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O passo a ser dado, na perspectiva freiriana, pressupõe 

riscos, porque o novo não está pronto e acabado, 

precisa ser construído desde o projeto à execução. E isso 

dá medo. Muitas pessoas preferem levar uma vida 

medíocre para não correr riscos, não sair da mesmice. 

Mas a construção do novo exige ousadia, criatividade, 

coragem, respeito pelo diferente. Exige romper com 

práticas e costumes enraizados. 

Moacir de Goes, Dicionário Paulo Freire, 2010  
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Resumo 

Até o século XVII, o parto não era considerado um ato médico e ficava a cargo das 

parteiras. Aos poucos, a figura do cirurgião surge em cena, a parteira perde sua primazia e 

o parto torna-se um procedimento médico cada vez mais complexo. As altas taxas de 

mortalidade materna e neonatal redefiniram o parto como uma situação de risco potencial, 

transformando o ambiente hospitalar e o uso de tecnologia sofisticada em sinônimos de 

segurança. No mesmo período a medicina buscava se fortalecer enquanto ciência, 

procurando adequar suas práticas ao positivismo da época, excluindo a subjetividade do seu 

campo de saberes. Surge um discurso médico hegemônico em relação as práticas de saúde 

que até hoje parecem vir para normatizar e regular a vida na sociedade moderna. No entanto, 

entendendo que a psicanálise vem para pontuar que nem tudo que afeta o corpo é da ordem 

do fisiológico, buscamos através dessa teoria olhar para cena do parto elucidando a 

subjetividade da parturiente e sua influência nos desdobramentos corporais do parto.  Deste 

modo, esta dissertação, teve como objetivo analisar como o discurso médico reverbera na 

experiência subjetiva de mulheres durante o processo de parir. Por meio de relatos de parto 

e entrevistas semi-estruturadas realizadas on-line, entramos em contato com nosso objeto 

de estudo, a experiência do parto das mulheres, fizemos uma análise compreensiva do 

processo de elaboração desses em primíparas no Sistema Único de Saúde (SUS), apontando 

para existência de um trabalho psíquico durante o trabalho de parto e evidenciamos como 

essa experiência, por ocorrer em um corpo habitado por um sujeito, sofre influência do 

discurso médico presente na cena. Elucidamos com isso para importância em cuidar 

também dos aspectos subjetivos da parturiente durante o seu trabalho de parto e para a 

necessidade em se repensar as práticas médica desde a formação.  

 

Palavras chaves: Discurso médico, psicologia perinatal, parto, subjetividade, elaboração. 
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Abstract 

 Until the 17th century, childbirth was not considered a medical act and it was the 

midwife’s responsibility. Gradually, the figure of the surgeon appears on the scene, the midwife 

loses her primacy and childbirth becomes an increasingly complex medical procedure. The high 

rates of maternal and neonatal mortality have redefined childbirth as a potentially risky 

situation, transforming the hospital environment and the use of sophisticated technology into 

synonymous with safety. In the same period, medicine sought to strengthen itself as a science, 

seeking to adapt its practices to the positivism of the time, excluding subjectivity from its field 

of knowledge. A hegemonic medical discourse emerges in relation to health practices that even 

today seem to come to normalize and regulate life in modern society. However, understanding 

that psychoanalysis comes to point out that not everything that affects the body is of the 

physiological order, we seek through this theory to look at the birth scene, elucidating the 

subjectivity of the parturient and its influence on the bodily consequences of childbirth. Thus, 

this dissertation aimed to analyze how the medical discourse reverberates in the subjective 

experience of women during the process of giving birth. Through birth reports and semi-

structured interviews conducted online, we carried out a comprehensive analysis of the process 

of elaboration of the experience of labor for primiparas in the Unified Health System (SUS), 

pointing to the existence of psychic work during the labor and we show how this experience, 

as it occurs in a body inhabited by a subject, is influenced by the medical discourse present in 

the scene. We elucidate with this the importance of also taking care of the subjective aspects of 

the parturient during her labor and the need to rethink medical practices since training. 

 

Keywords: Medical discourse, perinatal psychology, childbirth, subjectivity, elaboration. 
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Aproximação do tema de pesquisa 

 Esse trabalho é fruto de um processo intenso de elaboração do meu próprio parto, um 

parto domiciliar não planejado e desassistido com 35 semanas de gestação. Eu que tinha 

estudado tanto e me preparado para o momento do parto não percebi os sinais do meu corpo e 

“perdi” a hora de ir para o hospital. Meu filho nasceu bem e quando chegamos ao hospital não 

foi encontrada uma causa que explicasse a prematuridade. Durante muito tempo me culpei pelo 

“e se” que não aconteceu e isso reverberou muito na minha apropriação do meu lugar de mãe. 

Resolvi que gostaria de estudar melhor que efeitos psíquicos eram esses que o parto deixava na 

mulher e que afetava sua vivencia da maternidade.  

A gravidez do meu filho veio ao final da minha graduação e eu gostava de dizer que 

embora não fosse planejada ele era muito desejado. Tive apoio da minha família e da do meu 

companheiro. Estavam todos felizes, tão felizes que eu, e só vejo isso hoje, não tive espaço para 

questionar o quanto de fato eu queria isso. Hoje eu sei que eu tinha uma visão muito 

romantizada da maternidade e realmente acreditava que um filho era uma realização na vida de 

uma mulher, só não entedia porque eu não me sentia assim. 

Quando a minha bolsa rompeu com 35 semanas lembro que eu falava para meu marido: 

“Eu não estou pronta agora, daqui duas semanas vou estar”. E naquele momento eu acreditava 

que falava apenas sobre o processo de parir, mas hoje consigo perceber que se tratava da 

maternidade. Era um não estar pronta para me deparar com o real, com a perda das expectativas 

criadas até ali. Eu não estava pronta para ser mãe naquele momento da minha vida e foi isso 

que silenciei a minha gestação toda temendo passar para o bebê um sentimento de rejeição. 

Hoje percebo que não ter percebido a hora de ir para hospital, reforçou em mim essa fantasia 

de que não estava pronta, afinal eu nem soube perceber que meu bebê estava nascendo. 

 Todos me diziam que meu parto tinha sido maravilhoso, que tinha dado tudo certo e 

que eu deveria estar feliz por isso. Eu não conseguia entender por que eu me incomodava tanto 

com isso. Era assustador para mim pensar que a minha entrada na maternidade foi tão desastrosa 

ao ponto de “deixar” um bebê de 35 semanas nascer desassistido. 

 Comecei meus estudos sobre perinatalidade ainda na gestação, relembrando parte do 

que havia aprendido na faculdade sobre desenvolvimento infantil. Li muito sobre parto e sobre 

as fases do desenvolvimento do bebê durante a gestação, mas foi apenas no puerpério que me 

dei conta que não haviam muitos estudos que falasse sobre a mulher e as mudanças que ela 

vivenciava nesse período. Comecei a pesquisar mais, com intuito de entender o meu processo. 
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Quando meu filho tinha 8 meses fiz um curso sobre psicologia do ciclo gravídico puerperal no 

GAMA (Grupo de apoio a maternidade ativa) e percebi que era com isso que queria trabalhar, 

ajudar outras mães nesse processo de construção de sua própria maternidade. Foi nesse curso 

também que percebi o quanto me culpar por não ter percebido meu processo corporal 

reverberava na minha relação com meu filho já que eu não me sentia apropriada para nomear 

as necessidades de um outro corpo quando nem do meu eu conseguia dizer. 

 Depois do curso no GAMA me inscrevi na especialização no Instituto Gerar e durante 

a caminhada nos 3 anos de pós-graduação fui descobrindo o quão singular era a experiência de 

parir e que as reverberações desse momento só poderiam ser descobertas no encontro com o 

outro, através das narrativas de cada mulher. Foi nos estágios do Instituto Gerar que percebi 

também o quanto o ambiente influenciava o processo corporal de parir, despertado em mim 

essa curiosidade em entender melhor o processo subjetivo de parir, desejando prová-lo 

cientificamente, visando contribuir com um novo olhar para cena do parto. Inquietava-me frente 

as frequentes paradas de progressões diagnosticadas na maternidade em que eu fazia estágio, 

de mulheres que chegavam em trabalho ativo de parto, muitas inclusive davam entrada próximo 

aso 8 cm de dilatação.  Sentia que queria entender esse fenômeno partindo do olhar da 

psicologia, pois me parecia que essas paradas de progressões tinham forte relação com a entrada 

dessas mulheres na instituição hospitalar. 

 Foram 7 processos seletivos em diferentes programas e Universidades e um curso de 

pós-graduação até eu conseguir entrar no mestrado na UFG. Ao longo desses 4 anos tentando 

entrar no mestrado fui conseguindo me apropriar melhor de meu objeto de estudo. No entanto 

foi apenas no mestrado que consegui perceber que o que me atraia na cena do parto era 

justamente poder elucidar melhor os processos psíquicos desse momento, buscando 

compreender como as influências do ambiente reverberariam no parto. Por um tempo não sabia 

se seria possível uma pesquisa assim com caráter tão abstrato e foi com a orientação da 

professora Susie que conseguimos torna-lo possível.  

 O trabalho de parir dessa dissertação foi mais longo, arrastado e envolveu muito mais 

lutos que a chegada do meu filho na minha vida. Envolveu muita elaboração pessoal da minha 

própria experiência não apenas com o parir mas com a própria maternidade. É um trabalho fruto 

do olhar de quem conseguiu se apropriar de sua experiência e hoje sabe que tem algo a dizer 

sobre isso, afinal já dizia Freud que um bom analista, não se faz apenas com estudos, mas 

também se constituí na própria análise pessoal. 
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Introdução 

A concepção da medicina como discurso pode ser compreendida a partir dos estudos de 

Clavreul (1978), nos quais o saber médico atravessa a autopercepção do paciente, alienando-o 

de um saber sobre si, resumindo-o à sua doença. Tal discurso parece sobrepor-se à 

experiência do paciente, ao seu mal-estar subjetivo, recolhendo dele apenas seus sintomas e o 

que dizem de uma patologia. 

Para Moretto (2002), o discurso médico é desumanizante, pois separa o homem de sua 

doença, concebendo o corpo apenas como um terreno de exploração do objeto de estudo. Esse 

afastamento da subjetividade da cena hospitalar, que ainda hoje reflete-se na relação médico-

paciente, fez parte do processo de profissionalização da medicina, na busca por status científico.  

Ao logo deste trabalho, buscamos explicar como isso afetou a construção da obstetrícia 

e ginecologia no Brasil, no momento histórico em que a medicina se colocava no lugar de 

detentora de um saber sobre as normas de vida da sociedade (Martins, 2004). Oportunamente, 

no capítulo um, tratamos desse assunto. 

Afim de que se entenda como o discurso médico adentrou na cena do parto, 

apresentaremos, também, a partir do histórico da institucionalização do parto, como esse 

acontecimento, que até o século XVII era considerado um evento apenas de mulheres, passou 

a ser compreendido como algo perigoso e potencialmente patológico, exigindo intervenção 

médica. 

A compreensão de como o mencionado discurso repercute na experiência de parturição 

das mulheres é importante para melhor entendermos os aspectos psíquicos presentes na cena de 

parto. Afinal, para a psicanálise, o corpo é marcado pela linguagem e os laços sociais são 

formados a partir de laços discursivos. Sendo assim, as diferentes formas de lidar com o corpo 

e com o gozo são definidas pelas relações de linguagem entre as pessoas (Pisetta, 2016).  

