstância do parto e no manejo da dor 

proveniente desse processo. Isso talvez favoreça para que essas mulheres, especialmente as de 

gerações mais velhas, valham-se de outros recursos para lidar com a dor, recursos esses mais 

voltados para o saber popular: 

 
era tipo uma dor quente, uma dor ‘Isso é homem, isso é homem’, que quando a 
menina nasceu, era mulher. Mas eu acho que era a Lua mesmo. Era a Lua que 
tava, talvez, crescente. Não sei qual é a mais que vem a dor quente. Que diz esse 
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negócio, as mulheres quando está grávida, ‘Na outra Lua você vai. Não vai passar 
dessa Lua’. Acho que é a Nova, a Minguante, a Crescente... (Regina, 54 anos). 

 

Em outra perspectiva, as informações a que as gerações mais novas têm acesso 

favorecem para que se posicionem com mais autonomia, com mais iniciativa, valendo-se de 

estratégias pessoais para lidar melhor com o cenário de parto que encontram, como se percebe 

nessa fala de Edna: “E. [marido] me deu um bocado de negócio pra fazer da internet, como 

fazer exercícios de respiração, então pra mim foi bem mais rápido porque eu segui aquelas 

instruções, cada exercício, e aí foi bem rápido”.  

Quanto às formas de expressão da dor, Edna demonstra ter mais facilidade para 

externar a sua dor do que Regina, o que parece ser também uma descontinuidade entre as 

gerações, como se as mulheres mais jovens se sentissem mais à vontade para expressar 

publicamente a dor que sentem: 

 
Eu tinha uma coisa que eu não falei. Eu era muito calada, porque tem mães que 
quando ela quer, essas minhas filhas puxaram tudo a mim, não grita nada, aquela 
dor ‘Ai, ai!’. Eu não. Eu agüentava ali calada, dá muita ajuda ao médico também, 
a apoiar assim, acolher... (Regina, 54 anos). 
 
Quando você não sabe como é a dor, parece a primeira a pior. (ri). Aí eu fiz um 
pouco de escândalo na maternidade. Na verdade eu gemi, eu saí daqui gemendo, 
né? Claro, e tal, tava comendo a dor, mas quando chegou lá, que a dor começou a 
aumentar, aumentar, aumentar (...) eu comecei a balançar o ferro da cama que a 
enfermeira disse: ‘Ah, você está fazendo escândalo, você vai ficar aí!’ Que é pior 
(Edna, 30 anos). 

 

Nota-se que Edna se sente mais autorizada a externar a sua dor, o que também pode 

estar relacionado às mudanças sócio-culturais ocorridas em relação à temática da dor, posto 

que, nos dias atuais, é um assunto cada vez mais estudado, mais validado cientificamente. Por 

outro lado, é alarmante a violência interpessoal sofrida por essas mulheres no contexto do 

parir em uma instituição pública, coagidas a não expressarem suas emoções mais básicas, a 

não gemerem ainda que sob intensa dor, sob pena de sofrerem retaliações por parte da equipe 

de saúde. 

 

Vozes e posicionamentos 

Vozes coletivas tradicionais, médicas, midiáticas e pessoais encontram-se presentes 

nessas narrativas. As tradicionais, representadas pelas vozes de mulheres da comunidade e 

pelas crenças populares, são mais acentuadas nas falas da mulher mais velha, influenciando 
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para que suas ações e posicionamentos estejam mais vinculados a esse saber coletivo. Já as 

vozes médicas, midiáticas e pessoais estão mais presentes na narrativa da mulher mais jovem, 

indicando múltiplas influências em seus posicionamentos, mas sem suprimir suas próprias 

reflexões diante do trânsito entre essas vozes. 

Para Edna, prevalecem os posicionamentos reflexivos, aqueles em que ela se 

posiciona dentro da própria narrativa, denotam reflexividade e juízo crítico diante dos 

acontecimentos, o que sugere certa dose de protagonismo. Regina, por sua vez, apresenta 

posicionamentos mais interativos que reflexivos durante a narrativa, denotando, em geral, 

atitudes de maior submissão que proatividade face aos eventos relacionados ao parto, ainda 

que não se esquive de tecer algumas considerações avaliativas perante suas vivências.  

Há que se considerar, para tanto, que os diferentes contextos históricos, os diferentes 

acessos a informações, dentre outros fatores sociais, também concorrem com as características 

pessoais de cada mulher. Todavia, ainda assim, não se pode deixar de destacar as diferenças 

entre as vivências das gerações, entre as maneiras pessoais como cada uma lidam com as 

questões relacionadas ao parto e ao manejo e significação da dor. 

 
 

CASO V – AMÉLIA E MARA  

Família 3: “SENTINDO AQUELA DOR”  

 
Sobre a entrevista e as entrevistadas 

A presente entrevista se diferenciou quanto ao contexto de sua realização, pois ocorreu 

no ambiente de trabalho de Amélia, 42 anos, o que, contudo, não parece ter interferido 

negativamente na fluidez do movimento narrativo. 

A voz da geração mais velha predomina no transcorrer da entrevista, com pormenores 

extensos de suas experiências como mãe, como avó e até algumas vivências relacionadas à 

gravidez e parto da geração mais nova. Para Amélia, ser uma avó presente é também uma 

forma de “fazer pelos filhos”. A vida financeira difícil também não passa despercebida, 

atravessando por vezes suas falas e contribuindo, inclusive, para significar suas experiências: 

“Quando eu engravidava era um pesadelo na minha vida porque eu já sabia que era mais um 

filho e que eu ia sofrer, que eu ia ter que sustentar, porque eu não ia ficar com ele...”.  

Amélia e Mara, 28 anos, destacam, espontaneamente, a primeira gravidez como uma 

experiência marcante, sendo que A. teve três filhos, duas meninas e um menino, todos de 

gravidezes não esperadas, o que, em parte, é reflexo da pouca informação de que dispunha: 

“Antes da gravidez eu não sabia que era pela relação [sexual] que engravidava”. Amélia foi 
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mãe pela primeira vez no início da adolescência, engravidou com treze e pariu com quatorze 

anos. Em suas próprias palavras: “não foi assim aquele amor todo, não tinha assim as 

experiências”. Além disso, morava com sua mãe na cidade de Valença-BA, uma cidade de 

pequeno porte, e trabalhava em área rural: “meus trabalhos eram sempre mais na roça, em 

mangue, essas coisas”, o que contribuiu, segundo ela, para que, apesar de ter tido a 

convivência com sua filha, tenha sido a sua mãe quem a criou. Somado a isso, relata ter 

sofrido agressões físicas de seu marido no período da gravidez, separando-se após o 

nascimento da filha caçula.  

Mara, por sua vez, narra que sua primeira gravidez foi “um choque”, uma surpresa: 

engravidou de gêmeas quando estava noiva, não tendo sido uma gravidez planejada. Chegou a 

pensar em abortar, mas Amélia não aceitou a idéia, não autorizou a efetivação do aborto, o 

que foi acatado por sua filha. Mara relata que foi uma gravidez de muitas dores. 

Ambas contam com detalhes as circunstâncias de seus partos, demonstrando uma 

memória autobiográfica rica nesse sentido, o que corrobora a visão de que o parto é, em geral, 

um momento marcante na vida das mulheres. 

 

A vivência do parto – contextos e significados 

Tanto os partos da primeira quanto da segunda geração foram via vaginal e em 

hospital público, com exceção do segundo filho de Amélia, que foi em casa com algum 

auxílio da parteira local. Amélia teve, no total, quatro partos, sendo que sofreu um aborto no 

qual o bebê foi considerado natimorto.  

No momento em que sentiu as dores do primeiro parto, Amélia estava a trabalhar 

“nas roças (...) com enxada” e só foi buscar assistência porque seu patrão percebeu que ela 

estava com dores e a levou para o hospital na cidade: 

 

Meu marido tava na venda. Aí ele [o patrão] disse: “vamos, sua esposa vai 
ganhar neném, vai ganhar neném!”. Ele disse: “ela foi trabalhar, como é que 
vai ganhar neném?”. Aí a gente foi para o hospital, ele me levou. Aí ele disse 
que foi perguntar se eu ia ter neném ou não, dentro de dez minutos a enfermeira 
veio avisar, ela já teve o neném. Quando eu cheguei lá, só coloquei uma perna 
na cama e a outra eu já não consegui mais porque ele já tava nascendo, eu já 
não agüentei mais, aí ele já tava todo vermelhinho, nasceu todo vermelhinho 
porque já tava passado do horário. Tive sorte de não ter perdido ele. Eu tava 
trabalhando, ele quando viu né, porque com dor, quando tava trabalhando, a 
posição da gente eu acho que muda né, dá pra ver que tá sentindo dor, mas a 
dor do menino é diferente, o menino vem as dores todas nas cadeiras, então eu 
achava que era normal porque tava cansada, tinha trabalhado um dia antes no 
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sol. Então eu tive parto rápido. Meus partos eu não tenho do que reclamar não, 
foi ótimo (Amélia, 42 anos). 
 

Não havia, para Amélia, a preocupação ou até a consciência com o seu próprio bem-

estar e o do bebê por nascer, essas questões não se sobrepunham à necessidade de trabalhar 

desde cedo para poder se sustentar financeiramente e, a partir de então, a vida que estava por 

vir. As dificuldades financeiras e a necessidade de trabalhar determinam uma vivência do 

parto mais naturalizada, associada à própria sorte, sem muitas opções. 

Em sua narrativa, apesar da dificuldade do tipo do trabalho, especialmente devido à 

sua idade e ao avanço da gestação, e de ter atribuído à sorte o fato de não ter perdido o bebê, 

finaliza afirmando que não tem do que se queixar porque seu parto foi rápido. Para ela, então, 

parto bom é parto rápido. 