No capítulo dois, apresentamos a relação entre corpo e aparelho psíquico para a 

psicanálise, enfatizando as diferenças conceituais entre essa teoria e a medicina. No referido 

capítulo, trabalhamos conceitos como corporeidade, pulsão e trauma, para que seja 

compreendido o processo de parturição no psiquismo da mulher. 

Dentro dos estudos psicanalíticos, Iaconelli afirma: 

O parto, ora é visto como episódio de uma certa fatalidade dos procedimentos 

médicos, ora como algo totalmente determinado pelas fantasias inconscientes 
da parturiente, sem que possamos pensá-lo como evento atravessado pela 
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cultura, pelo corpo e pelo inconsciente no que ele tem de particular e de 

simbólico (Iaconelli, 2005, p. 9). 

Tendo em vista que, para a psicanálise, as relações intersubjetivas encontram-se nos 

discursos que determinam as relações sociais, é preciso, em primeiro lugar, que se compreenda 

a história do parto e de sua institucionalização. 

Spink (2013) concebe o nascimento como um processo fisiológico inserido em um 

contexto de crenças e costumes, sendo, portanto, um ato cultural. Dessa forma, é importante 

entender como o parto transformou-se nos últimos séculos, conforme constatam Seibert, 

Barbosa, Santos e Vagens: 

O cuidado prestado à mulher durante o processo de parir sofreu muitas 

modificações através dos tempos, decorrentes da medicalização e 

institucionalização do parto, dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento 

da medicina (Seibert; Barbosa; Santos & Vagens, 2005, p. 246). 

Nas sociedades ocidentais, até o fim do século XIX, as parteiras tinham um controle 

quase que exclusivo das atividades de parto. O processo pelo qual a administração do parto foi 

transferida da parteira leiga aos médicos é um ponto central para a compreensão dos valores e 

atitudes que cercam as práticas obstétricas modernas (Spink, 2013).  

A incorporação gradual da obstetrícia pela medicina deu início ao processo de 

institucionalização e medicalização do parto (Leão & Bastos, 2001). Acredita-se que a 

medicalização do parto tenha começado com a utilização do fórceps pelos irmãos Chamberlain, 

no final do século XVI, mas desde 1500 já havia registro de cirurgia cesariana (Maldonato, 

1997). A cesárea, naquela época, apresentava altos índices de mortalidade materna. Apenas no 

final do século XVIII esse procedimento deixou de resultar necessariamente em óbito materno. 

A inserção do homem na cena de parto aconteceu de modo gradual, ficando mais 

evidente no século XIII, quando cirurgiões barbeiros eram chamados caso não houvesse 

possibilidade de parto normal. Com o tempo, instituiu-se a diferenciação entre a obstetrícia não 

cirúrgica feminina, aplicada a casos de partos normais, e a obstetrícia intervencionista 

masculina, utilizada em casos de partos mais difíceis (Spink, 2013). 

Como os homens só eram chamados à cena de parto para intervenções de partos difíceis, 

as novas práticas obstétricas foram surgindo de uma clínica médico-hospitalar que focava nesse 

tipo de parto. Essa “clínica nova” era marcada pela expectativa constante de que algo errado 

poderia acontecer durante o parto e, por isso, era preciso intervir antes (Spink, 2013). Foi nesse 

momento que o parto foi redefinido, passando a ser considerado um risco potencial que requeria 
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o uso de tecnologia sofisticada, algo que a parteira tradicional não estava treinada a fazer. A 

respeito disso, Maia explica: 

A consolidação da presença do médico na cena do parto está associada à 

criação de um instrumental próprio (fórceps, pelvímetro, sondas, agulhas, 
tesouras, ganchos e cefalotribos) e a práticas cada vez mais intervencionistas, 

associação esta usada para construir uma imagem de conhecimento científico, 

competência e superioridade dos médicos em relação às parteiras (Maia, 2010, 
p. 31). 

Ademais, no período compreendido entre os séculos XVI e XIX, começou a surgir uma 

visão racional do processo de parto, relacionada à existência de hospitais-escolas em Paris, que  

possibilitaram que os médicos franceses observassem um grande número de partos (Spink, 

2013).  

O parto, então, foi se transformando em um objeto de investigação científica e se 

aproximando de um modelo mecanicista de manejo (Spink, 2013). Assim, a tradição dos 

familiares de participarem do nascimento foi se perdendo e as mães começaram a ser atendidas 

nos hospitais, contando apenas com os profissionais de saúde. Em outras palavras, o parto 

passou, de um evento fisiológico, familiar e social, a ser um ato médico, em que o risco de 

patologias e complicações tornou-se regra e não exceção, dando início ao modelo tecnocrático 

de assistência ao parto (Maia, 2010). 

Para Pedroso e Lopez (2017), à medida que a sociedade passou a ser industrial, 

organizando-se de maneira hierarquizada em torno das tecnologias, o modelo tecnocrático de 

nascimento tornou-se hegemônico. A medicina ocidental passou a ver o corpo da mulher como 

uma máquina e o médico como o mecânico que a conserta; assim, o principal objetivo desse 

profissional passou a ser o útero e seu produto, não mais a mulher (Maia, 2010).  

Por conseguinte, a mulher perdeu sua autonomia no parto e deixou de ser, nessa cena, 

sujeito, lugar que passou a ser ocupado pelo médico, dono do poder de decisão em relação a 

ações intervencionistas, tomadas quando entende que o corpo da mulher não está respondendo 

apropriadamente. Sem demora, nos ambientes hospitalares, as práticas médicas 

intervencionistas tornaram-se padronizadas e rotineiras (Maia, 2010). Sobre tal constatação, 

acrescenta Spink: 

A institucionalização do parto também contribuiu para a “distorção cultural 

do parto”. A necessidade de rotinas rígidas – introduzidas inicialmente de 

modo a tornar o hospital um lugar seguro e mais tarde, como resultado da 

amalgamação de hospitais criando mega instituições – resultou em práticas 
que diminuem a autonomia e o auto respeito do paciente (Spink, 2013, p. 192). 



23 

O aumento do parto tecnológico não teria sido possível se os hospitais não tivessem 

começado a ser considerados como os locais mais seguros para parir. Com base nessa ideia, o 

parto hospitalar e cheio de intervenções passou a ser sinônimo de modernidade, segurança e 

ausência de dor (Maia, 2010). Hoje, a busca por uma assistência nesse ambiente é impulsionada 

pelo desejo das mulheres de se sentirem acolhidas e seguras (Pedroso & Lopez, 2017). 

Seibert, Barbosa, Santos e Vargens (2005) mostram que, apesar dos avanços na área 

obstétrica terem correspondido às expectativas de queda da mortalidade materna e neonatal, 

também contribuíram para a transformação da parturiente em paciente, bem como para a 

negação de seus direitos sobre o próprio corpo.  

Silva e Siqueira (2007) apontam que, a partir do momento em que o parto passou a ser 

realizado em instituições hospitalares, houve uma inflexão nas práticas da assistência à mulher 

parturiente. Dessa modo, profissionais da assistência ao parto e parturientes passaram a 

acreditar que o uso de numerosas técnicas durante o trabalho de parto era sinônimo de maior 

segurança e menor risco de intercorrências (Pedroso e Lopez, 2017). 

Ainda que as reformulações recentes no sistema de saúde apontem para uma superação 

da referida visão, atualmente, o parto realizado por médico com o apoio de estrutura hospitalar 

e de um intenso aparato tecnológico e fármaco-químico tem sido o modelo predominante de 

assistência ao parto (Maia, 2010). Isso acontece, sobretudo, no Brasil, onde a assistência à saúde 

é predominantemente curativa e hospitalar. Sob essa ótica, constatam Zanardo, Calderón, Nadal 

e Habigzang: 

A realidade brasileira é caracterizada por um atendimento com abuso de 

intervenções cirúrgicas, muitas vezes humilhante, em que há falta de 

informação às mulheres e até a negação ao direito ao acompanhante, o que é 
considerado um desrespeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, 

além de uma violação dos direitos humanos (Zanardo, Calderón, Nadal & 

Habigzang, 2017, p. 3). 

O Brasil apresenta um dos maiores índices mundiais de cesarianas, o que é preocupante 

para as políticas públicas. Silva, Silva, Batista & Rodrigues (2018) apresentam um índice 

nacional de quase 54% de cesarianas realizadas em 2011. Para Zanardo et al. (2017, p. 4), “esse 

modelo de assistência tem como resultado a permanência de elevadas taxas de mortalidade 

materna e de morbidade perinatal”. 

Na maior parte das sociedades, o parto e o pós-parto imediato são considerados períodos 

de risco para a mãe e o bebê e, por isso, construiu-se um sistema de crenças e práticas bastante 

ritualizadas e uniformes como forma de lidar com o perigo e a incerteza do parto (Figueiredo, 

Costa & Pacheco, 2002). Durante o parto, a mulher consegue perceber não só o ambiente, mas 
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também as pessoas que fazem parte dessa cena e suas atitudes, mesmo estando em um processo 

de intensas sensações físicas, emocionais e psicológicas (Gonçalves et al., 2011).  

Para algumas mulheres, o parto pode ser um momento de chegada do bebê e envolver 

expectativas em relação ao encontro com ele; enquanto que, para outras, pode ser sentido como 

um teste de resistência ou um momento de sofrimento do qual não há escapatória (Cavalcante, 

Oliveira, Ribeiro & Nery, 2007). Entendendo o parto como um momento que exige do 

psiquismo um intenso trabalho, abordaremos no capítulo 2 como a psicanálise compreende esse 

momento. 

O trabalho de parto é de uma sensibilidade única, e os acontecimentos e interações que 

ocorrem durante esse momento têm consequências psicológicas intensas e duradouras (Leão & 

Bastos, 2001).  Para Sarmento e Setúbel (2003), a mulher teme procedimentos médicos e o 

ambiente hospitalar por serem desconhecidos e alheios ao seu contexto habitual, embora ainda 

considere esse local mais seguro, por causa da presença do médico e da ideia de assepsia 

associada ao hospital.  

Há um grande debate sobre o impacto da intervenção médica no sentimento de 

satisfação da mulher com o parto e nos seus desdobramentos. Pesquisas apresentadas por 

Figueiredo et al. (2002) demonstram que o tipo de parto interfere não somente na experiência 

de parto da mulher e no seu consequente sentimento de satisfação, como também no 

estabelecimento de vínculo entre mãe e bebê. Algumas evidências encontradas por Salgado 

(2013) apontam uma associação negativa da cesárea com a saúde no puerpério, mostrando que 

mulheres que tiveram seus filhos por meio da cirurgia cesariana apresentaram maior risco de 

depressão pós-parto e dificuldades com a amamentação.  

Jamas, Hoga e Reberte (2013) compararam a vivência de parturientes que tiveram seus 

partos em centros obstétricos convencionais com parturientes que foram para centros de partos 

normais alternativos, como casas de parto. Notaram que houve maior satisfação das mulheres 

e menores índices de intervenção médica em ambientes onde suas necessidades foram mais 

identificadas e atendidas. Esses pesquisadores observaram, também, que as principais causas 

de insatisfação estavam relacionadas ao atendimento despersonalizado, emprego de 

procedimentos desnecessários, comunicação interpessoal inadequada, falta de informação, de 

suporte emocional, de recursos de alívio de dor.  

Leão e Bastos (2001) apresentam um experimento realizado no Coronation Hospital, na 

África do Sul, que avaliou a incidência de depressão pós-parto em mulheres que foram 

amparadas e tiveram escores de autoestima mais elevados e de ansiedade mais baixos, em 

comparação àquelas que não tiveram suporte durante o parto. A pesquisa concluiu que as 
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mulheres sem suporte não apenas apresentaram maior incidência de depressão pós-parto, como 

também sintomas depressivos mais intensos em comparação ao primeiro grupo. 

Em um estudo sobre transtornos de adaptação no pós-parto, Soares, Andretto, Diniz e 

Narchi (2012) constatam que a literatura dessa área pouco leva em consideração a forma como 

a assistência obstétrica está organizada e como a vivência negativa do parto pode trazer 

prejuízos no período subsequente. Essas autoras, por meio de uma pesquisa quantitativa, 

estabelecem uma relação entre o aparecimento de transtornos de adaptação e a vivência do 

parto, considerado um fator estressor quando experienciado de forma negativa. A investigação 

das experiências de parto tem se mostrado muito importante, uma vez que essas vivências 

interferem no funcionamento emocional das mães e no estabelecimento de uma relação 

adequada com o bebê (Figueiredo et al., 2002). 

Desse modo, é possível notar que a institucionalização do parto em ambiente hospitalar 

foi um dos eventos mais importantes na mudança da lógica da atenção ao parto e ao nascimento, 

tendo sido essencial para a construção de um discurso médico em torno das práticas que 

norteiam a ação dos profissionais de saúde. Tal discurso ressoa na subjetividade das mulheres, 

podendo afetá-las corporalmente durante o nascimento de seus filhos.  

Neste trabalho, buscamos compreender a relação entre o discurso médico sobre o parto e 

a experiência de parturição vivenciada por mulheres primíparas atendidas em maternidades 

públicas. Por meio de pesquisa qualitativa baseada em relatos autobiográficos relativos 

ao momento do parto, evidenciamos os reflexos do discurso médico na subjetividade de 

mulheres durante a experiência de parir. 

A reflexão dos desdobramentos do parto a partir de seu entorno é importante não apenas 

para repensar as práticas envolvidas, mas também porque a vivência do parto pode ser percebida 

pela mulher como um processo traumático, decorrente de uma ausência de cuidado por parte 

da assistência, que pode influenciar experiências futuras tanto no puerpério, quanto em um 

próximo parto. 

Nesse sentido, as narrativas de mulheres sobre seus partos mostram-se uma rica fonte 

informação, uma vez que a linguagem permite simbolizar e internalizar o mundo externo, sendo 

possível pensar no relato como uma tentativa de simbolizar a experiência.  

Ricoeur (2010) apresenta a ideia de que a compreensão que o sujeito tem de si é 

essencialmente narrativa e que cabe à escuta analítica trazer para linguagem aquilo que lhe foi 

excluído. Para Lechner (2006), a escrita autobiográfica é um momento privilegiado para que se 

recapitule e se possa atribuir um sentido a uma experiência de grande mudança na vida do 

sujeito. Seligmann-Silva, por sua vez, considera que a literatura de testemunho se articula em 
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um campo de forças entre a necessidade permanente de narrar uma experiência vivida e a 

impossibilidade de fazê-lo diante da insuficiência de signos para descrever um evento 

traumático. Embora as narrativas trazidas nesse trabalho não se enquadrem como narrativas de 

testemunho, entendemos que há nelas também uma tentativa de simbolizar as experiências de 

seus partos através de suas narrativas de vida e por isso, o capítulo quatro será voltado para 

apresentação, análise e categorização das narrativas sobre a experiência de parir. 

Este estudo, que incialmente tinha a intenção de investigar, de dentro da instituição 

hospitalar, as relações entre o discurso médico, a mulher como paciente e a sua percepção sobre 

o seu parto, precisou sofrer uma alteração, devido a pandemia de Covid-19, uma vez que nossa 

entrada na instituição foi negada como forma de prevenir a propagação do vírus. As mudanças 

metodológicas, assim como a explanação dos métodos adotados nessa pesquisa estão descritas 

no capítulo três. 

A impossibilidade de acesso ao hospital aconteceu em todos os níveis, tendo a 

instituição, inclusive, paralisado as atividades dos alunos de medicina que realizavam internato 

no local. Tendo em vista que isso aconteceu de março a setembro de 2020, realizamos uma 

redefinição metodológica, passando a buscar, em grupos de apoio materno on-line, 

participantes que aceitassem enviar relatos sobre seus partos normais ocorridos em hospitais 

pelo SUS.  

Após leitura dos relatos, entramos em contato e combinamos com cada mulher a 

realização de uma entrevista on-line, a ser gravada e transcrita. A avaliação desse material foi 

realizada pelo método de análise compreensiva, por meio do qual, com a leitura dos relatos e 

das entrevistas transcritas, buscou-se um aprofundamento da compreensão das experiências 

vividas, articulando-as, junto à interpretação que fizemos, com a teoria psicanalítica. 

Temas como parto, puerpério, dificuldades relativas à maternidade parecem ter 

encontrado na internet espaço para serem discutidos a partir da subjetividade das mulheres. 

Entendemos que compreender a experiência de parto implica em considerar as subjetividades 

das parturientes e que esse evento configura-se como uma experiência de múltiplos sentidos. 

Por conseguinte, na presente pesquisa buscamos evidenciar como essas subjetividades são 

atravessadas pelos discursos sociais e influenciam o funcionamento do corpo durante o trabalho 

de parto e o parto. 

Para tanto, no capítulo quatro, fizemos uma análise compreensiva de cinco relatos e das 

entrevistas realizadas com as cinco mulheres que compartilharam conosco seus relatos e 

relacionamos os dados encontrados nas análises com o que a teoria psicanalítica tem produzido 
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a respeito da cena do parto. Na sequência, no capítulo cinco, apresentamos nossas considerações 

finais sobre o assunto. 
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Capítulo 1 

1. A profissionalização da medicina e a construção de um paradigma sobre a saúde da 

mulher 

Neste capítulo, buscamos compreender como o processo de medicalização do parto 

articula-se historicamente com a construção da concepção de que toda mulher almeja e tem 

como destino a maternidade. Para tanto, tratamos de cinco pontos: resumo sobre como a 

medicina constituiu-se como ciência; apresentação dos reflexos da construção das ciências 

médicas no campo da obstetrícia; contextualização da construção da área obstétrica no Brasil; 

explicação de como o discurso médico contribuiu para a construção de uma ideia sobre o que é 

ser mulher; e demonstração das diferenças entre esse discurso e o discurso da psicanálise. 

Em relação à medicalização do social, Birman (2016) apresenta que se instituiu com o 

Estado moderno, em decorrência de uma nova estratégia de poder, e persiste até os dias atuais, 

atravessando os registros da existência individual e coletiva. Partindo do conceito foucaultiano 

de biopoder, Birman (2016) explicita que as condições de vida e saúde das populações passaram 

a ser preocupação do Estado quando se passou a conceber que a riqueza das nações dependeria 

da qualidade da sua população. Em outras palavras, a população passou a ser vista como parte 

importante para acumulação de capital e produção de riqueza para a nação. Assim, a medicina 

moderna constituiu-se como uma ciência fundamental para produzir uma população mais 

saudável, promovendo melhor qualidade de vida (Birman, 2016). 

Para isso, na tentativa de evitar quaisquer problemas orgânicos e funcionais, passou a 

ser preciso acompanhar o desenvolvimento humano desde o nascimento até a maturidade, o que 

inclui um controle ainda no processo reprodutivo. Segundo Birman (2016), “a reprodução da 

espécie e a constituição específica de uma medicina feminina centrada no parto impuseram-se 

como dimensões fundamentais do biopoder” (p. 63). Desse modo, as práticas obstétricas, 

ginecológicas e pediátricas foram se articulando com as políticas de higiene social, visando 

promover melhores condições sanitárias para produção de uma população saudável. Atribuiu-

se à mulher, através da maternidade, a responsabilidade por essa produção e pela garantia do 

cumprimento do que era regulamentado pela medicina (Birman, 2016). 

É importante notar que, nesse período, muitos filósofos e cientistas começaram a 

teorizar sobre a maternidade, o indivíduo e a propriedade privada. Com o fim da Idade Média 

e a ascensão burguesa, o destino dos indivíduos deixou de ser determinado no nascimento e as 

pessoas precisaram conquistar seu lugar social segundo normas pré-estabelecidas. A harmonia 

da família nuclear burguesa – que surge como lugar de relaxamento, privacidade e intimidade 
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– estaria sob a responsabilidade da mulher, cabendo a ela um conjunto de funções socialmente 

essenciais (Kehl, 2016), como o cuidado com a prole, que até então era dever da ama de leite.   

Concomitantemente à profissionalização da medicina e à construção de uma concepção 

de mulher que atendesse aos interesses dos Estado, ocorreram avanços no conceito de corpo 

para a medicina, uma vez que este passa a ser estudado a partir de divisões cada vez menores 

(órgãos, tecidos, células, genes) (Alonso, 2011). É na articulação de todas essas ideias que os 

discursos sociais vão se formando, dando lugar para as representações culturais sobre saúde, 

maternidade e corpo.  

Nos itens que se seguem, além da contextualização histórica, evidenciamos como essas 

construções atravessam-se, influenciando e fortalecendo certos ideais sociais. Assim, buscamos 

compreender como a cena do parto constituiu-se até chegar ao nosso cenário atual. 

1.1. A profissionalização da medicina  

Historicamente, a formação do profissional de saúde ocorreu a partir da concepção 

tecnicista de cuidado, centrada na cura e no tratamento de doenças, pensando-as apenas a partir 

de suas especificidades formativas (Silva & Santana, 2015) e ignorando a influência da 

realidade psicossocial no processo de adoecimento. A relação da clínica médica com a anatomia 

patológica ocorreu em um momento no qual a medicina não apresentava muitas formas de 

intervenção eficazes (Mattos, 2008).  

Flexner, em 1910, propôs a ideia de educação médica como um processo de iniciação a 

uma ciência, sendo a prática médica produto e aplicação dessa ciência, e o raciocínio clínico 

seu método (Feuerkerwer, 2002). A partir disso, a articulação entre a prática clínica e a pesquisa 

laboratorial tornou-se essencial e a educação médica passou a ser entendida como um processo 

de capacitação no método científico (Feuerkerwer, 2002). Assim, o caráter cientifico da prática 

clínica passou a ser o saber prescrever um tratamento, prestar assistência, promover alívio de 

sintomas para se chegar à cura.  

Mattos (2008) afirma que, após o advento da microbiologia, a medicina começou a 

intervir no curso das doenças de modo mais eficaz, pois isso possibilitou que fossem 

identificados os agentes etiológicos de algumas doenças e permitiu o desenvolvimento e a 

aplicação de tecnologias como as vacinas e os soros.  O advento da indústria farmacêutica, após 

a Segunda Guerra Mundial, por sua vez, propiciou a produção de recursos terapêuticos em 

grande escala, reordenando a formação e o trabalho do médico, que passou a prescrever um 

produto químico diante de dada situação clínica (Mattos, 2008). 
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As indústrias de materiais e equipamentos médicos também se desenvolveram muito 

durante o século XX, criando equipamentos que possibilitaram diagnósticos mais rápidos 

(Mattos, 2008). Conforme a tecnologia incorporou-se à formação médica, sendo entendida, 

inclusive, como elemento essencial da fase diagnóstica, a importância da história e do exame 

físico na prática clínica diminuiu, assim como decaiu o contato do médico com o paciente e o 

interesse por sua fala (Feuerwerker, 2002).  Dessa maneira, com a introdução maciça da 

tecnologia, o olhar médico ampliou-se para além dos sintomas e passou a antever a lesão futura 

(Feuerwerker, p. 25, 2002), isto é, o risco da doença tornou-se objeto de diagnóstico.  