O fato de ter engravidado apenas com treze anos, a vida financeira restrita e as 

agressões físicas sofridas contribuíram, provavelmente, para a presença de certa tristeza em 

seu relato quanto aos seus partos, diferentemente do sentimento de se tornar avó, que, para ela 

foi uma alegria que afirma não ter tido em seu primeiro parto: 

 

É a experiência do primeiro parto foi muito, foi muito boa né, só não foi tão boa 
porque eu estava muito nova, eu tive minha primeira gravidez com treze anos, e 
tive com quatorze... aí só foi aquele parto, não foi assim aquele amor todo, não 
tinha assim as experiências, não veio em  um momento bom... (Amélia, 42 anos) 

 

Chama à atenção a importância atribuída por Amélia a ‘ter experiência’ como algo 

importante para vivenciar mais positivamente o parto e a maternidade, o que parece contribuir 

para que avalie positivamente a experiência de ser avó: 

 

Quer dizer as minhas netas pra mim foi aquela vitória né, eu tive mais alegria 
né, quando eu fiquei sabendo que ia ser avó, porque M. [primeira filha] né, e 
aquela coisa que eu fiquei sabendo que ia ser logo duas, eu tive aquela alegria 
que eu não tive assim no meu primeiro parto. (Amélia, 42 anos) 

 

Interessante notar que essa reflexão que ela faz em relação à sua experiência como 

avó vai ganhando corpo à medida que contrasta sua própria experiência com a de sua filha 

(idade que tinha no parto, amor/dedicação ao filho, sexo da criança, apoio de familiares, etc.), 

reavaliando e ressignificando sua experiência, tanto como mãe quanto como avó. Para ela, ser 

mãe “é uma responsabilidade muito grande”, o que parece estar relacionado a ter como 
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prioridade na vida o cuidado com os filhos e também com os netos, ou seja, ser avó também é 

um exercício de maternidade. 

Quanto às circunstâncias do segundo parto, Amélia sentiu as primeiras dores  quando 

estava na casa de uma de suas irmãs. Foram de bicicleta a caminho do hospital, mas Amélia 

percebeu que não daria tempo de chegar e, com o aumento das dores, foi para a sua casa, 

tendo seu segundo parto nesse contexto familiar: 

 

Foi o tempo que eu fui chegando na porta, e chorando mesmo. O meu medo não 
era tanto o da dor, mas era o medo de chamarem a parteira de minha irmã para 
fazer meu parto, e aí quando eu cheguei foi a primeira coisa que minha irmã 
falou. Mas Deus é tão maravilhoso! Eu me deitei e fiquei pedindo a Deus. Eu 
esqueci de tirar a pedra da cabeça. Aí daqui a pouco me falaram, e esse pano 
na cabeça? Eu disse oh, é a pedra. Quando Comadre L. [a parteira] chegou, 
minha filha já estava nascendo. Assim que tirou a pedra da cabeça minha filha 
nasceu, naquele tempo a gente não levava ponto era tudo mais rápido. Minha 
filha nasceu assim (Amélia, 42 anos). 
 

Interessante notar que o medo dela era mais pela possível violência da parteira do 

que pela dor do parto. Em trecho anterior na sua narrativa, Amélia conta que, aos seis anos de 

idade, presenciou a mesma parteira batendo em sua irmã no momento do parto por ela ter 

engravidado muito nova, caso semelhante ao seu.  

Amélia narra a cena que via: 

 

Ela [a irmã] teve o neném com a parteira, uma parteira que batia na hora do 
parto, então eu morria de medo sabe. Ela batia e minha mãe aceitava aquilo, 
tanto que eu não entendia muito bem o que é que tava acontecendo, mas eu via 
ela batendo, minha irmã chorando, gritando e minha mãe “é, quando foi pra 
fazer foi bom, agora fica aí querendo botar pose”. Eu ouvia os tapas, sabe, aí eu 
chorava, porque era minha irmã e eu sentia que ela não tava bem, né? Mas aí 
eu tinha medo. Muito medo. (Amélia, 42 anos). 

 

Chama a atenção o quão marcante foi para Amélia ter presenciado esse parto 

ocorrido com a presença de familiares, inclusive crianças, porém sem um maior cuidado dos 

adultos em fornecer explicações a respeito das circunstâncias em que o processo parturitivo 

ocorria. Além disso, observa-se a censura irônica da mãe para com a filha, assim como da 

própria parteira, criticando-a por estar demonstrando dor por algo que foi conseqüência de sua 

atividade sexual precoce. A mulher era, de certa forma, culpabilizada por sentir prazer na 

relação sexual, ainda mais por ser jovem e não estar casada. 
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Há referência a uma crença popular em relação ao controle do momento do parto: “aí 

disseram ‘pega uma pedra dessas, bota na cabeça, amarra um pano, que você só vai 

conseguir ter esse neném na hora que tirar essa pedra’” . Esse é um exemplo dos recursos 

mais cotidianos de que Amélia dispunha e dos seus posicionamentos interativos na aceitação 

da sugestão de vozes coletivas que a circundavam naquele momento, embora não especifique 

quais. 

Já o terceiro parto ocorreu quando já morava em Salvador-BA: 

 

Eu cheguei na minha casa sentindo dor. Arrumei a minha casa e deu vontade de 
tomar uma Coca, aí mandei minha filha comprar, sentindo aquela dorzinha já, 
mas aí eu falei vou arrumar a casa e depois eu vou, mas aí eu comecei a sentir a 
dor aumentar, aí chamei um táxi. Aí o vizinho que é muito amigo viu o táxi 
chegando, aí eu tava sentindo aquela dor, e tomei a Coca, aí aliviou. Aí eu 
voltei, com o táxi na porta, aí eu voltei, cortei dois pedaços de melancia, comi 
um e sai com o outro na mão. Perante Deus! Aí, quando eu saí, esse vizinho 
disse assim ‘não, ela não vai ganhar neném, ela tá chupando melancia!’. Um 
pedaço eu larguei na Sete Portas [bairro da capital] e o outro na porta do 
hospital. Os dois filhos meus que eu fui ter que uma perna tava em baixo e a 
outra no gancho e a enfermeira aparou assim ó [mostra gestualmente] G. [a 
recém nascida]. Ela já tava nascendo. (Amélia, 42 anos) 

 

Destaca-se a naturalidade com que Amélia trata seus partos, de maneira geral, 

denotando que a vivência do parto para ela acontece de forma mais contínua com o cotidiano 

de sua vida, como um acontecimento corriqueiro, um desdobramento já esperado a partir da 

gravidez e tratado sem maiores alardes. 

Seu quarto parto, contudo, foge a essa lógica, tendo sido marcado por ameaça de 

eclampsia, o que, aliado a uma assistência médica duvidosa, resultou numa perda gestacional 

e em indicações médicas para não voltar a engravidar: 

 

Eu tive ameaça de eclampsia nessa gravidez e a médica, fui pra médica, e a 
minha médica só me dava calmante e remédio pra dor de cabeça e não se 
preocupou com aquilo que tava acontecendo comigo. Eu, hoje, eu tô aqui 
realmente por um milagre de Deus, porque ela viajou sexta-feira pra voltar 
segunda pra fazer uma cesárea, pra tirar a criança com sete meses. Ela não fez 
nenhum exame em mim, não fez nada. (...) Aí a gente foi pro médico e quando 
chegou lá o médico procurou ouvir a criança, não tava conseguindo (...) o feto 
tava morto. E aí eu tive de ir, de ficar no hospital internada pra tirar a criança, 
entrar em trabalho de parto. O que aconteceu: o melhor médico de Valença, 
doutor M., quando ele chegou que eu tava lá deitava, com tudo certinho, os 
papéis de que o feto tava morto. Ele mandou eu ir pra casa entrar em trabalho 
de parto. (...) Aí, quando ele saiu, M., que é enfermeira também conhecida: “T. 
[apelido da avó], vá amanhã de manhã, doutor A. tá aqui, que fez o parto dela, 
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que ele vai te atender bem melhor”. (...) quando foi de manhã eu fui, doutor A. 
tava lá, me recebeu muito bem, me botou logo no soro, me levou pra sala de 
cirurgia, colocou um tal de um Citotec que faz aborto mesmo, tinha que abrir o 
colo do útero pra poder abrir pra poder entrar em trabalho de parto. Ele ficou 
ao meu lado o tempo todo! (...) Porque ali tava, escapou eu, e só como ele falou, 
que a médica viu aquela mancha em mim, ela sendo médica ela já sabia. Ela 
podia ver que aquilo ali era, e ela ia fazer minha cesárea, sem fazer nenhum 
tipo de exame, ela deixou tudo certo “Segunda-feira de manhã eu chego lá”. 
Sabe o que foi que aconteceu? Eu era diabética e meu diabetes tava altíssimo. 
Imagine se ela vai cortar minha barriga pra fazer a cesárea? Tá entendendo? 
(...) Então só tem essa, a gente encontrar um médico bom, um profissional, né? 
Porque se interessa, tá ali não é só pelo dinheiro, porque tem uns que tá ali, 
trata a gente como “João-ninguém” (Amélia, 42 anos). 

 

Há um conjunto de vozes presentes nessa fala – pessoal, médica, religiosa, etc. –, 

mas há a predominância de um posicionamento crítico por parte de Amélia na medida em que 

ela reavalia os atendimentos médicos recebidos, chegando a concluir que houve negligência 

médica, o que acarretou a morte de seu bebê e poderia acarretar a sua morte também. Essa 

experiência foi, portanto, marcante em sua trajetória reprodutiva, tendo sido o relato mais 

longo e com maiores detalhes acerca do parto. Sobrepõe-se à sua narrativa a vulnerabilidade 

que as mulheres de condição social menos favorecida estão submetidas quando se trata de 

assistência médica em âmbito público. Essa problemática é tratada por Volkmer (2009) de 

forma mais aprofundada quando a autora aborda em seu trabalho a trajetória reprodutiva de 

mulheres de baixa renda marcada por perdas gestacionais recorrentes e como o modelo de 

atenção à saúde disponível tem um papel importante nessas experiências.  

Mara, por outro lado, faz uma avaliação positiva da sua experiência em relação à 

assistência médica, embora atribua isso a uma questão de sorte: 

 

Na minha gravidez, eu, na hora de ter, eles [a equipe médica] deram bastante 
atenção, como era o primeiro também, porque nem todo médico se preocupa 
com isso, mas esse até que eu dei sorte, porque ele toda hora tava ali pra ver 
como tá, se tá na hora, acho que doutor A. Ele toda hora tava ali, toda hora ia 
ver, porque nem todo médico não liga, não tá nem aí. Aí foi super atencioso 
comigo as meninas, as enfermeiras veio, pegou... (Mara, 28 anos) 
 

O único parto de Mara teve as seguintes características circunstanciais: 

 

Aí quando chegou a dor mesmo de ter, eu não sabia, não pocou placenta, não 
pocou água nem nada, aí foi que a dor foi, comecei a sentir dor, sentir dor, aí 
quando eu senti a dor mesmo direto foi que eu sabia que tava mesmo pra ganhar 
ou que não tava (...) todo dia chegava lá [no hospital] não tava, não tava, aí 
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nesse dia, cheguei lá umas 8 horas da manhã, aí a médica disse não, você vai 
ganhar hoje. Aí quando foi umas três e meia da tarde foi que eu fui ganhar, mas 
também senti dores direto, a dor fica mais forte, fiquei no soro também aí tive 
três e meia da tarde, aí tive a primeira, aí depois veio a outra, mas a primeira 
que dá mais trabalhão que é maior, né? A outra já é menor, já não dá trabalho 
nenhum mais não, já é rapidinho. Aí pronto, foi boa a gravidez depois disso, só 
tive as dores mesmo, mas depois foi tudo bem. (Mara, 28 anos) 

 

Embora sua mãe estivesse presente na instituição no momento do parto em si, Mara 

não tinha conhecimento e, em sua narrativa, não se refere à presença de pessoas relacionadas 

à sua rede de apoio, senão à presença da médica. A família, contudo, é apontada por Amélia 

como estando bem envolvida com a gravidez de Mara, especialmente as mulheres, 

“paparicando-a”, ajudando-a na prática com os bebês, o que, segundo Amélia, foi diferente de 

sua experiência, chegando a afirmar que teve pouco apoio e carinho. 

Quanto ao tipo de parto, Mara se refere às vozes coletivas que permearam essa 

questão: 

 

Ah, só diziam que tem gente que passa mal, ainda mais que eram gêmeos na 
primeira gravidez. Se fosse cesárea, que cesárea era complicado que tem que 
cortar, que não sei o quê. Cada um diz uma coisa diferente. Aí o médico disse 
“Não, tando tudo bem, pode ter normal”. Aí, assim, eu pago pra fazer cesárea, 
eu pago, o médico disse pra ter normal, que é uma coisa que não tem que 
cortar, que você fica boa mais rápido que cesárea... eu disse “Não, se tiver de 
ter vai ter”. Aí disse “Não, você vai ter normal, tenha fé em Deus, você vai ter 
normal”. Aí pronto, me colocou no soro, tive elas [as filhas] e também não senti 
mais nada. (Mara, 28 anos). 

 

Em sua negociação pessoal entre as diferentes vozes em questão, Mara optou por 

cesárea, tendo, inclusive, tomado a iniciativa de propor uma forma de tornar essa opção viável 

no âmbito público, mas o que prevaleceu foi a decisão do médico, o que também está 

circunscrito pelo sistema público de saúde no Brasil. Não há evidências, nem para a avó nem 

para mãe, de uma escolha pelo tipo de parto, o que, muito provavelmente, indica que não se 

tratava de uma opção, mas do que é disponibilizado e normatizado pelo setor público de 

saúde. Nesse sentido, pode-se afirmar que essa característica, então, está mais associada à 

condição social das entrevistadas do que a questões relativas às mudanças temporais, já que é 

uma característica comum às duas gerações. 

No domínio mais específico do acesso a recursos e tecnologias, as experiências 

diferem entre as gerações. Enquanto Amélia relembra a surpresa de estar “toda molhada”, 

pois desconhecia que o rompimento da placenta era um sinal de início de trabalho de parto, 
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para Mara eram comuns as idas a palestras e realização freqüente de pré-natal: “sempre ia pra 

palestra, que ia pra palestra, fazia o pré-natal, sempre explicava como era, como não era”. 

A informação, seja na voz médica ou na voz familiar, está cada vez mais presente nas 

gerações mais novas, independentemente do nível sócio-econômico (embora em grau e 

qualidade diferenciados), como demonstram as seguintes falas de Amélia: “hoje todo mundo 

sabe de tudo, antes não”, “Minha mãe não sabia de nada, pai não falava nada, não é igual a 

hoje que pai senta para conversar”. 

 

As dores do parto 

A dor, para Amélia, aparece constantemente vinculada à vivência do parto, sendo 

tratada de forma algo naturalizada, seja por ter continuado trabalhando na roça mesmo 

sentindo fortes dores ou por ter ido arrumar a casa já com os primeiros sinais de trabalho de 

parto. O último caso, porém, parece envolver uma certa dose de protagonismo de sua parte na 

tentativa de controle da dor, pois a ação deliberada de beber refrigerante foi o recurso que 

encontrou no momento para atenuar as dores que sentia. 

Já para Mara, as dores estavam presentes de maneira significativa desde os primeiros 

meses de gestação, o que a fez utilizar medicamentos para o alívio da dor, como ilustrado 

nessa fala de Amélia “ela começou a sentir a dor e aí tome remédio, tome remédio e nada de 

aliviar as dores e aí a vizinha falou assim ‘Será que não é pra ter? Vamos levar no médico’”. 

Fica claro, aqui, o papel da medicina no controle da dor da segunda geração, o que parece ser, 

de alguma forma, validado pela geração mais velha. 

Os recursos farmacológicos utilizados por Mara, porém, não evitaram que ela 

experienciasse a gravidez com maior ansiedade: “eu fiquei muito nervosa, ainda mais eu 

sentindo dor direto. Não tá na hora, não tá na hora, nunca chega a hora não? Não tá na 

hora, volta, mas uma dor danada, meu Deus do céu! Não é hoje, é hoje”. Essa fala ilustra 

uma dependência maior do conhecimento médico em detrimento do empoderamento do seu 

próprio corpo e dos sinais de parto, sugerindo maior vulnerabilidade. 

A experiência da dor para Mara aparece de forma muito marcante, especialmente por 

tê-la vivenciado desde o início da gravidez. Uma dor que não era oriunda apenas do trabalho 

de parto e que, portanto, não tinha um fim certo. Como sinaliza sua mãe: 

 

O que preocupava um pouco a gente é que durante a gravidez ela sentiu muitas 
dores. Muita, muita, muita, muita. Agora ela tava boa, daqui a pouco ela 
começava com as dores e até hoje ela sente essa dor, passou a gravidez, sempre 
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volta e ela já fez todos os exames, já, e não descobre o que é essa dor. 
Impressionante! (Amélia, 42 anos) 

 

Os recursos aos quais se apoiava, todos provenientes do saber médico e, por isso, 

externos ao seu próprio controle, não aliviaram a sua dor, contribuindo para que ela avalie até 

a possibilidade de não ter mais filho: “Tanta dor que eu sentia, mas eu queria ter um filho de 

novo, o problema é a dor”. Para Mara, portanto, a dor está associada não apenas ao parto, 

mas também ao período da gravidez, sendo uma dor intensa e inevitável, ou melhor, a única 

forma de evitá-la é não parir mais. Há aí uma especificidade de sua gravidez, envolta de 

muitas dores sem uma explicação satisfatória, mas, por outro lado, há também o não acesso a 

recursos médicos e farmacológicos eficazes no alívio ou supressão de sua dor. 

 

Vozes e posicionamentos 

Há uma preponderância de vozes pessoais nas narrativas da primeira geração, ainda 

que também estejam consideravelmente presentes vozes religiosas e médicas, além disso, 

essas vozes aparecem mais na forma ativa que passiva, seja ao situar, avaliar ou até 

ressignificar sua experiência a partir da sua narrativa. Esse aspecto se encontra mais evidente 

quando da ocasião dos seus últimos partos. No terceiro, pois é ela quem alivia sua própria dor 

através dos recursos de que dispõe, decide quando ir ao hospital e, por fim, pare sem muita 

ajuda dos profissionais de saúde. No quarto, quando diante de uma multiplicidade de vozes e 

da constatação da perda fetal, negocia entre essas diferentes vozes a seu favor, denotando 

capacidade avaliativa quanto ao que lhe ocorria, ou seja, maior reflexividade em seus 

posicionamentos. 

Na segunda geração, por outro lado, especialmente nas narrativas relacionadas ao 

próprio parto, o predomínio é de vozes passivas. Prevalece, de um modo geral, a voz do saber 

médico que se sobrepõe às demais, seja através do uso das novas tecnologias propiciadas pela 

medicina ou pela decisão a respeito do tipo de parto, havendo poucos questionamentos ou 

senso crítico nesse sentido, como podemos observar na seguinte fala: 

 

Eu tive [pré-natal]. Tive. É que na gravidez que eu tive, fiquei sem medo porque 
médico é médico, sabe o que tá falando, então eu não fiquei com um pingo de 
medo. Eu escutava tudo, todo mês ia lá, media como tava, como não tava 
pressão, tudo ok, aí então eu não liguei pro que os outros falavam” (Mara, 28 
anos). 
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Assim, exemplifica-se o fato de que as novas tecnologias no âmbito da medicina têm 

sido incorporadas ao cotidiano das gerações mais novas, normatizando cada vez mais a 

postura e conduta da mulher, favorecendo, em algumas circunstâncias, para o tamponamento 

das outras vozes, especialmente as relacionadas às tradições populares. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  55  ––  AA  DDoorr   ddoo  PPaarr ttoo::   uummaa  EExxppeerr iiêênncciiaa  CCoommppaarr tt ii llhhaaddaa??  

 
 

A partir das análises dos resultados deste estudo, algumas características gerais 

referentes ao parto e à dor na experiência das mulheres chamam a atenção. Dentre essas 

características estão as continuidades e descontinuidades percebidas na vivência do parto em 

diferentes gerações e contextos sociais. 

Outros aspectos importantes dizem respeito às modalidades e dimensões acerca da 

experiência da dor, assim como os diversos significados que aparecem em cena, tanto no 

âmbito pessoal quanto no coletivo, sugerindo uma variedade de formas de sentir a dor do 

parto de maneira articulada a experiências culturais, estejam elas relacionadas a tradições 

familiares, crenças religiosas, populares ou às novas tecnologias. 