Os equipamentos e procedimentos, ao serem inseridos nos hospitais, acabaram por 

reconfigurar seu funcionamento, redefinindo a ordem médica segundo as necessidades 

apresentadas para operação adequada de equipamentos e realização de procedimentos. 

Fortaleceu-se, pois, a centralidade e importância do médico, o que redesenhou, no interior da 

própria medicina, uma hierarquia (Mattos, 2008). A medicina passou a buscar marcadores 

biológicos no corpo do doente que possibilitassem diagnósticos desvinculados da fala, haja 

vista que os equipamentos computadorizados diriam mais sobre esse corpo do que o próprio 

paciente (Simonetti, 2015).  

Os procedimentos diagnósticos foram ocupando o lugar do exame físico e do contato 

direto com o paciente; as disciplinas e os conteúdos especializados estudados durante a 

formação multiplicaram-se e fragmentaram-se (Feuerwerker, 2002). Os currículos foram se 

tornando cada vez mais especializados, fechados e menos interdisciplinares, substituindo o 

subjetivismo da relação profissional de saúde-paciente pela objetividade tecnológica (Oliveira, 

Balard & Cutolo, 2013). É o que certifica Feuerwerker: 

Assim como o cientificismo varreu para a esfera privada toda a dimensão 
subjetiva do mundo, desqualificou nas práticas médicas ferramentas vistas 

como não científicas e valorizou as ditas científicas, invertendo prioridades: 

preferindo a doença ao doente, fragmentando o todo, reduzindo o indivíduo a 

uma somatória de órgãos e sistemas, ignorando tanto sua especificidade 
biológica, como suas dimensões psicológicas, culturais e sociais 

(Feuerwerker, 2002, p. 51). 

As consultas passaram a ser divididas entre os responsáveis de um ou de outro aparelho, 

multiplicando-as e diminuindo a responsabilidade em relação aos problemas de saúde de cada 

pessoa (Feuerwerker, 2002). Silva e Santana (2015) tratam do direcionamento que os conteúdos 

curriculares foram adquirindo, nos seguintes termos: 

[Tais direcionamentos têm] relações históricas com a estruturação e 
hegemonia do modelo de atenção médico-curativo na sociedade brasileira, a 
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qual implica o fazer em saúde e a orientação de profissionais a um mercado 

de trabalho que está condicionado para práticas tecnicistas e curativas, pouco 

comprometidas com o cuidado humanístico e integral em saúde (Silva e 
Santana, 2015, p. 123). 

Mattos (2008), diversamente dos autores citados, faz um percurso contrário, mostrando 

como uma medicina social que não emancipa os cidadãos pode ser usada como forma de 

“medicalização da sociedade”, expressão associada por Mattos (2008, p. 326) a uma “invasão 

da vida social pela medicina, ou melhor, pelo saber médico”. O autor mostra como o movimento 

higienista do início do século XIX acabou, na verdade, por favorecer o monopólio do saber 

médico sobre as questões de saúde.  

Nessa época, houve um processo de normatização da formação profissional da 

medicina, que não era tão valorizada até então. Criaram-se escolas que geraram um 

corporativismo médico, e os novos profissionais formados consideravam que apenas eles 

estariam habilitados a se posicionar e atuar nas questões referentes a esse campo (Mattos, 2008). 

Logo, criou-se uma premissa de superioridade do conhecimento científico médico diante das 

demais formas de conhecimento, desqualificando outras práticas de cuidado. 

Mattos (2008) aponta que, a partir da constituição da ordem médica na vida social, os 

indivíduos passaram a se sentir incapazes de cuidarem de si, o que os tornou dependentes do 

conhecimento de um profissional capacitado. Assim, diante do saber médico, as demais práticas 

de cuidado aparentemente perderam o sentido e o discurso médico como um lugar de saber 

solidificou-se. Para Simonetti (2015), o discurso médico-científico, ainda hoje, tem caráter 

totalitário e hegemônico, organizando a cena hospitalar sob a exigência de adesão ou total 

exclusão. 

Essa ideia de que o conhecimento sobre a saúde está no outro, por mais que esse outro 

forneça informação com intuito preventivo, amplia a desigualdade da relação médico-paciente, 

não gerando emancipação do sujeito para cuidar de si, o que Mattos (2008) chama de 

“colonização por um saber médico”. Sendo assim, é possível notar que, além da cena hospitalar, 

a ideologia criada pelo discurso médico científico organiza o modo de vida social moderno, por 

meio de um ideal de vida saudável que modela a alimentação, a higiene, as atividades físicas, 

o sexo, o ritmo de trabalho, entre outros aspectos do dia a dia do sujeito (Simonetti, 2015).  

A escola de medicina e os currículos da formação médica são reflexos da concepção que 

se tem sobre saúde, sobre o papel do médico na sociedade e sobre que perfil de médico se quer 

formar (Feuerwerker, 2002). Nessa linha: 

As escolas são também lugar de produção de uma certa forma de olhar o corpo 

adoecido, como lugar físico de existência de lesões orgânicas (corporais em 
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qualquer nível: tecidual, celular, nos receptores proteicos, por exemplo), que 

podem ser identificados nesse nível e que abrem a compreensão dos processos 

patológicos como lesões no corpo que o disfuncionalizam em relação ao seu 
modo normal de ser e existir (Feuerwerker, 2014, p. 121).  

Para Simonetti (2015), os estudantes de medicina são ensinados a ignorar toda e 

qualquer subjetividade que possa parecer em sua clínica, pois só assim manteriam a 

objetividade de seu raciocínio. Embora os médicos possam dirigir seu desejo a salvar vidas, 

cuidando do orgânico, aprendem a não se interessar pelo significado da vida para quem a vive. 

Exige-se isenção e objetividade, como se isso fosse garantia de eficácia, e a subjetividade fica 

excluída de toda organização da cena hospitalar como forma de garantir sua cientificidade 

(Simonetti, 2015). Tudo que não tem valor científico parece ser desnecessário ao saber médico.  

Para Simonetti (2015), na atualidade, a medicina científica parece ter o mesmo poder 

que a Igreja tinha no passado, baseado na autoridade e não na técnica: a eficácia não precisa 

mais ser demonstrada, já que o caráter científico constituiu-se como lei. Em outras palavras, 

ninguém contesta aquilo que vem do discurso médico, o que fica evidente na observação do 

autor: 

Quando uma pessoa adoecia, ela se perguntava: “Qual foi o pecado que eu 

cometi para Deus me castigar assim?”. Hoje, quando se adoece, vem à mente 

alguma falta contra os bons princípios da saúde e do sanitarismo apregoados 
pela medicina científica: “Se estou doente é porque não cuidei bem da saúde, 

me alimentei mal, tive maus hábitos, comi demais, andei de menos, fumei e 

bebi demais, fiquei muito estressado” (Simonetti, 2015, p. 43). 

 Se, antes, o adoecimento era sinal de uma transgressão religiosa, hoje, é consequência 

da desobediência a normas de vida saudável. Passagem semelhante se deu na cena do parto, 

pois se, no passado, a mulher deveria passar pelas dores ao parir como pena pelo pecado 

original, com o surgimento da obstetrícia, passa a ser vítima da natureza de seu corpo, cabendo 

ao obstetra antecipar e combater os muitos perigos da pelve feminina (Diniz, 2005). 

É interessante notar que, embora atualmente a medicina pareça ter todas as normativas 

para uma vida saudável, os estudos anatômicos, fisiológicos e biológicos foram realizados 

sempre debruçados sobre uma patologia, ou seja, o normal foi estabelecido nas descobertas das 

ciências médicas relativas a doenças (Clavreul, 1978). 

1.2.  A medicalização das práticas obstétricas 

A prática da obstetrícia é muito antiga, porém, apenas no século XVIII, a figura do 

médico foi introduzida na cena do parto natural. Naquele período, ocorreu a transformação 
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dessa prática em uma especialidade médica lucrativa, o que ocorreu de forma lenta e limitada a 

algumas classes sociais do meio urbano (Martins, 2004).  Nos séculos XVI e XVII, os manuais 

de obstetrícia foram ganhando cada vez mais espaço na produção de conhecimento sobre o 

parto e registraram como essa prática foi se transformando em algo cada vez mais 

intervencionista. É importante ressaltar que tais manuais funcionaram, inclusive, como forma 

de restringir o conhecimento apenas às parteiras alfabetizadas (Martins, 2004). 

Diniz (2005) faz um histórico da incorporação da obstetrícia pela medicina, mostrando 

que, nessa passagem, o parto passou a ser entendido como algo essencialmente violento e 

patológico, que implicaria sempre em danos, dor e sofrimento. Vale lembrar que tal concepção 

surgiu a partir da entrada dos homens na cena do parto, o que inicialmente ocorria apenas 

quando havia complicações.  

O uso de fórceps simboliza claramente a introdução da medicina na cena do parto, 

marcando a necessidade de uma intervenção que exigiria um saber científico e uma técnica para 

manusear esse instrumento perigoso (Seibert et al., 2005). Assim, o parto tornou-se um evento 

não apenas patológico, mas também cirúrgico e de caráter intervencionista e biologicista 

(Seibert et al., 2005), cabendo à medicina o papel de apagamento dessa “experiência medonha” 

(Diniz, 2005).  

Segundo Martins (2004), a história da medicina começou a ser repensada no século XIX, 

quando as práticas médicas antigas passaram a ser vistas de modo pejorativo, a exemplo das 

práticas populares da Antiguidade e da Idade Média, e a ser tratadas como representantes da 

ignorância e do obscurantismo. Reescrever a história oficial da medicina se fez necessário 

naquele momento, porque se buscava a profissionalização e a construção do status médico, não 

cabendo nesse campo outros saberes e práticas concorrentes.  

À vista disso, as parteiras, representantes um conjunto de conhecimentos populares que 

os médicos vinham tentando desqualificar ao longo do século XVII, foram excluídas da história 

da obstetrícia (Martins, 2004). É válido salientar que, embora desde o século XVI o parto viesse 

sendo instrumentalizado, foi durante o século XVIII e XIX que a prática obstétrica ligada à 

medicina legitimou-se (Martins, 2004).  

No entanto, não se pode resumir a entrada dos médicos na cena do parto apenas à 

superação do obscurantismo pelo progresso do conhecimento. Tal processo desenrolou-se 

devido à conjunção de importantes acontecimentos durante os séculos XVII e XVIII: o aumento 

da produção de conhecimento na área das ciências biológicas, sobretudo relacionadas ao corpo 

humano, e o crescente interesse pelo estudo do corpo feminino, que gerou conflitos ideológicos 

entre os profissionais que assistiam às mulheres (cirurgiões e parteiras).  
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Os manuais de parto que surgiram no século XVI por toda Europa multiplicaram-se 

durante o século XVIII e transformaram-se em uma importante fonte de conhecimento sobre a 

gravidez e o parto. É possível perceber nesses manuais como aconteceu o processo de 

transformação do corpo feminino em objeto de investigação científica, fazendo da mulher a 

paciente e da parteira a auxiliar do médico (Martins, 2004).   