 

Significados coletivos e pessoais 

Os significados de maternidade e os sentimentos associados à gravidez e ao parto são 

construídos e reconstruídos ali, no ato de narrar, sempre balizados e transformados pela 

experiência narrada do outro, assim como de outras vozes coletivas que fazem parte da 

multiplicidade que envolve os seus selves. 

Vale ressaltar que o jogo entre as vozes e os posicionamentos assumidos por cada 

mulher estão em constante construção dentro da própria atividade de conversação no 

momento da entrevista. O que é dito pela mulher mais velha ressoa tanto em suas próprias I-

positions, como nas I-positions da geração mais nova, que, por sua vez, recebe e transforma 

essa mensagem cultural de acordo com suas expectativas e recursos disponíveis. Como 

sinalizado por Valsiner (2000, 2007) em seu modelo de transferência bi-direcional, as 

mensagens são sempre reconstruídas, transformadas pelos participantes durante a interação 

social, o que, por sua vez, gera novas mensagens e novos significados. 

A FIGURA 1 busca representar a forma pela qual os significados culturais coletivos 

e pessoais (X’) são interpretados e internalizados em uma nova forma (X’’), diferente daquela 

anunciada inicialmente dentro da atividade narrativa: 

 

 

 

 

 



FIGURA 1 – Modelo de transferência cultural bi

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

T1 – tempo 1. 
T2 – tempo 2. 
G1 – geração 1. 
G2 – geração 2. 
X’ – mensagem sugerida (significados 
X’’ – nova forma da mensagem (internalizada)
Pessoa A – mulher mais velha, 1ª geração, no tempo 1
Pessoa A’ – mulher mais velha, 1ª geração, no tempo 2
Pessoa B – mulher mais nova
 

Ao tomar como exemplo o ‘Caso V’, c

para cada mulher no momento da entrevista. Para Amélia (pessoa A’), a posição de mãe, 

quando reflete acerca do seu próprio parto: 

muito boa né, só não foi tão boa

avalia a sua experiência a partir da maternidade de sua filha: “

eu fiquei sabendo que ia ser avó

primeiro parto”. Já para Mara (pessoa B), há também a posição de mãe: 

gravidez (...) eu tava grávida de gêmeos

de filha, quando a experiência de sua mãe serve como parâmetro para a sua própria: “

também, eu fiquei muito nervosa

Nesse sentido, podemos constatar através dos casos em estudo o que já foi 

mencionado na seção do marco teórico

significados (Bochner, 1997; Lieblich, Tuval

desempenha um papel constitutivo 

G1 

PESSOA 
A 

PESSOA 

T1 T

Modelo de transferência cultural bi-direcional no contexto da 

Fonte: Bastos, Chaves e Sá, no prelo.

mensagem sugerida (significados culturais). 
nova forma da mensagem (internalizada). 

mulher mais velha, 1ª geração, no tempo 1. 
mulher mais velha, 1ª geração, no tempo 2. 

mulher mais nova, 2ª geração, no tempo 2. 

Ao tomar como exemplo o ‘Caso V’, constata-se que há pelo menos duas 

para cada mulher no momento da entrevista. Para Amélia (pessoa A’), a posição de mãe, 

quando reflete acerca do seu próprio parto: “a experiência do primeiro parto foi muito, foi 

muito boa né, só não foi tão boa porque eu estava muito nova”; e a posição de avó, quando 

avalia a sua experiência a partir da maternidade de sua filha: “eu tive mais alegria né, quando 

u fiquei sabendo que ia ser avó (...) tive aquela alegria que eu não tive assim no meu 

. Já para Mara (pessoa B), há também a posição de mãe: 

eu tava grávida de gêmeos, aí foi um choque, foi aquele desespero

de filha, quando a experiência de sua mãe serve como parâmetro para a sua própria: “

também, eu fiquei muito nervosa, ainda mais eu sentindo dor direto”. 

Nesse sentido, podemos constatar através dos casos em estudo o que já foi 

mencionado na seção do marco teórico-conceitual, que a própria narrativa é geradora de 

7; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998; Miller, 2005)

desempenha um papel constitutivo Bruner (1997) à medida que produz esses significados

 X’  X” 
PESSOA 

A’ 
 X”   X’  

T2 
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direcional no contexto da 

Figura adaptada. 
Fonte: Bastos, Chaves e Sá, no prelo. 

se que há pelo menos duas I-positions 

para cada mulher no momento da entrevista. Para Amélia (pessoa A’), a posição de mãe, 

“a experiência do primeiro parto foi muito, foi 

; e a posição de avó, quando 

eu tive mais alegria né, quando 

tive aquela alegria que eu não tive assim no meu 

. Já para Mara (pessoa B), há também a posição de mãe: “A minha primeira 

aí foi um choque, foi aquele desespero” ; e a posição 

de filha, quando a experiência de sua mãe serve como parâmetro para a sua própria: “Eu 

Nesse sentido, podemos constatar através dos casos em estudo o que já foi 

conceitual, que a própria narrativa é geradora de 

Mashiach & Zilber, 1998; Miller, 2005) e 

à medida que produz esses significados. 

G2 

PESSOA 
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Em seus mais recentes trabalhos, J. Valsiner (comunicado em conferência, 12 de 

novembro, 2008) tem enfatizado que falar para outra pessoa é também falar para si mesmo. 

Essa consideração, aliada ao estudo dos aspectos dinâmicos do self, gera a emergência de 

novos componentes dentro da teoria do self dialógico, levando ao chamado de self trialógico.  

Por triálogo, entende-se três processos dialógicos e hierárquicos: 1) I<>Me , falar 

para si mesmo; 2) Me<>Me, falar para o outro e para si mesmo; 3) Me<>You, falar para o 

outro e vice-versa. Conforme essa nova perspectiva, ainda em construção, esses três processos 

interdependentes se configuram como uma espécie de feedforward loops2 nas relações entre a 

pessoa e o seu ambiente: um loop para o outro (A-B-D), um loop intermediário (A-C) e um 

loop interno (F-E), como demonstrado na FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 – O processo do self como um triálogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: J. Valsiner (comunicado em conferência, 12 de novembro, 2008). 

 
 

Com a finalidade de melhor entender a articulação entre os significados culturais 

coletivos e pessoais referentes à dor do parto, utiliza-se esse novo conceito como uma forma 

de melhor analisar a dinamicidade dos conteúdos narrativos trazidos no ‘Caso I’, tomado aqui 

como exemplo. 

A noção de trialogicidade se mostra uma importante ferramenta teórica para a análise 

da construção dos significados em relação à dor do parto pelas participantes, uma vez que 

fornece elementos importantes para o entendimento de como os significados culturais 

                                                      
2 Devido à dificuldade de tradução desse termo para a língua portuguesa sem perder seu sentido original, opta-se 
em mantê-lo na língua inglesa, com a ressalva de que seu sentido aproximado diz respeito a ‘movimentos 
prospectivos’ ou, ainda, ‘ciclos que se retroalimentam’. 



coletivos são transformados para o âmbito pessoal. As figuras 2 e 3 abaixo, ambas baseadas 

em J. Valsiner (comunicado em conferência, 12 de novembro de 2008), buscam representar os 

mecanismos de internalização e externalização envolvidos no processo de significação da dor 

do parto para duas das entrevistadas: Maria 

Para esse núcleo familiar

geral são compartilhados dentro da família, ou seja, há uma maior continuidade entre as 

gerações na maneira de significar e manejar a dor. Isso se evidencia no próprio contexto da 

entrevista a partir da conversação estabelecida entre as três mulheres

num processo de constante reconstrução dos conteúdos culturais ali discutidos.

 

FIGURA 3 – Análise baseada n
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Para Maria, a mensagem transmitida para o outro durante a narrativa no que tange ao 

significado da dor do parto é: 

ser forte na dor!”. Segundo ela, então, 

o que sugere uma continuidade com a tradição familiar, denotando que o significado pessoal 

da dor do parto, que se mostra intimamente associado à visão das mulheres, articula

harmoniosamente com o significado coletivo.

coletivos são transformados para o âmbito pessoal. As figuras 2 e 3 abaixo, ambas baseadas 

em conferência, 12 de novembro de 2008), buscam representar os 

mecanismos de internalização e externalização envolvidos no processo de significação da dor 

do parto para duas das entrevistadas: Maria (FIGURA 3) e Laura (FIGURA 4

Para esse núcleo familiar, os significados coletivos a respeito da dor do parto em 

geral são compartilhados dentro da família, ou seja, há uma maior continuidade entre as 

gerações na maneira de significar e manejar a dor. Isso se evidencia no próprio contexto da 

r da conversação estabelecida entre as três mulheres (Elisa, Maria e Laura)

num processo de constante reconstrução dos conteúdos culturais ali discutidos.

Análise baseada na trialogicidade: a questão da dor para Maria.

Para Maria, a mensagem transmitida para o outro durante a narrativa no que tange ao 

significado da dor do parto é: “n ão demonstrar dor, ser forte. Mulher é forte! M

. Segundo ela, então, não demonstrar dor na hora do parto significa ser forte, 

o que sugere uma continuidade com a tradição familiar, denotando que o significado pessoal 

da dor do parto, que se mostra intimamente associado à visão das mulheres, articula

harmoniosamente com o significado coletivo. 
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coletivos são transformados para o âmbito pessoal. As figuras 2 e 3 abaixo, ambas baseadas 

em conferência, 12 de novembro de 2008), buscam representar os 

mecanismos de internalização e externalização envolvidos no processo de significação da dor 

(FIGURA 4). 

, os significados coletivos a respeito da dor do parto em 

geral são compartilhados dentro da família, ou seja, há uma maior continuidade entre as 

gerações na maneira de significar e manejar a dor. Isso se evidencia no próprio contexto da 

(Elisa, Maria e Laura), 

num processo de constante reconstrução dos conteúdos culturais ali discutidos. 

: a questão da dor para Maria. 

 

Para Maria, a mensagem transmitida para o outro durante a narrativa no que tange ao 

ão demonstrar dor, ser forte. Mulher é forte! Mulher tem que 

parto significa ser forte, 

o que sugere uma continuidade com a tradição familiar, denotando que o significado pessoal 

da dor do parto, que se mostra intimamente associado à visão das mulheres, articula-se 



Por sua vez, a resposta do outro social 

visão da mulher como fortaleza ao não demonstrar dor.

certa crítica às mulheres que não querem sentir dor, como se sentir a dor do parto fosse uma 

condição inerente da maternidade: 

tudo pra ser normal, e fez duas cesáreas... porque o primeiro, L. [neto], tinha tudo

normal”. A dor, então, aparece como um valor para essas mulheres.

A partir daí, surge, para Maria, uma auto

si mesma a respeito do que é dito por ela e pelo outro, algo como ‘s

demonstrar dor’, já que mulher que não demonstra a dor que sente é mulher forte. Essa 

continuidade com a maneira tradicional de enfrentar a dor do parto entre as mulheres da 

família pode gerar um sentimento de pertencimento e identificação, ao invés de uma zona de 

tensão, outra de conforto. 

 
 

FIGURA 4 – Análise baseada na
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já para Laura, o conteúdo referente 

entrevista é: “eu não suportava a idéia 

porque sou muito mole pra dor, talvez desmaiasse na primeira contração

o fato de não suportar a idéia de sentir a dor do parto a faz uma pessoa fraca em relação à dor, 

vez, a resposta do outro social – representado por sua mãe Elisa 

mulher como fortaleza ao não demonstrar dor. A própria Elisa, em uma fala, tece 

às mulheres que não querem sentir dor, como se sentir a dor do parto fosse uma 

condição inerente da maternidade: “o povo hoje não quer mais sentir dor, né? R. [nora] tinha 

tudo pra ser normal, e fez duas cesáreas... porque o primeiro, L. [neto], tinha tudo

A dor, então, aparece como um valor para essas mulheres. 

A partir daí, surge, para Maria, uma auto-reflexão sob a forma de uma resposta para 

si mesma a respeito do que é dito por ela e pelo outro, algo como ‘s

or’, já que mulher que não demonstra a dor que sente é mulher forte. Essa 

continuidade com a maneira tradicional de enfrentar a dor do parto entre as mulheres da 

família pode gerar um sentimento de pertencimento e identificação, ao invés de uma zona de 

Análise baseada na trialogicidade: a questão da dor para Laura.

Já para Laura, o conteúdo referente à dor que é direcionado ao outro 

u não suportava a idéia de sentir dor de parto; achava que não iria suportar 

porque sou muito mole pra dor, talvez desmaiasse na primeira contração”

o fato de não suportar a idéia de sentir a dor do parto a faz uma pessoa fraca em relação à dor, 
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representado por sua mãe Elisa – reforça a 

A própria Elisa, em uma fala, tece 

às mulheres que não querem sentir dor, como se sentir a dor do parto fosse uma 

povo hoje não quer mais sentir dor, né? R. [nora] tinha 

tudo pra ser normal, e fez duas cesáreas... porque o primeiro, L. [neto], tinha tudo pra ser 

reflexão sob a forma de uma resposta para 

si mesma a respeito do que é dito por ela e pelo outro, algo como ‘sou forte por não 

or’, já que mulher que não demonstra a dor que sente é mulher forte. Essa 

continuidade com a maneira tradicional de enfrentar a dor do parto entre as mulheres da 

família pode gerar um sentimento de pertencimento e identificação, ao invés de uma zona de 

: a questão da dor para Laura. 

dor que é direcionado ao outro no contexto da 

de sentir dor de parto; achava que não iria suportar 

” . Para ela, portanto, 

o fato de não suportar a idéia de sentir a dor do parto a faz uma pessoa fraca em relação à dor, 
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sugerindo que o significado pessoal referente á dor do parto também se articula ao coletivo, 

mas desta vez com tensões. Ou seja, se sentir dor sem demonstrá-la é ser forte (significado 

coletivo), então sou fraca (significado pessoal), pois não quis experimentar a dor do parto. 

A tensão gerada a partir de uma não identificação de Laura com as mulheres de sua 

família quanto ao manejo da dor parece ter favorecido para que ela recorresse a estratégias 

como se apoiar em uma justificativa médica para “fingir que era corajosa”. Nesse caso, há 

uma descontinuidade entre o posicionamento de Laura e o das mulheres de sua família no que 

tange à maneira de lidar com a dor. Contudo, por outro lado, há uma continuidade com o 

significado familiar atribuído à dor, já que Laura acaba por se considerar “mole pra a dor” 

por não conseguir suportá-la como as mulheres de sua família. 

Assim, percebe-se que a articulação entre os significados culturais coletivos e 

pessoais acontece de forma dinâmica e constante, sendo a narrativa um recurso metodológico 

privilegiado para o estudo da complexidade desses processos psicológicos. 

 

Continuidades e descontinuidades entre gerações e contextos sociais 

A experiência da dor é tema marcante e recorrente nas vozes pessoais dessas 

mulheres ao tratarem de seus partos, um tema sempre envolto de muitas dimensões e nuances. 

Embora sejam vivenciadas subjetivamente, as formas de lidar com a dor aparecem de maneira 

compartilhada, seja sob o respaldo das vozes familiares ou das vozes médicas. 

As primeiras gerações demonstram uma articulação mais íntima entre as vozes 

pessoais e as familiares, enquanto que as gerações mais novas apresentam mais 

descontinuidades nesse sentido, especialmente através da introdução maior de novas 

tecnologias médicas e farmacológicas. Nesse sentido, as vozes coletivas que predominam 

entre as mulheres da segunda geração são as vozes provenientes do saber médico, sugerindo, 

assim, certo rompimento com as tradições familiares que muitas vezes se mostram 

conflitantes com esse outro saber. O corpo, a conduta e a vivência da mulher são 

normatizadas num script de parto em que prevalecem a ordem médica e a conveniência do 

profissional, ficando em segundo plano a mulher, suas preferências, dores ou anseios.  

As interações entre as diferentes vozes que se apresentam nas narrativas, assim como 

o jogo entre as diversas posições assumidas pelos selves dessas mulheres, ilustram a noção de 

um self múltiplo, dialógico e em permanente constituição (Hermans, 2001; Valsiner, 2002). 

Nesse sentido, a seguinte fala de Regina ilustra uma (re)construção da experiência do 

parto quanto aos procedimentos manuais do médico de pressionar a sua barriga com força e às 

vozes coletivas referentes à dor provocada pela indução medicamentosa do parto, 
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evidenciando uma negociação subjetiva que culmina em seu posicionamento de avaliar 

positivamente a iniciativa médica:”Eu achei melhor do que me colocar no soro, porque só 

pelas histórias que o povo dizia eu ia ficar com mais medo ainda, pânico pra ter o neném e 

dor que eu lá ia saber. Que aquele povo aí... eu acho que foi melho”. 

Além disso, algumas narrativas denotaram uma evidência maior de agency, ou seja, 

algumas mulheres demonstraram mais o que Falmagne (2004) caracteriza como o esforço de 

constante entendimento dentro de condições locais concretas que caracteriza a agência 

humana. Em outras palavras, seria a capacidade dessas mulheres atuarem de forma 

protagonista diante do contexto no qual estão inseridas, suas disposições em serem autoras de 

suas próprias histórias, avaliando, reavaliando e dando novos sentidos às suas experiências. 

O contexto de crescente medicalização é visível em todas as entrevistas, o que parece 

ter sido mais bem propiciado pelo fato das gerações serem entrevistadas ao mesmo tempo, 

dando espaço para que as entrevistadas comparassem suas experiências e refletissem ali, no 

momento da entrevista, as diferenças e as similaridades entre as vivências de parto e dor 

dentro da família. 

Neste ínterim, há que se destacar algumas especificidades em relação às vivências 

em contextos sociais distintos. Nota-se, por exemplo, que em contextos sociais mais 

favorecidos e em gerações mais novas, o parto é vivenciado de forma pouco naturalizada, 

sendo possível seu planejamento, além de uma assistência médica mais continuada e acesso a 

novas tecnologias. Já em situações sociais desfavorecidas, o parto é vivido com maior 

naturalização, remotas possibilidades de planejamento e de assistência médica continuada. O 

acesso e uso de novas tecnologias também é restrito, inclusive de anestesia ou analgesia 

durante o parto. Em concordância com Sarti (2004), pode-se dizer que a naturalização do 

parto e da dor em situações sociais menos favorecidas pode estar vinculada à trajetória dessas 

mulheres, marcada por dificuldades sócio-econômicas, pouco poder de escolha e pouco 

acesso a recursos. 

Como sinalizado na revisão de literatura (Barbosa et al., 2003; McCallum, 2005), 

percebe-se, através dos dados deste estudo, que em tempos atuais é mais comum na rede 

pública o parto via vaginal e na rede privada o parto cesáreo, a despeito da escolha consciente 

da mulher. Essa é uma dimensão da vivência do parto intimamente atrelada à condição social 

das entrevistadas, mais do que ao seu poder de escolha e decisão. Esse aspecto, contudo, 

sofreu mudanças ao longo do tempo, uma vez que, para as mulheres mais velhas em contextos 

sociais mais favorecidos, ainda não havia a disponibilidade ampla da cirurgia cesariana, ou 
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seja, essa opção também não era colocada, só ocorria em casos mais específicos e de risco 

para a mãe ou o bebê. 

Assim, fica cada vez mais evidente a dificuldade de se estabelecer padrões uniformes 

para cada geração, já que os contextos são múltiplos, ou seja, em qualquer geração contexto é 

de multivocalidade, não há necessariamente um único valor, mesmo que se tente identificar o 

que é mais pregnante. A análise intergeracional, portanto, não pode deixar de considerar que 

há uma multiplicidade de vozes e valores que se conectam de maneira peculiar em cada 

geração, em cada contexto, em cada experiência. 

Em geral, as significações coletivas influenciam no significado dado por cada mulher 

à sua vivência de parto e de dor, o que se relaciona de maneira diferenciada entre as gerações 

e contextos sociais. As vozes coletivas presentes neste estudo advêm, principalmente, da 

família, da religião, de crenças populares e do saber médico. A articulação entre as diferentes 

vozes e saberes se dá sempre de forma múltipla e não linear, denotando que a apropriação 

(internalização) dos significados culturais coletivos em âmbito pessoal acontece em meio a 

uma rica dinâmica psicológica, a qual parece ser melhor captada conforme o entendimento do 

self como um processo trialógico. 