É também relevante mencionar que, desde a Antiguidade, os médicos gregos já 

produziam conhecimento referente a partos, atribuindo-os às parteiras os naturais e aos médicos 

os que tivessem complicações (Martins, 2004). Sendo assim, nota-se que a divisão de gênero 

referente à produção de conhecimento nessa área é muito mais antiga do que o cientificismo da 

Idade Moderna. Martins (2004) aponta que a referida divisão fundamentava-se pela 

desqualificação do parto pelos médicos, que entendiam como inferior a prática da obstetrícia 

por estar associada à dor, sangramentos e impurezas, questões a serem resolvidas entre as 

próprias mulheres. 

Compreender que o homem, desde os escritos mais antigos da obstetrícia, era apenas 

convocado nos casos em que o parto não se desenrolava de forma natural é importante para que 

se entenda que a produção do respectivo conhecimento desenvolveu-se a partir de um olhar 

para uma obstetrícia patológica. Para essa especialidade, criou-se todo um instrumental 

cirúrgico, que muito contribuiu para a construção da ideia de supremacia de médicos sobre as 

parteiras (Martins, 2004). Embora partos complicados não fossem muito comuns, eles 

costumavam deixar marcas profundas nas mulheres que os vivenciavam e nos familiares que 

os testemunhavam, já que, na maioria das vezes, acabavam tendo um desfecho letal para mãe 

ou para o bebê, contribuindo com o clima de medo em relação a esse momento (Martins, 2004).  

Até o século XV, como os cirurgiões apenas participavam do parto se houvesse 

necessidade de intervenção, não tinham muito conhecimento sobre o assunto e eram, muitas 

vezes, ineficazes (Martins, 2004). Por isso, as fontes médicas e relatos desses profissionais 

acabavam por registrar muito mais partos complicados do que partos naturais, presenciados 

apenas por parteiras. Como a maioria das parteiras não sabia ler ou escrever, a maior parte das 

anotações testemunha apenas um lado da história, e pouco se sabe sobre as práticas de parteiras 

aldeãs que atendiam a imensa maioria dos partos (Martins, 2004). As parteiras apareciam nos 

relatos médicos apenas em caso de denúncias de imperícia e ignorância (Martins, 2004). 

Durante a Idade Média, as parteiras de algumas regiões da Europa começaram a se 

organizar em guildas, organizações de parteiras em as mais jovens ficavam sob a supervisão de 

uma profissional mais experiente, responsável pela manutenção da qualidade dos serviços 

(Martins, 2004). Martins (2004) registra que, nas cidades alemãs, as parteiras mais qualificadas 
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tinham muita autonomia e se organizavam em corporações nos centros urbanos. No entanto, a 

grande maioria não vivia em cidades, mas nas aldeias e nos campos: eram mulheres do povo, 

analfabetas, que faziam muitas coisas por “tentativas e erros”, apoiadas na tradição. 

Conforme a cirurgia passou a ser mais reconhecida e respeitada, ao longo do século VII, 

o controle sobre a atuação das parteiras foi sendo tomado pelos médicos, sendo esse processo 

efetivado no século XVIII, com a disseminação das escolas de parteiras na Europa (Martins, 

2004). A criação de cursos de formação fez parte da reação do Estado ao “massacre de 

inocentes”, já que a mortalidade materno-infantil era uma realidade que assombrava os 

governantes, evidenciando a necessidade de se pensar em uma formação para as parteiras como 

estratégia da política natalista (Martins, 2004).  

O interesse dos médicos pelas doenças das mulheres e pela obstetrícia tinha um caráter 

político, já que, com a revolução industrial, as fábricas precisavam de mão de obra. Federici 

(2017) mostra como, durante o século XVI, perpetuou-se a ideia de que a quantidade de 

cidadãos de uma nação simbolizava a sua riqueza. No século XVII, essa ideia transformou-se 

na concepção de ser humano como recurso natural, fornecedor trabalho e gerador de riqueza 

para o Estado, o que trouxe para o primeiro plano o debate das estratégias para produzir uma 

política populacional. A mencionada autora defende que a crise populacional, gerada pela Peste 

Negra e pelas baixas taxas de natalidade durante esses dois séculos, transformou a reprodução 

e o crescimento populacional em assuntos do Estado e objetos principais do discurso intelectual 

(Federici, 2017). Naquele período, o Estado começou a adotar métodos disciplinares para 

controlar a procriação, quebrando o controle das mulheres sobre a reprodução. A caça às bruxas 

foi uma das iniciativas mais fortes do Estado para barrar esse controle (Federici, 2017). Sobre 

o assunto, assinala Martins (2004): 

 

Por volta da segunda metade do século XVIII uma nova atitude começou a 
diferenciar o papel dos médicos. Trata-se de uma atitude fundamentalmente 

política, originada, em parte, da preocupação dos médicos com os alarmantes 

problemas de saúde pública, especialmente as epidemias que esporadicamente 
flagelavam as populações urbanas. Tal preocupação vem ao encontro de um 

crescente interesse dos estados modernos europeus pelas condições de saúde 

das populações, cada vez mais vistas como fontes das riquezas e do poder dos 

Estados e das nações. (...)A percepção de que o crescimento populacional e a 
riqueza das nações dependiam das boas condições de saúde foi determinante 

para o processo de profissionalização e legitimação do saber médico (Martins, 

2004, p. 80). 

 

Federici (2017) propõe uma nova interpretação histórica para a entrada dos homens na 

cena do parto, relacionando esse fato ao controle que o Estado buscava. Para a autora, a entrada 

de médicos homens deu-se justamente no momento em que as autoridades temiam o 
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infanticídio, sendo esta a principal preocupação do Estado, não a imperícia das parteiras. Isso 

ficou evidente com o predomínio de uma prática médica que, em casos de emergência, 

priorizava a vida do feto em detrimento da vida da mãe (Federici, 2017). 

Martins (2004), dialogando com a teoria foucoultiana, mostra como a reorganização do 

conhecimento científico das primeiras décadas do século XIX transformou o corpo humano em 

objeto de estudo do médico, sendo um território acessível a esse profissional e colocando fim 

às explicações especulativas. Portanto, caberia ao médico atuar como cientista, sabendo 

reconhecer os sintomas em meio ao discurso subjetivo do paciente, descobrindo as camadas do 

corpo, separando-o em tecidos e órgãos a fim de alcançar a verdade.  

Essa reorganização no campo da medicina acabou consolidando a apropriação da 

medicina no campo da parturição, pois fez com que muitos professores de faculdade 

assumissem a prática de partos em espaços adequados ao ensino, como as maternidades, que 

foram criadas na segunda metade do século XIX (Martins, 2004). Ao longo desse século, os 

médicos passaram a discursar em favor da hospitalização do parto para ter acesso ao corpo 

feminino, com o intuito de melhor estudá-lo.  

De acordo com Seibert et al. (2005), o processo de institucionalização do parto foi 

fundamental para o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, anestésicas e de assepsia 

durante o trabalho de parto. Para Diniz (2005), a hospitalização do parto ocorreu antes mesmo 

de evidências científicas consistentes de que esse seria um ambiente mais seguro do que, por 

exemplo, as casas de parto ou a casa da parturiente.  

Daneluci (2016), por sua vez, afirma que o hospital, ainda hoje, é reconhecido como um 

local onde se trata doenças e, por mais que a mulher em trabalho de parto não se enquadre nessa 

condição, não escapa do funcionamento da organização hospitalar.  

Já Pedroso e López (2017) apresentam a ideia foucaultiana de hospital como lugar onde 

os corpos são disciplinados segundo a normatização da instituição, sendo o médico o principal 

responsável pela organização hospitalar. Para Campos (2012), os hospitais modernos reduzem 

seus usuários a objetos há bastante tempo, massacrando os sujeitos e subestimando o valor das 

perguntas mais básicas com a utilização dos equipamentos tecnológicos. 

No entanto, vale ressaltar que a hospitalização, ao permitir um maior aprimoramento do 

médico, também resultou na diminuição da morte materno-infantil, contribuindo com a 

aceitação social de que os hospitais seriam mesmo o lugar mais seguro para parir (Seibert et al., 

2005). No final do século XIX, os médicos já conheciam melhor o funcionamento do parto, 

estando equipados com instrumentos e técnicas cirúrgicas para resolver as complicações de 

forma mais efetiva. As últimas décadas desse século foram fundamentais no processo de 
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transformação do parto em um evento controlado por médicos e restrito ao ambiente hospitalar, 

transformação que se perpetuou na segunda metade do século XX com a hospitalização do parto 

nos centros urbanos (Martins, 2004). Nessa época, já existiam maternidades equipadas e 

organizadas que se voltavam para o atendimento de mulheres pobres e de classes trabalhadoras. 

Com as maternidades e a reestruturação do saber médico, o número de publicações para 

uso didático aumentou consideravelmente na segunda metade do século XIX e, cada vez mais, 

o saber era divulgado nos tratados de obstetrícia, resultado das observações frequentes e 

numerosas de mulheres que procuravam atendimentos nos hospitais (Martins, 2004). 

Conhecer o mecanismo do parto foi crucial no processo de extensão do controle médico 

sobre o corpo feminino. Ao longo do século XIX, o médico passou a ser representado (tanto 

em obras literárias, quando pinturas) como um protetor da mulher; eram comuns figuras de 

cirurgiões armados com seus instrumentos, simbolizando uma luta contra os obstáculos do 

corpo. Assim, associava-se a ideia de competência a uma prática obstétrica instrumentalizada, 

e o médico reunia em si a imagem de cientista, de homem culto e de protetor da mulher 

(Martins, 2004).  

O cientificismo, fortemente influenciado pelo positivismo e pela concepção tecnicista 

do cuidado, acabou gerando uma perda da autonomia da mulher sobre esse momento e, assim 

como ocorreu uma distorção de foco da saúde para a doença, no parto passou-se a focar nas 

possíveis intercorrências. Dessa maneira, a formação médica passou a girar em torno da ideia 

de que era preciso atuar antes que ocorresse algo de errado, evidenciando o risco como objeto 

de diagnóstico. 

Diniz (2005) mostra como, hoje, o uso irracional da tecnologia na cena do parto acabou 

por ter um efeito contrário ao esperado, não reduzindo mais a morbi-mortalidade materna e 

perinatal. Parece ser consequência disso a assustadora quantidade de cesáreas feitas no Brasil, 

nos serviços público e, sobretudo, privado, o que é considerado um problema epidêmico, 

conforme será discutido no próximo tópico. 

1.3. Obstetrícia e Ginecologia no Brasil 

No Brasil, obstetras e ginecologistas procuraram construir uma medicina da mulher 

muito baseados nas informações que vinham dos centros europeus, adaptando esse 

conhecimento à tecnologia disponível aqui. Esses profissionais também produziram suas teorias 

a partir da experiência clínica e em hospitais. No início do século XX, a medicina da mulher já 

era reconhecida tanto pela categoria, quanto pela clientela, que frequentava mais intensamente 
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os serviços de obstetrícia e ginecologia (Martins, 2004). No entanto, a conquista desse campo 

é marcada por dificuldades materiais e institucionais (Martins, 2004). 