Como apontam Lieblich et al. (1998), as narrativas constroem e transmitem 

significados culturais e individuais, o que tornou possível a identificação, através da análise 

das entrevistas, de uma variedade de formas de sentir, significar e enfrentar a dor do parto. 

Abaixo, relacionam-se alguns significados encontrados nas narrativas sobre a dor do parto, 

assim como formas de manejar essa dor e dimensões envolvidas. 

Ressalta-se, todavia, que não se pretende esgotar todos os significados, manejos e 

dimensões referentes à dor do parto; o leque de variabilidade possível dentro dos casos em 

estudo, ao se tratar de mulheres em condições sócio-culturais distintas e de diferentes 

gerações, é aqui apresentado para ilustrar a complexidade dessa experiência. 
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QUADRO 2: Significados, manejo e dimensões da dor do parto. 

 

 SIGNIFICADOS MANEJO DIMENSÕES 

Condição social 
mais favorecida: 
Casos I, II e III 

1ª G 

- dor como valor 
- dor como parte do 
universo feminino 
- dor como marcador do 
parto 

- uso de recursos 
religiosos 
- suportar em silêncio 
 

- intensidade 
- freqüência 
- variabilidade 
entre os partos 
- naturalização 
 

2ª G - dor como insuportável 
- agüentar a dor 
- esquiva da dor 
- uso de tecnologias 

- variabilidade 
entre as mulheres 

Condição social 
menos 
favorecida: 
Casos IV e V 

1ª G 

- dor como trabalho: requer 
esforço, persistência 
- dor como marcador do 
parto 
- dor como inesquecível 

- uso de recursos 
religiosos 
- suportar em silêncio 

- localização 
- inevitabilidade 
- naturalização 

2ª G - dor do parto como a pior 
dor 

- externalização da dor 
- não ter mais filhos 

- imprevisibilidade 
- inevitabilidade 

 

 
Nota-se que para as mulheres mais velhas a dor tende a ter um significado em 

comum dentro das classes sociais, que é o fato de funcionar como um marcador do início do 

processo parturitivo, sendo um sinal de que a expulsão do bebê está cada vez mais próxima 

conforme as dores vão se intensificando. Além disso, também é vista em termos de sua 

funcionalidade no que se refere ao ‘trabalho de parto’, um trabalho que se inaugura e se 

mantém com a dor, indicando a necessidade de um empenho por parte da mulher a fim de se 

atingir o que seria o objetivo final: a expulsão do bebê. 

É possível perceber, ainda, que para as primeiras gerações a dor do parto tende a ser 

enfrentada, seja através de recursos religiosos ou de suas próprias estratégias internas, 

aparecendo em suas narrativas dimensões que caracterizam essa dor conforme sua 

funcionalidade – freqüência, localização, intensidade, etc.  

Para as gerações mais novas, a dor do parto é mais descrita em termos de sua 

magnitude, como uma dor muito intensa que precisa ser evitada. Assim, cada mulher, através 

das condições de que dispõe, tende a buscar se esquivar da dor, seja pelo uso de recursos 

tecnológicos – cesárea, anestesia – seja por simplesmente decidir não ter mais filhos. Aqui, 

chama a atenção que os significados atribuídos à dor do parto pelas mulheres mais novas se 

coadunam, porém, o que varia são as estratégias de que dispõem para lidar com essa dor. 

Na busca de uma síntese geral em relação às análises dos casos em estudo, especialmente no 

que diz respeito aos recursos disponíveis e os posicionamentos adotados entre as gerações e as 

contextos sociais distintos, foi desenvolvido o seguinte quadro-síntese: 
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QUADRO 3: Continuidades e descontinuidades entre as gerações e os contextos sociais. 

 

 CONSTRAINTS ALTERNATIVAS POSICIONAMENTOS 

Condição 
social mais 
favorecida: 
Casos I, II e 

III 

1ª G 

- Poucos recursos 
tecnológicos. 

 

- Parto via vaginal; 

- Saber tradicional 
(familiar, religioso) e 
recursos internos; 

- Assistência de parteira e 
de hospital. 

 

- Preponderância de 
vozes familiares e 
pessoais; 

- Menos posicionamentos 
interativos, em relação 
aos profissionais de 
saúde; 

- Posicionamentos mais 
reflexivos quanto ao 
parto; 

- Maior naturalização da 
dor. 

2ª G 

- Pouca escolha na 
decisão do parto; 

- Sujeição aos 
procedimentos e 
normatizações da 
medicina; 

 

- Cesárea; 

- Recursos tecnológicos; 

- Saber médico; 

- Acesso a informações 
científicas e midiáticas; 

- Hospital Privado. 

 

 

- Preponderância de 
vozes vinculadas ao saber 
médico; 

- Posicionamentos 
interativos, em relação 
aos profissionais de 
saúde, pouco avaliativos; 

- Menor posicionamento 
reflexivo quanto ao parto; 

- Menor naturalização e 
maior controle da dor. 

Condição 
social menos 
favorecida: 

Casos IV e V 

1ª G 

- Poucos recursos 
tecnológicos; 

- Maior vulnerabilidade a 
riscos. 

- Parto via vaginal; 

- Saber tradicional, 
familiar, religioso, 
recursos internos; 

- Assistência de parteira, 
e de hospital. 

 

- Preponderância de 
vozes religiosas e 
pessoais; 

- Menos posicionamentos 
interativos em relação aos 
profissionais de saúde; 

- Posicionamentos mais 
reflexivos quanto ao 
parto; 

- Maior naturalização da 
dor. 

2ª G 

- Sujeição aos 
procedimentos e 
normatizações da 
medicina; 

- Maior vulnerabilidade a 
riscos; 

- Menor possibilidade de 
escolha. 

- Parto via vaginal; 

- Saber médico, familiar e 
recursos internos; 

- Acesso a informações 
através da mídia; 

- Hospital Público. 

- Preponderância de 
vozes vinculadas ao saber 
médico; 

- Posicionamentos 
interativos avaliativos em 
relação aos profissionais 
de saúde; 

- Posicionamentos mais 
reflexivos quanto ao 
parto. 
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Ressalta-se, mais uma vez, que os quadros apresentados funcionam como uma 

ferramenta ilustrativa da variabilidade entre as experiências, assim como algumas 

similaridades encontradas entre os contextos sociais e as gerações, mas não pretendem nem 

poderiam esgotar a riqueza e a singularidade de cada experiência em si. 

Assim, através de uma visão mais geral proporcionada pela triangulação entre os 

casos, nota-se que os posicionamentos assumidos pelas mulheres se encontram intimamente 

associados às alternativas concretas de que dispõem no contexto do parto. As mulheres com 

contextos sociais menos favorecidos tendem a esbarrar num menor acesso aos recursos 

médicos e tecnológicos existentes, mas demonstraram em seus posicionamentos capacidade 

para agirem de maneira reflexiva (nível intra-psicológico) e com iniciativa (nível inter-

psicológico), o que, conforme Falmagne (2004), caracteriza o processo de agency. 

Percebe-se, também, que a crescente medicalização tem contribuído para uma menor 

naturalização do parto e da dor entre as gerações mais novas, independente da condição 

social. O novo lugar ocupado pelas mulheres no mundo social, além dos avanços tecnológicos 

da medicina e da farmacologia, traz para a mulher a possibilidade de um planejamento 

familiar onde a maternidade não é mais uma condição do casamento, mas uma opção. O que 

muda entre as mulheres mais jovens em contextos sociais diferentes é menos o grau de 

informação a que têm acesso e mais a viabilidade de fazer valer os seus direitos de 

parturientes. 

É nesse conjunto de elementos culturais, descritos através dos circunscritores, 

alternativas e saberes encontrados em cada geração e em cada condição social apresentada 

neste estudo, que é formado o campo de significados (Valsiner, 2007) através dos quais as 

mulheres guiam as suas ações. Assim, há um contexto de tempo e espaço que é 

compartilhado, propiciando algumas vivências e significações comuns entre mulheres que 

vivem em circunstâncias similares. Por outro lado, não se pode deixar de considerar que ainda 

que a configuração sócio-histórico-cultural circunscreva as experiências de parto e de dor 

cada mulher, ao se apropriar dos significados coletivos, vai transformá-los de modo pessoal.  

Desse modo, pode-se afirmar que a dor do parto envolve tanto uma dimensão pessoal 

única e singular da experiência, através dos processos de internalização e externalização dos 

conteúdos culturais compartilhados, como uma dimensão compartilhada através dos 

enquadres sociais e culturais que circunscrevem as vivências. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  66  ––  CCoonnssiiddeerr aaççõõeess  FFiinnaaiiss  

 

  

A revisão de estudos nacionais e internacionais que trazem como foco a perspectiva 

da mulher acerca da maternidade evidenciou que ainda há um considerável caminho a ser 

percorrido para que a produção científica em psicologia abarque a complexidade dessa 

experiência subjetiva, assim como de suas interrelações com os enquadres sócio-histórico-

culturais. Ainda assim, foram encontrados estudos bastante significativos que contribuíram 

para a composição deste trabalho, sobretudo aqueles que circulam entre as interfaces de eixos 

norteadores dentro da temática da maternidade, tais como: transições familiares, significações, 

agency, políticas e práticas de saúde e contextos sócio-culturais. 

A metodologia utilizada neste estudo se configurou como uma ferramenta importante 

para a obtenção dos resultados encontrados, sobretudo a opção pela entrevista narrativa com 

mães e filhas juntas. Essa escolha, adotada pela pesquisa da qual este estudo faz parte, 

propiciou uma maior riqueza de conteúdos e reflexões por parte das entrevistadas, o que 

favoreceu um contato mais próximo com a dinâmica dos processos psicológicos envolvidos 

na apropriação de significados culturais coletivos em pessoais, já que na própria circunstância 

de entrevista é possível observar a dinâmica de negociações e construções de novos 

significados entre as mães. 

Nesse sentido, a articulação teórica entre as abordagens do self dialógico, do 

posicionamento e da narrativa, tendo como base de sustentação a Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento, mostrou-se fecunda para a realização de uma análise que buscou abarcar a 

complexidade do tema da forma mais próxima possível. A nova concepção do self como um 

processo trialógico, inclusive, mostrou-se uma importante contribuição para a análise da 

articulação entre os significados coletivos e pessoais, podendo ser considerada uma ampliação 

promissora da teoria do self dialógico. 

Os significados encontrados acerca da dor do parto sinalizam que as interações 

sociais, assim como o contexto cultural do qual fazemos parte, desempenham um papel 

fundamental nos posicionamentos que cada mulher assume e transforma ao longo do tempo. 

Nesse sentido, tratar de agency não é tratar de uma qualidade que está presente ou ausente nas 

ações das pessoas, mas um fenômeno complexo que abrange negociações entre a pessoa e o 

seu contexto, o que pode assumir múltiplos valores com o passar do tempo. 

A triangulação realizada entre os casos deste estudo proporcionou uma síntese que 

tornou possível a visualização das continuidades e descontinuidades entre as vivências das 
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mulheres tanto em diferentes situações sociais, quanto através das gerações. Isso favoreceu a 

análise das mudanças ocorridas devido à crescente medicalização do parto, como também dos 

processos intergeracionais implicados na transição para a maternidade.  

De modo geral, pode-se considerar que os resultados deste estudo propiciaram uma 

melhor compreensão em torno da vivência das mulheres acerca do processo de parto e dor 

entre diferentes gerações e contextos sociais, como também um entendimento maior acerca 

dos diversos posicionamentos assumidos pelas participantes nos diferentes domínios dessa 

experiência, o que abarca os objetivos propostos inicialmente. 

A partir daí, pensa-se que alguns impactos positivos podem ocorrer em níveis 

acadêmico, social e pessoal. Academicamente, supõe-se que as discussões e os dados desta 

investigação poderão dar suporte a pesquisadores interessados no tema da maternidade e num 

melhor entendimento das inter-relações desta temática com abordagens culturais, dialógicas e 

narrativas. O assunto família, aqui abordado, pode contribuir também, através de dados 

empíricos, para compreensões em torno dos processos intergeracionais, uma vez que ainda 

são pouco explorados pela ciência psicológica. Além disso, por fazer parte de uma pesquisa 

mais ampla já em andamento, considera-se que, a partir da análise e discussão dos dados, haja 

uma fomentação de reflexões críticas e intercâmbios entre os componentes dos grupos de 

pesquisa envolvidos quando da posse dos resultados obtidos. 

Em termos sociais, os resultados podem contribuir para uma maior discussão acerca 

das políticas de saúde vigentes no país e, principalmente, das formas com que são implantadas 

nos contextos de saúde em âmbito privado e público. Espera-se, ainda, algum impacto nas 

práticas de profissionais de saúde que lidem com a maternidade, já que os resultados desta 

pesquisa fornecem compreensões sobre a experiência da mulher acerca da dor relacionada ao 

parto e seus posicionamentos diante de um contexto de crescente medicalização, o que revela 

especificidades locais e transformações através do tempo. 

Já em âmbito pessoal, supõe-se que as entrevistas realizadas trouxeram repercussões 

importantes na vida das mulheres participantes, por entender que a ação narrativa em si 

propicia reconstruções na própria identidade das pessoas. Além disso, a experiência de 

estudar a maternidade como uma transição desenvolvimental e ter contato com narrativas tão 

ricas a respeito do tema, fomentou não apenas a ampliação de conhecimento, mas também a 

transformação de concepções particulares, sobretudo no que se refere ao parto e à dor. 

Como possibilidade futura de investigação no sentido de uma qualificação crescente 

deste trabalho, assim como futuros desdobramentos acadêmicos, pensa-se na realização de 

entrevistas narrativas já com o foco na vivência do processo de parto e da dor a ele associada, 
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uma vez que fato dos instrumentos utilizados não serem específicos para o problema desta 

pesquisa sobre a experiência da dor do parto pode ter restringido os resultados obtidos. Essa 

possibilidade facilitaria uma maior fomentação de conteúdos concernentes ao tema de 

pesquisa, o que pode contribuir para análises mais aprofundadas no âmbito do 

desenvolvimento, especialmente no que concerne aos processos implicados na emergência de 

novidade psicológica. 

Nesse sentido, pode-se considerar, inclusive, a possibilidade de estudos futuros que 

contemplem análises microgenéticas nesse campo desenvolvimental de forma a contribuir 

para maiores articulações teóricas dentro da psicologia cultural do desenvolvimento. 
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ANEXO I  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

Projeto de pesquisa “Transições familiares como eventos narrativos: um estudo 

transgeracional” (Apoio CNPq). 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Pelo presente documento, declaro saber que a pesquisa acima nomeada tem por 

objetivo compreender as narrativas de mulheres de diferentes gerações acerca de 
transições na vida da família, especificamente o parto e a maternidade. Será conduzida pela 
Professora Doutora Ana Cecília de Sousa Bastos e os pesquisadores de sua equipe e 
realizada por meio de entrevistas individuais que serão audiogravadas. 

 Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 
adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 
recusar-me a continuar participando desta investigação. 

 Os dados obtidos serão utilizados estritamente para os propósitos da pesquisa, 
sendo que as participantes não terão associados seus nomes a suas declarações. 

 Meu consentimento para participar desta pesquisa está fundamentado na garantia de 
que as informações apresentadas serão respeitadas, assentando-se nas seguintes restrições: 

  
a) Não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta 

disposta e capaz;  
b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer 

prejuízo; 
c) O meu nome, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 
d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 
e) A pesquisadora está obrigada a me fornecer, quando solicitada, as informações 

coletadas; 
f) Posso, a qualquer momento, solicitar à pesquisadora que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa.  
 

 Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os 
fins a que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na 
pesquisa científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima relatadas. 

 As dúvidas poderão ser respondidas pela Profa. Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos, 
pelo telefone 71-8898-7854. 

 Pelo presente termo, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 
objetivos e da justificativa da presente pesquisa. 

NOME: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ______________________________________ 

Salvador, ______ de __________________ de 2006. 
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ANEXO II  
 

DIRECIONAMENTOS PARA A CONDUÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

As três entrevistas: 

I. Aberta. Foco sobre parto e maternidade, preferencialmente em um contexto de conversação, 
estando presentes mães de duas gerações. Gravar e transcrever. 

II. Estruturada. MMFF, dados sócio-demográficos, história migratória, história familiar. Registrar em 
ficha. 

III. Aberta. Entrevistas individuais com as mães, para complementação e esclarecimento. Gravar e 
transcrever. 

Direções: 

a) Em se tratando de mães com mais de um filho, definir como referência o primeiro filho nascido 
vivo. No entanto, durante a entrevista, acolher e encorajar comparações e relatos referentes a outros 
filhos. Quando a mãe falar sobre um outro parto, explorar essa experiência comparativamente ao 
parto “de referência”. 

b) As entrevistas I e III são, em princípio, abertas. O que interessa são as narrativas  das mães, as 
hisstórias que elas vão contar sobre como a vida foi vivida nesses momentos. Narrativas já são 
plenas de avaliações, já incluem expectativas, crenças, etc. Cabe ao entrevistador interessar-se por 
essas histórias, encorajar a narração. Perguntas do tipo: “como foi que aconteceu?”; “o que você 
recorda sobre como reagiu... como se sentiu... o que pensou na ocasião?” ; “conte mais sobre isso...” 
e outras que podemos antever, serão muito importantes. O roteiro abaixo pretende auxiliar na 
condução da entrevista, eventualmente, mas sobretudo servir como um recurso para avaliarmos a 
suficiência/incompletude do material reunido, de forma a subsidiar decisões sobre a necessidade da 
terceira entrevista.  

c) ao agendar o contato, deixar claro que serão necessários três encontros e falar sobre o termo de 
consentimento informado. 

Contatos iniciais: 

Convite para participar de uma pesquisa conduzida por estudiosos da família no Brasil.  

Nosso interesse mais geral é compreender de que modo pessoas de gerações diferentes vivenciaram 
ou vivenciam transições no curso de vida da família. Particularmente, a transição para a maternidade, 
desde o período de gravidez, o parto, enfim: como foi/como é tornar-se mãe. 

Vamos conversar (ouvir vocês), de forma bastante livre, sobre que memórias cada uma tem sobre 
esse momento de sua vida. Por favor, fiquem à vontade para falar sobre o que for importante para 
vocês.  
Em um segundo momento, vamos fazer algumas perguntas sobre a história e a situação atual da 
família, e também sobre o modo como vocês lidam com diversas situações do cotidiano. 

Reservamos um terceiro encontro para falar sobre alguma coisa que vocês considerem importante 
comentar e sobre pontos que não ficaram claros para nós.  
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ANEXO III  
 

ROTEIRO TEMÁTICO PARA A ENTREVISTA NARRATIVA 

 

TEMA DETALHAMENTO, POSSÍVEIS QUESTÕES 

Gravidez e Parto 
- antecedentes 

• Quais as lembranças mais fortes para você sobre a sua primeira 
gravidez, sobre o parto e sobre a experiência de se tornar mãe? 

• No ambiente em que você vivia antes de engravidar, teve contato com 
alguém que esteve grávida ou que havia parido há pouco tempo? 

• O que você recorda das primeiras imagens que lhe foram passadas 
sobre o parto? Lembra-se das pessoas que estão ligadas a essas 
imagens? Há alguma história sobre parto que você escutou e de que se 
recorda? De que forma você acha que essa história foi importante para 
você? (Quais as idéias que você tinha sobre gravidez?) 

• Expectativas em relação ao parto: quais eram suas reações, 
pensamentos e sentimentos? A gravidez foi planejada? E desejada? 

• Experiência de outras mulheres sobre parto. Conversou com outras 
mulheres sobre a gravidez? 

• Auto-percepção e auto-cuidado. O corpo grávido: suas reações, 
pensamentos e sentimentos quanto às mudanças no seu corpo. Você 
tinha alguma preocupação com seu corpo durante a gr avidez?  