O ensino de obstetrícia no Brasil tem origem no final do século XIX, estando 

diretamente relacionado com a criação do ensino médico no país, que se deu no início do mesmo 

século (Martins, 2004). Esse começo aconteceu de forma precária, e o avanço foi lento, devido 

à falta de instalações adequadas, livros e materiais didáticos. Mesmo após quatorze anos da 

criação das escolas, ainda havia distância entre a prática local da medicina da mulher e a 

exercida nos centros urbanos da Europa (Martins, 2004). Por exemplo, enquanto lá os métodos 

clínicos já eram postos em práticas nos hospitais, aqui os alunos saíam do curso sabendo 

manejar partos na teoria, apenas. 

Segundo Martins (2004), no século XIX, as mulheres brasileiras não costumavam 

procurar os hospitais na hora do parto. Essas instituições barravam o ensino de obstetrícia, 

porque seus provedores acreditavam que feriria a moral da época ter homens em um espaço 

destinado a mulheres (Martins, 2004). Foi apenas com a Reforma de Sabóia, em 1882, que a 

questão do ensino prático de obstetrícia começou a ser resolvida. No século XX, as faculdades 

de medicina passaram a ter um espaço adequado ao ensino das clínicas obstétricas e 

ginecológicas, e as primeiras maternidades do Brasil foram construídas (Martins, 2004). 

Há uma ampla documentação produzida a partir do conhecimento de obstetras e 

ginecologistas brasileiros sobre o corpo feminino. Esse material permite compreender a 

institucionalização do saber e as principais motivações dos médicos na defesa de uma medicina 

voltada para a mulher no exercício de suas funções reprodutivas (Martins, 2004). Mostra, ainda, 

como a medicina foi minimizando a subjetividade e reduzindo as diferenças entre as mulheres 

a um conjunto de sintomas pré-fixados, construindo uma representação naturalizada da mulher 

(Martins, 2004). Para Martins (2004), os médicos saíam da faculdade com uma “bagagem de 

ideias sobre o que imaginavam ser a mulher, essa categoria universal que não nasceu da costela 

de Adão, mas do discurso médico-científico produzidos nos séculos XVIII e XIX” (p. 169). 

A partir dessa contextualização, é possível perceber por que razão, no Brasil, onde a 

cultura de assistência à saúde é fortemente influenciada pela concepção de saúde curativa e 

hospitalar, a prática obstétrica com modelo tecnocrático de assistência ao parto tem encontrado 

solo fértil para se legitimar (Maia, 2010).  Com a supervalorização e a utilização maciça das 

tecnologias sob o pretexto de que assim é mais seguro tanto para mãe quanto para o bebê, deixa-

se para segundo plano a autonomia e a experiência singular da mulher em relação à gestação e 

ao parto (Pedroso & López, 2017).  
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Hoje, é possível notar que as práticas institucionais não favorecem o parto normal não 

intervencionista, ou seja, aquele que ocorre sem ingerência do médico como representante de 

um saber sobre o corpo da mulher.  Para Mattos (2008), o lugar que os profissionais de saúde 

estão postos socialmente é o de prescrever recomendações sobre como as mulheres devem parir 

e cuidar de seus filhos, radicalizando assim a medicalização da vida.  

Nos cenários onde há medicalização de acontecimentos que também são sociais, é 

preciso combater o aspecto colonizador que impõe à mulher crenças e valores específicos da 

ciência médica, e promover escolhas através de informações (Mattos, 2008). Seibert et al. 

(2005) corroboram com a ideia de que a medicalização da sociedade atual acaba por transformar 

aspectos da vida cotidiana em objeto da medicina, como forma de assegurar certa conformidade 

às normas sociais.  

A cesárea é um ótimo exemplo para discutir o uso apropriado de tecnologia na 

assistência ao parto, pois seu uso excessivo não resultou em maiores benefícios à saúde. Ao 

contrário, implica em mais riscos de morbidade e mortalidade para mulheres e bebês. A 

recomendação da Organização mundial de Saúde é de que 15% do total de partos tornem-se 

cirúrgicos (cesárea). Desse modo, Seibert et al. alertam que: 

Vivemos, hoje, no Brasil, uma situação alarmante, onde o número de partos 

cesáreos está entre os mais altos do mundo, podendo ultrapassar 80% dos 

casos em instituições hospitalares privadas, além da adoção indiscriminada de 
práticas desnecessárias, atribuindo-se ao parto normal, muitas vezes, uma 

conotação negativa perante as mulheres (Seibert et al, 2005, p. 245). 

Dialogando com isso, Maia (2010) apresenta alguns estudos que sugerem que, quando 

a mulher demanda por uma cesárea, estaria na verdade demandando por dignidade ao parir, já 

que o modelo de parto normal no Brasil é extremamente intervencionista e traumático. Sendo 

assim, a escolha da mulher estaria intimamente relacionada ao modelo inadequado de 

assistência prestada. É o que a autora expõe a seguir:  

[...] a mulher pede a cesárea para encerrar rapidamente um processo que se faz 

doloroso e solitário, no qual ela não tem direito a acompanhante, precisa 
esperar demais entre admissão hospitalar e o parto -  porque a admissão se faz 

muito precocemente, às vezes antes da mulher estar realmente em trabalho de 

parto –, é submetida a ações desnecessárias e dolorosas, e a ela não são 

oferecidas técnicas de alívio da dor, farmacológicas ou não, durante o pré-
parto e o parto (Maia, 2010, p. 40). 

Diante disso, é possível compreender como a cesárea passou a ser vista como fuga de 

um tipo de parto considerado degradante, e tem sido favorecida pela associação entre o parto 

normal e as intervenções dolorosas, que gera medo de parir (Zanardo et al., 2017). A 
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imprevisibilidade do parto normal ainda é muito associada como algo negativo, pois foge do 

controle tecnocrático do médico. Somada a isso existe a falta de informação das mulheres sobre 

os riscos e benefícios dos procedimentos médicos e a ausência de referência de um parto que 

fuja dos modelos tecnocráticos (o normal intervencionista e a cesariana), o que acaba 

propiciando a manutenção das práticas atuais. Por conseguinte, a realidade brasileira está 

dividida em duas: um modelo intervencionista no Sistema Único de Saúde, que ainda é aplicado 

na maioria dos casos, e a cesárea eletiva, que “evita o sofrimento” da maioria das mulheres no 

setor privado (Diniz, 2005).  

Em oposição ao crescente número de cesáreas e partos “normais” intervencionistas, o 

movimento de humanização do parto foi impulsionado no Brasil a partir das décadas de 70 e 

80 por profissionais dissidentes, inspirados em práticas tradicionais de parteiras e indígenas, 

que passaram oferecer uma assistência diferenciada (Diniz, 2005).  

Em 1998, no campo das políticas públicas, criou-se o prêmio Galba Araújo para 

maternidades humanizadas, com critérios baseados nas recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). O Galba era concedido em nível regional, estadual e nacional, e 

provocou mobilização nos hospitais (Diniz, 2005). 

Essas iniciativas mobilizaram um processo mais amplo de humanização dos serviços 

conduzidos pelo Ministério da Saúde, e, desde o ano 2000, as normativas de atenção à gestação 

e ao parto vêm sendo ampliadas, buscando consolidar um novo paradigma (Maia, 2010). A 

humanização do parto veio resgatar a preocupação com a subjetividade da mulher, promovendo 

práticas que acolhem anseios, dúvidas e angústias das gestantes e das parturientes (Queiroz, 

Xavier, Brasil e Costa, 2010).  

 Assim, as políticas e normativas do governo brasileiro, atualmente, pautam-se em um 

modelo de assistência à gestação e ao parto humanizado. A incorporação desse modelo nos 

últimos dez anos pelo Brasil ocorreu como estratégia para reduzir os índices de morte materna 

e garantir proteção à saúde (Maia, 2010). 

Apesar das estratégias implantadas pelo governo brasileiro visarem resgatar o parto 

normal e trazê-lo para um âmbito que vai além do fisiológico, o número de mulheres que 

relatam experiências de parto negativas em serviços públicos ainda é muito grande. Nos últimos 

anos, tem crescido a quantidade de mulheres que se sentem insatisfeitas com suas experiências 

de parto. Na maioria das vezes, essas mulheres passam por um parto normal extremamente 

intervencionista ou uma cesariana (Salgado, 2013). 

Milbrath, Amestoy, Soares e Siqueira (2010) argumentam que humanizar a assistência 

ao parto significa compreender o processo de parturição como algo singular para a mulher e a 
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família, que extrapola as questões biológicas e abrange todo o contexto psíquico e social 

presente nos relacionamentos humanos. Para esses autores, o cuidado no trabalho de parto deve 

dar atenção ao estado emocional da parturiente, valorizando suas relações interpessoais e 

promovendo seu conforto e bem-estar. Segundo Cavalcante, Oliveira, Ribeiro e Nery (2007), a 

parturiente costuma esperar acolhimento e amparo da equipe que a assiste durante o trabalho 

de parto. 

A assistência ao parto relaciona-se diretamente com o processo de trabalho do 

profissional da saúde e da organização hospitalar. Esse modelo é considerado por Maia (2010) 

como uma prática institucionalizada que legitima os hospitais, a medicina e a imagem 

mecanicista do corpo da mulher. Por essa razão, a humanização do parto, em seu processo de 

implementação, precisa enfrentar instituições poderosas no imaginário social (Maia, 2010).  

Simonetti (2015) demonstra que a dificuldade de sair da influência do discurso médico ocorre, 

justamente, porque esse discurso é poderoso e abrangente. Prova disso é que, mesmo as 

mulheres que buscam uma assistência humanizada, muitas vezes pautam-se em dados da 

medicina baseados em evidências para fundamentarem seu desejo.  

1.4. O corpo da mulher para medicina e a violência obstétrica 

A partir do século XVIII, os discursos médicos e filosóficos atualizaram a visão dualista 

que opunha mente e corpo e passaram a relacionar essa divisão com a ideia de gênero, cabendo 

às mulheres questões referentes ao corpo e ao sexo e, aos homens, à razão e à mente (Martins, 

2004). 

A concepção de mulher como a parte emocional da humanidade surge em antítese ao 

homem racional do Iluminismo, definindo-a como dominada por seus instintos, programada 

para procriar e cuidar, aspirante à maternidade (Arrais, 2005). A figura da mulher passa a ser 

determinada pelas virtudes de seu organismo, aproximando-se sempre do que é da ordem da 

natureza, enquanto o homem fica ligado à razão, à civilização (Birman, 2016). Nessa 

perspectiva, pondera Kehl (2016): 

A cultura europeia dos séculos XVIII e XIX produziu uma quantidade inédita 

de discursos cujo sentido geral foi promover uma perfeita adequação entre as 
mulheres e o conjunto de atributos, funções, predicados e restrições 

denominado feminilidade. A ideia de que as mulheres formariam um conjunto 

de sujeitos definidos a partir de sua natureza, ou seja, da anatomia e suas 
vicissitudes, aparece nesses discursos em aparente contradição com outra 

ideia, bastante recorrente, de que a ”natureza feminina” precisaria ser domada 
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pela sociedade e pela educação para que as mulheres pudessem cumprir o 

destino ao qual estariam naturalmente designadas (Kehl, 2016, p. 40). 

Logo, a imagem da mulher que surge com a ginecologia do século XIX é a de submissa 

aos imperativos de seus órgãos sexuais, sendo o corpo feminino tido como instável, 

desequilibrado e perturbável por qualquer excitação externa (Martins, 2004). Acreditava-se, 

pois, que conhecer os órgãos reprodutivos femininos das mulheres garantiria o saber sobre a 

essência da feminilidade. 