• Relacionamento com o feto. O que você pode relatar do que sentia em 
relação ao bebê? Expectativas (sonhos, desejos. medos)? Havia algum 
tipo de interação com o feto? Como era? Quem se envolvia nessa 
interação? Você tinha alguma preferência pelo sexo do bebe? 

• Com quem você contava durante a gravidez? 

• O pai durante a gravidez. 

A assistência à 
gravidez e ao 
parto  

• Acompanhamento pré-natal 

• Quais eram suas expectativas sobre a assistência ao parto? 

• No acompanhamento pré-natal, conversou-se sobre como seria o parto? 
Caso sim: de quem foi essa iniciativa? 

• No caso de cesariana: Como você reagiu quando o médico falou sobre a 
possibilidade de fazer um parto tipo cesariana? Você recorda das 
palavras que o médico utilizou? 

• Quais foram suas reações, seus pensamentos e sentimentos a esse 
respeito? 

• Qual tipo de parto você preferia? Qual escolheu? Houve escolha? 

• O que outras pessoas próximas disseram a respeito do tipo de parto? 
Marido e mãe, particularmente? 

• Como você contou a outras pessoas sobre sua decisão quanto ao tipo 
de parto? Você deu as razões para preferir um tipo de parto ou outro? 

• Em que momento da gravidez ocorreram conversas sobre tipo de parto? 

• Com quem você falava sobre sua gravidez e parto? Com quem você 
não falava absolutamente sobre esses assuntos? Por que razões? 

• Outras pessoas perguntavam a você sobre a decisão quanto ao tipo de 
parto? 
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• Antes do parto, que informação você tinha a respeito das conseqüências 
do parto normal, a curto prazo? E a longo prazo? Do parto cesariana? 
Para a mulher, psicologicamente? Para a criança? Para o pai? Para a 
família? 

• O que você disse ou diria a sua filha com relação ao tipo de parto?  . 
• Preparação para o parto. Como foi? 

• Relação com os profissionais de saúde: qual o lugar da mãe, da mulher, 
do bebê? Reações, pensamentos, sentimentos. Qual foi a atenção dada 
a cada um? 

• Opiniões quanto à assistência médica: concorda/discorda das 
orientações recebidas?  

• Convergência e divergência entre orientações médicas e crenças 
familiares sobre parto (explorar visões da avó e da mãe). 

Questões 
específicas 
sobre cesariana 

• Localização e extensão do corte (explorar qual o termo utilizado: corte, 
cicatriz...) suas reações, pensamentos e sentimentos. Poderia ser 
menor, maior, diferente?  

• Qual sua sensação sobre a cicatriz? Outras pessoas podem ver? Como 
você se sente? 

• Quais os efeitos a longo prazo de uma cesariana?  

• Você toca a cicatriz? E seu parceiro? Reações, sentimentos, 
pensamentos. 

 

Memórias do 
parto. 

• Qual a primeira imagem que lhe vem à cabeça quando você lembra de 
seu parto? 

• Descrição do parto e de eventos imediatamente antecedentes 

• Comparação com as expectativas – reações, pensamentos e 
sentimentos. 

• A assistência recebida antes, durante e logo após o parto 

• Suporte emocional durante o parto 

• Primeiro contato com o bebê 

• A experiência subjetiva do parto. Seu corpo durante o parto: suas 
reações, pensamentos e sentimentos. 

• A dor: reações, pensamentos e sentimentos. 

• Rotina de cuidados com o bebê 

• Referências à relação com o bebê 

• Com quem você contou durante e após o parto? 

• Como era a participação do pai? 

Significações 
sobre 
Maternidade 

• Como foi para você (a senhora) se tornar mãe?  

• Você pode nos contar como foi que começou a se sentir como uma 
mãe? 

• Como a vida (rotinas, projetos etc.) passou a ser vivida depois que você 
se tornou mãe?  

• Depois que você se tornou mãe, que atividades você fazia para si 
mesma? E para os outros?   

• Imagine “ser mulher” e “ser mãe” como campos conectados de alguma 
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forma (utilizar papel e lápis para representá-los): como se relacionam? 
Dependência x independência? Que acordos são possíveis entre esses 
campos? Dê exemplos. 

• Depois do parto, quando e como aconteceu de você se mover além do 
filho e transitar no campo que representaria algo como sua “vida 
própria”? Quando você teve tempo para si própria?Que tipo de atividade 
fazia nesses momentos? 

• Que lembranças você tem sobre momentos agradáveis e desagradáveis 
no cotidiano com o seu bebê? 

• Descreva seus sentimentos quanto a outras pessoas se relacionarem 
com seu bebê pequeno: contato físico (tocar), cuidados, orientações, 
palpites... 

• De que modo as características do bebê modificam a experiência da 
mulher/mãe? 

• Com quem parecia o bebê? Quais eram seus sentimentos, 
pensamentos e reações quanto a isso? 
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ANEXO IV  
 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

Obs.: Preencher um roteiro para cada geração de mães. 

Entrevista nº ____________   Entrevistador ______________________________________ 

 

Caracterização sócio-demográfica: 

1. Idade:____________ 2. Estado civil:__________________________________________  

3. Filhos (idades e sexo) _____________________________________________________ 

4. Religião:________________________________________________________________  

5. Escolaridade (último grau de instrução): _______________________________________ 

6. Ocupação:_______________________________________________________________ 

7. Renda Mensal familiar per capita:_____________________________________________ 

8. Etnia:___________________________________________________________________ 

9. Quem mora com você? (detalhar cada pessoa por sexo idade e tipo de relação (filho, pai etc)  

I.   Sexo________     Idade ________   Tipo de Relação____________________________ 

II. Sexo________     Idade ________    Tipo de Relação ____________________________ 

III Sexo________     Idade ________    Tipo de Relação ____________________________ 

IV.Sexo________     Idade ________   Tipo de Relação ____________________________ 

História migratória 

12. Onde você nasceu?  

Área rural ______                      Pequena cidade______   Cidade média (10000-50000 hab.)______             

Cidade grande (50000 ou mais)_______       Capital_______ 

 13. Onde seu(sua) companheiro(a) nasceu?  

Área rural ________       Pequena cidade_______ Cidade média (10000-50000 hab.)_______             

Cidade grande (50000 ou mais)_______    Capital_______ 

 

14. Com que idade você deixou sua cidade natal? E seu(sua)  companheiro(a)? 

_________________________________________________________________________________ 

15. Em que local você passou a maior parte de sua vida? E  seu(sua) companheiro(a)? 

_________________________________________________________________________________ 
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16. Há quanto tempo você - e seu(sua) companheiro(a) - mora  no endereço atual? 

_________________________________________________________________________________ 

17. Onde nasceu cada um de seus filhos? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

18. Há quanto tempo cada um de seus filhos mora no atual endereço? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Rede Social 

19. Com que outras pessoas você convive freqüentemente (pelo menos 2-3 vezes por mês)? (detalhar 

por categorias, e se possível número aproximado: irmãos, amigos, colegas etc) 

 

Irmãos  ________________________      Amigos        _____________________________ 

Colegas_________________________    Pais ____________________________________ 

Outros_____________________________________________________________________ 

 

20. Há outras pessoas com quem você não tem convivência freqüente, mas que são importantes para 

você? (detalhar por categorias)  

I.  Sexo __________   Idade  __________ Tipo de Relação _________________________ 

II.  Sexo __________   Idade  __________Tipo de Relação _________________________ 

III.  Sexo __________   Idade  _________ Tipo de Relação _________________________ 

IV.  Sexo __________   Idade  _________Tipo de Relação _________________________ 

 

21. De todas essas pessoas mencionadas, quais são as mais importantes para você (mais próximas, 

mais centrais em sua vida). Procure colocar numa ordem de importância em cada quadro: 

 

1º  As muito importantes 

 

2º As que estão em segundo lugar 

 

3º E em terceiro lugar 

 

22. Há mais alguém que seja importante para você e que ainda não foi citado? (detalhar) 
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23. Entre as pessoas importantes para você, escolha aquela (ou aquelas): 

Atenção: se forem citadas pessoas ainda não mencionadas, detalhar e verificar porque não 

foram incluídas antes.  

 

a) Com quem você mais conta ________________________________________________________ 

 

b) Com quem você mais conversa sobre seus problemas  

_________________________________________________________________________________ 

 

c) Com quem você mais conversa socialmente (assuntos gerais, bate-papo, vida, cinema, fofoca, 

livros, política, futebol etc) 

________________________________________________________________________________ 

 

d) Com quem você compartilha atividades de lazer mais freqüentemente 

_________________________________________________________________________________ 

 

e) Com quem você compartilhou a sua última atividade de lazer (detalhar quando foi e qual foi) 

_________________________________________________________________________________ 

 

f)Com quem você dá mais risada 

_________________________________________________________________________________ 

 

g)Com quem é mais gostoso viajar 

_________________________________________________________________________________ 

 

h)Quem mais te ajuda com teus filhos (apoio prático, aconselhamento, discussão de problemas) 

_________________________________________________________________________________ 

 

i) Que você mais ajuda (em qualquer assunto) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Organização e funcionamento da família (Rede Interna) 

 

24. Se a família realiza as tarefas abaixo, indique, em ordem (a pessoa principal e quem a substitui ou 

auxilia),  as duas pessoas da família que mais freqüentemente realizam as seguintes tarefas: 

 

Comprar e preparar comida __________________________________________________  
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Guardar dinheiro     ________________________________________________________ 

Fornecer dinheiro__________________________________________________________ 

Comprar roupas ___________________________________________________________  

Lavar, passar, consertar roupas  _______________________________________________ 

Limpar e arrumar a casa _____________________________________________________  

Fazer planos para o futuro da família____________________________________________ 

Pagar as contas ____________________________________________________________ 

Controlar as crianças  _______________________________________________________        

Servir refeições ____________________________________________________________ 

Gerar renda no contexto doméstico _____________________________________________  

Cuidar de pessoas doentes ____________________________________________________ 

Gerenciar conflitos ___________________________________________________________ 

Decidir sobre gravidez e parto__________________________________________________ 

 

 