O debate sobre a sexualidade feminina girou em torno da patologia durante o século 

XIX, tornando esse aspecto da mulher um problema e, seu corpo, objeto de intervenção médica 

(Martins, 2004). Durante aquele período, grande parte das doenças manifestadas pelas mulheres 

foram interpretadas pelos médicos como algo de origem sexual (Martins, 2004), a exemplo da 

histeria, que dá início à psicanálise.  

O “ser mulher” passou a ser definido pelo corpo feminino, que ficou resumido à sua 

função reprodutiva e tornou-se alvo de olhares e práticas médicas. Nesse processo, a mulher foi 

se tornando paciente e o médico, munido de instrumentos e conhecimento, o único que saberia 

manejar, tocar, auscultar e olhar seu corpo (Martins, 2004).  

Kehl (2016) mostra como a cultura europeia dos séculos XVIII e XIX produziu um 

discurso sobre a feminilidade a partir de um conjunto de atributos físicos e da capacidade 

reprodutiva, a fim de que fosse destinado à mulher apenas um lugar social: o de cuidadora da 

família no espaço doméstico, sendo a maternidade sua maior aspiração. Nessa época, houve 

muita produção teórica no sentido de definir a “verdadeira natureza” da mulher, o que 

influenciou a construção de uma sociedade moderna baseada na diferença das funções 

reprodutivas masculinas e femininas (Kehl, 2016).  

É possível perceber, através desse aumento de teorizações sobre o corpo feminino, uma 

tentativa de apartar a mulher de suas determinações biológicas, sob o argumento de que a 

feminilidade seria desenvolvida por uma educação rígida que dominasse sua natureza instável 

(Kehl, 2016). Desse modo, foram excluídas a subjetividade e a singularidade das possibilidades 

do existir enquanto mulher. 

 Para Kehl (2016), essas teorias ganharam força com o surgimento da família nuclear 

burguesa, justamente para legitimar a permanência da mulher no ambiente privado, garantindo 

a harmonia e a tranquilidade do lar. A mencionada autora apresenta como, naquela época, os 

discursos médico e moral confundiam-se o tempo todo, ligando diretamente a sexualidade 

feminina à maternidade. Afinal, somente se tornando mãe, a mulher estaria plenamente 
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realizada, e o ápice de sua vida sexual aconteceria pela intensidade do parto e pelo prazer de 

amamentar.   

Federici (2017) parte da teoria marxista para falar que a alienação dos corpos femininos 

e a transformação deles em instrumento para a reprodução visavam a uma expansão da força 

de trabalho no período em questão. Para a autora, o corpo feminino passou a ser tratado como 

uma máquina cujo ritmo de funcionamento está fora do controle das mulheres, mas sob o 

comando do Estado e da profissão médica. Corroborando essa ideia, a tese de Arrais (2005) 

evidencia a maternidade e maternagem enquanto constructos sociais e culturais impregnados 

pelos ideais e ideologias predominantes nos diversos períodos históricos. 

 Assim, é possível perceber como a mulher foi sendo desapropriada do saber sobre seu 

corpo e seu funcionamento, transformando-se em objeto de pesquisa das mais diferentes áreas 

científicas, como a medicina, e ocupando até hoje um lugar de paciente na assistência ao parto. 

Uma vez objetificados, os corpos das mulheres passaram a ser manuseados de acordo com o 

que o médico dizia ser necessário, favorecendo, por exemplo, o aparecimento de práticas 

violentas.  

 A partir da década de 1950, passou a ser discutido, em diferentes países, o sofrimento 

das mulheres com a assistência tecnicista. O silêncio foi rompido nos Estados Unidos, a partir 

de narrativas de violência no parto que foram publicadas na revista Ladies Home Jornal, e, no 

Reino Unido, com uma carta publicada no jornal The Guardian, em que se ressaltava a falta de 

empatia e de privacidade, a privação de sono, a falta de acesso ao bebê, as grosserias, entre 

outras coisas que as mulheres sofriam em hospitais (Diniz et al., 2015). A parturição, nessa 

época, acontecia com as mulheres amarradas ao leito, fortemente anestesiadas ou sob o efeito 

de drogas psicoativas que as levavam a delirarem ou se debaterem no parto, o que fazia com 

que se machucassem durante o processo.  

No Brasil, em 1980, um estudo etnográfico evidenciou como o parto institucionalizado 

era compreendido como uma vivência violenta para as mulheres (Diniz et al., 2015). Estudos 

que documentam práticas desumanas e atitudes discriminatórias na assistência ao parto no país 

são frequentes e numerosos, segundo Diniz et al. (2015). Atualmente, uma em cada quatro 

mulheres relata ter sido vítima de algum tipo de violência obstétrica. Para Ribeiro e Rodrigues 

(2019), a violência obstétrica pode ser entendida como uma violência institucional e de gênero 

que faz parte da cultura médica tecnicista, decorrente de uma formação médica em que há 

constante objetificação do corpo da mulher para que os alunos possam treinar procedimentos 

(Diniz, et al., 2015).  
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Andrade, Silva, Diniz e Caminha (2016) definem a violência obstétrica como: forma de 

negligência na assistência; discriminação social; violência verbal, física e psicológica; uso 

inadequado de tecnologias; e adoção de procedimentos sem o consentimento da parturiente.  

Zanardo, Uribe, Nadal e Habigzang (2017) afirmam que intervenções desnecessárias e 

relatos de vivência de parto dolorosa fazem parte da realidade cotidiana dos serviços de saúde 

no Brasil, revelando graves violações dos direitos humanos e dos direitos reprodutivos da 

mulher. Essa violações evidenciam uma apropriação dos processos reprodutivos pelos 

profissionais de saúde e a perda de autonomia e do poder decisivo sobre os próprios corpos 

(Zanardo et al., 2017). Sem autonomia nas decisões sobre o seu parto, a mulher submete-se às 

orientações médicas, mesmo sem compreendê-las. 

Como apresentado anteriormente, no Brasil, a maioria das instituições de ensino 

trabalha com o modelo intervencionista que valoriza o uso de tecnologias, fazendo com que a 

incorporação de mudanças, como as políticas de humanização, encontrem resistência e 

aconteçam de modo lento (Zanardo et al., 2017).  

Pedroso e López (2017) apontam que a forma como o hospital é organizado, com 

relações assimétricas e hierarquizadas, acaba por favorecer as violências obstétricas e faz com 

que, muitas vezes, tanto usuários quanto profissionais da assistência ao parto não relacionem 

os maus-tratos durante o processo de parturição à violência obstétrica (Zanardo et al., 2017). 

1.5. Diferenças entre o discurso médico e o discurso da psicanálise 

Como apresentamos no capítulo anterior, o discurso médico passou a ser tomado 

socialmente como o discurso representante da ciência na área da saúde, aproximando-se do que 

Lacan nomeou de discurso do mestre: “discurso que prima por excluir a subjetividade tanto 

daquele que o enuncia quanto daquele que o escuta” (Moretto, p. 62, 2001).  Segundo a teoria 

lacaniana, o discurso pode ser entendido como aquilo que estrutura o mundo real, originando, 

por suas diferentes configurações, os laços sociais que são fundamentais aos seres falantes 

(Kasovski, 2010). Nessa perspectiva, pode-se entender que: 

Os discursos do mestre e do cientista funcionam pautados no modelo da ética 

instrumental, definida como a ética que lida com objetos da natureza, visando 
prever, predizer e controlar experimentalmente aquilo que é estudado. É assim 

que o médico costuma conceber o paciente, como o objeto de seus estudos e 

cuidados. Ele, o médico, é quem sabe; ao paciente cabe apenas oferecer seu 
corpo, sem opinião, sem fala, sem desejo (Simonetti, 2015, p. 145). 
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Não há espaço para a singularidade em um discurso que parece exigir, como condição 

de funcionamento, que cada um desempenhe um papel já estabelecido, com características bem 

definidas (Simonetti, 2015). Clavreul (1978) foi um dos primeiros psicanalistas a pensar a 

medicina como um discurso que despossui tanto médico quanto paciente de suas posições 

subjetivas. Moretto (2001) também constata que as subjetividades, no campo da medicina, tanto 

a do doente quanto a do médico, são excluídas diante do saber médico.  

É importante entender que, para a psicanálise, o discurso que o médico representa dá-se 

na relação entre instituição médica e doença. Portanto, se por um lado o paciente apaga-se 

diante da sua doença, por outro o médico, pessoa, apaga-se para falar em nome de um saber que 

se impõe por si mesmo. Assim, ao falar, o médico ocupa o lugar do mestre da ordem que o 

assegura, da instituição médica, fica a serviço dela e é o menos possível ele próprio. Em outras 

palavras: 

A medicina se caracteriza por um saber racional e científico sobre as doenças 

e seus tratamentos, e quem ocupa o lugar do médico costuma incorporar o 

discurso do mestre ou do universitário. De forma complementar, espera-se que 
quem ocupa o lugar do paciente coloque-se na posição de objeto do saber do 

médico, assumindo um discurso histérico que nada sabendo de si e de sua 

doença supõe no outro a sua salvação. A posição da doença costuma ser 

preenchida por uma entidade concebida pela ciência como uma coisa, com 
existência concreta e externa ao indivíduo, como um inimigo invasor com o 

qual a pessoa adoentada nada tem a ver, a não ser constituir-se no terreno em 

que ela prolifera. A subjetividade não ocupa nenhum lugar nessa organização 
estrutural, aliás, ela, quando insiste em aparecer, é vista como um empecilho, 

como algo que atrapalha, algo que nubla a clareza científica e que precisa ser 

encapsulada para que a ordem médica possa funcionar em sua plenitude 
(Simonetti, 2015, p. 28) 

Diante do exposto, é possível perceber o quanto a medicina vê na subjetividade do 

médico um perigo de comprometimento de seu raciocínio, que deixaria de ser científico se o 

profissional deixar-se afetar por ela. A dessubjetivação produzida na cena hospitalar ocorre na 

busca por um ideal de padronização do tratamento, com o intuito de aumentar a eficácia e a 

segurança de procedimentos médicos. Nessa cena, os protocolos que regem o funcionamento 

institucional, direcionando as ações passo a passo, não deixam lugar para individualidade 

(Simonetti, 2015). 

A psicanálise entende que o desejo do médico está referido no objeto da medicina, que 

é a doença, e, se ele se volta para o corpo, é apenas porque o corpo apresenta-se como lugar de 

inscrição da doença (Moretto, 2001). Nesse sentido, em uma instituição calcada na ordem 

médica, em que o saber está referido no representante desta, o único discurso que parece ter 

valor é o discurso médico, pois é objetivo e científico. Já o discurso do paciente está 
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contaminado por angústias e sofrimento que o impedem de raciocinar corretamente e tiram de 

seu discurso a credibilidade.  

Em consequência disso, a função do discurso médico é recortar a fala do sujeito, 

silenciando tudo aquilo que não lhe diz nada sobre a doença, afinal não cabe ao discurso médico 

a compreensão do sofrimento subjetivo que o sintoma causa, o lugar que ele ocupa no psiquismo 

(Moretto, 2001). Cabe, então, ao médico reduzir os sentidos das diferentes falas do sujeito 

àquilo que pode ser inscrito em sua lógica.  

Para Simonetti (2015), a medicina como ciência tenta construir-se a partir de conceitos 

fundamentalmente claros e bem definidos, buscando uma linguagem unívoca que elimine o 

duplo sentido. Dessa maneira, a medicina impõe na cena hospitalar um discurso dessubjetivante 

não apenas na forma de ouvir o outro, mas também na sua fala, pelas palavras. Diferentemente, 

a psicanálise trabalha aprofundando-se nos diversos sentidos que uma palavra pode ter para o 

sujeito, não a fixando em um só. 

A psicanálise começa a dar espaço e escuta, com as histéricas, àquilo que o discurso 

médico exclui de seu campo: a subjetividade. Segundo Borges (1996), com a psicanálise, 

instaura-se um sentido para a loucura. Com o estudo da histeria, Freud percebe que a doença 

tem algo a mais a dizer sobre o paciente, mas que até então não se sabia escutar (Moretto, 2001). 

A psicanálise desvincula, assim, a histeria do saber médico, afastando-se da concepção de corpo 

da anatomopatologia e criando o conceito de corpo representado (Turim, 2011).  

Os sintomas, no campo psicanalítico, deixam de ser observáveis como na medicina, não 

estando mais ali para serem tratados, mas sim interpretados. Logo, o discurso do psicanalista 

tem por função promover a proliferação da fala do sujeito (Moretto, 2001), pois essa seria outra 

via de emergência do desejo recalcado que foi simbolizado em sintoma para poder se satisfazer.  

Nota-se que, enquanto a medicina evita a subjetividade, ignorando-a na relação com o 

paciente, a psicanálise volta-se totalmente para isso, pois é ali que se apresenta a singularidade 

do sujeito (Simonetti, 2015). Freud “atribui um sentido ao sintoma e, ao afirmar que não seria 

causado por alteração anatomofisiológica, mas estaria relacionado à experiência de vida do 

paciente, inclui o sujeito na sua produção” (Turim, 2011, p. 25). 

Não cabe à psicanálise propor um modelo ideal de ser humano, muito menos tentar 

impor um modelo aos sujeitos que a procuram, pois não existe um padrão de homem normal. 

Em oposição a essa visão, o discurso médico porta uma norma regulamentando o que é melhor 

para todos no tratamento de uma doença (Moretto, 2001). Logo, enquanto a medicina olha para 

o que é comum aos homens, a psicanálise interessa-se pela experiência singular de cada sujeito.  
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Dessa maneira, a posição do psicanalista ante à demanda do paciente não pode ser a 

mesma do mestre, pois esse profissional sabe que não detém verdade alguma sobre o sujeito. O 

médico, por sua vez, não precisa se preocupar com o lugar transferencial na relação com o 

sujeito, pois a própria ordem médica lhe autoriza a falar em nome da ciência (Moretto, 2001). 

Quando a medicina divide o homem em soma e psique, entendendo que ao médico cabe 

apenas a soma e, ao psicanalista, a psique, não leva em consideração o conceito de pulsão (que 

será melhor explicado no próximo capítulo), fazendo com que o médico se relacione apenas 

com um corpo orgânico, não com o sujeito como um todo (Moretto, 2001). O corpo, no discurso 

médico, aparece muito mais como terreno no qual o médico estuda seu objeto, a doença, 

separando-a do sujeito doente, o que, para Moretto (2001), caracteriza o caráter desumanizante 

desse discurso. A respeito do objeto de estudo da medicina, afirma Turim (2011): 

Como objeto de estudo da Medicina, o corpo é sinônimo de organismo; o 

paciente é observado quanto ao mecanismo fisiológico dos órgãos; o corpo é 
visto como um sistema que se autorregula homeostaticamente; a descrições 

dos órgãos constitui a Anatomia e suas funções, a Fisiologia (Turim, 2011, p. 

22). 

Nesse sentido, Simonetti (2015) argumenta que o interesse médico, ao voltar-se para 

doença, procura sempre uma alteração corporal biológica, sem olhar para o processo de 

adoecimento, que seria o modo como o sujeito vivencia tal alteração corporal. Por conseguinte, 

se a alteração buscada está no biológico, é o discurso médico que estabelece e enuncia o que é 

doença, não havendo qualquer participação do sujeito. Sendo assim, se no discurso médico a 

organização do corpo se dá em função de sua anatomia, tendo como referência o que se 

apresenta no físico, no discurso psicanalítico a organização é libidinal, já que para Freus o corpo 

é psíquico (Turim, 2011). 

Percebemos, pois, como o discurso médico foi construído entre os séculos XVII e XIX, 

a partir de um contexto cultural que reforça a desapropriação da mulher de seu corpo. Notamos 

que a concepção de parte e do corpo da mulher, tal como concebemos hoje, foi moldada no 

passado e, até hoje, parece fazer eco em nossa cultura.  

Entendendo que, para a psicanálise, o sujeito se constitui a partir da linguagem, e que é 

a partir do laço social que as relações intersubjetivas se estabelecem, no Capítulo 2 veremos 

como a psicanálise entra na cena do parto e que corpo é esse que se apresenta tanto na cena, 

quanto nos relatos de parto. 
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Capítulo 2 

2. O corpo, o feminino e o parto: perspectivas a partir da psicanálise 

Neste capítulo, buscamos compreender, com base na concepção psicanalista, como o 

psiquismo da mulher atua na cena do parto, entendendo que há uma relação entre os 

acontecimentos do/no corpo e a realidade de cada indivíduo. Para isso, o capítulo foi dividido 

em três partes. No primeiro, conceituamos e abordamos o corpo psicanalítico. Na segunda, 

apresentamos os conceitos psicanalíticos de subjetividade e feminilidade. Por fim, na terceira 

parte, a cena do parto é amplamente discutida e relacionada com o processo de se tornar mãe. 

Nossa intenção, portanto, é propor reflexões sobre como o trabalho de parto se registra no 

psiquismo da mulher, exigindo elaboração também da ordem do inconsciente. 

Para Alonso (2011), o corpo tem sido objeto de estudo dos anatomistas desde a Grécia 

antiga, passando a ser recortado em unidades cada vez menores desde o século XVIII e 

alcançando o corte digital com os avanços tecnológicos. Assim, os discursos culturais sobre o 

corpo mudaram de acordo com a época e em decorrência dos avanços científicos, dando origem 

às representações subjetivas do corpo (Alonso, 2011). 

Como visto no Capítulo 1, a psicanálise, que surge no final do século XXI, rompe com 

a racionalidade médica a partir do estudo da histeria, ao evidenciar a grande complexidade dos 

sintomas corporais, que muitas vezes não podiam ser reduzidos à racionalidade somática da 

medicina. A psicanálise mostra como esses sintomas faziam fracassar a pretensão do discurso 

médico de associar todo e qualquer sintoma do corpo a lesões anatômicas específicas (Borges, 

1996). Sobre o assunto, Borges (1996) assinala que a histeria foi um “ponto de falência do 

método anátomo-clínico, que marcou o advento da medicina moderna no início do século XIX” 

(p. 51). 

Fica, então, evidente para a medicina da época que os sintomas histéricos não têm sua 

origem na realidade biológica do corpo e são sofrimentos de outra ordem: a psíquica 

(Fernandes, 2003). É através do corpo que o psíquico se apresenta somaticamente, da mesma 

maneira que o biológico, e, com isso, a psicanálise destaca a importância de se voltar para a 

experiência subjetiva do sujeito para compreender toda perturbação orgânica.  

O funcionamento caótico e a desordenação corporal presentes na histeria evidenciam a 

existência de um corpo representado, pois neste, e não no corpo anatômico, que os sintomas 

histéricos ganhariam um sentido (Borges, 1996). Quando a teoria freudiana passa a se debruçar 

sobre um corpo diverso daquele do funcionamento das leis da distribuição anatômica dos 
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órgãos, não apenas aponta para uma outra ordem corporal, como confere à anatomia e à 

patologia uma configuração imaginária, uma vez que, a partir da imagem do corpo, a histérica 

produz seus sintomas (Borges, 1996). Nesse sentido, afirma Fernandes: 

Quando chama a atenção para o fato de o corpo das histéricas não ter nada a 

ver com o corpo com o qual se ocupam os anatomistas, Freud nos indica, de 

fato, que aquilo que as histéricas nos mostram é a existência de um corpo 
representado a partir de uma linguagem popular, e não científica (Fernandes, 

2003, p. 50) 

Para Borges (1996), quando Freud rompe com a racionalidade médica, partindo da 

questão do corpo representado, acaba trazendo para sua clínica um olhar para a experiência de 

cada sujeito. Retira-se, assim, da figura do médico, o lugar de saber absoluto sobre o paciente, 

abrindo espaço para sua subjetividade. Com efeito, a psicanálise passa a se constituir cada vez 

mais, afastando-se do modelo psiquiátrico.  

Longe do corpo anatômico, a psicanálise passa a estudar a relação entre o corpo e o 

inconsciente, partindo de uma concepção de corpo como palco dos sintomas histéricos, já que 

as histéricas levaram Freud a perceber as ambiguidades existentes no sentir corporal (Alonso, 

2011). Desse modo, passa-se a investigar as relações entre o corpo biológico e o corpo 

representado, resultando na construção do conceito de pulsão como espaço virtual entre o 

somático e o psíquico em que se realiza a passagem de um para o outro (Borges, 1996).  

Para Tostes (2005), o corpo da metapsicologia freudiana também pode ser pensado 

como um corpo de apresentação, situado aquém do processo de simbolização, uma vez que o 

traumático diz respeito ao excesso pulsional que não foi representado. No próximo item, 

propomos a compreensão de como essa relação é estabelecida na teoria psicanalítica. 

2.1.  Corpo pulsional 

O corpo, para a psicanálise, não corresponde a um corpo orgânico como o da medicina, 

mas é marcado pela sexualidade e pela linguagem. Para o sujeito, corpo e organismo não são 

as mesmas coisas (Moretto, 2006) e o sintomas conversivos aparecem quando alguma excitação 

do organismo não pode ser representada pela linguagem, por isso há, na histeria, um corpo que 

busca a simbolização (Alonso, 2011). Para Fernandes (2003), o corpo da psicanálise constrói-

se a partir das fantasias de cada sujeito, tendo, portanto, uma anatomia própria cujas 

ressonâncias são encontradas nas manifestações objetivas do corpo biológico. 
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É a partir do estudo com as histéricas que Freud começa a pensar na origem psíquica do 

que aparece no corpo, com base na ideia de que haveria um significado inconsciente nos 

sintomas corporais. Com a psicanálise, a sexualidade passa a se articular como economia do 

campo da representação, que visa o prazer e não a reprodução, rompendo com a ideia de instinto 

(Borges, 1996). Assim, o corpo passa a adquirir um valor simbólico e ser lugar de inscrição do 

psíquico e do somático (Fernandes, 2003). Alonso reforça essa concepção: 

[...] para psicanálise, a simbolização implica necessariamente a passagem do 

corpo real ao símbolo, com a construção de fantasias e do pensamento, 
processo correlato à divisão das instâncias psíquicas (Alonso, 2011, p. 245).  

Em outras palavras, pode-se dizer que, na trama de relações entre o psíquico e o 

somático, o copo deixa de ser fonte explicativa para ser entendido como palco para realização 

de desejos inconscientes (Fernandes, 2003).  

A conceituação da realidade psíquica pela elaboração do aparelho psíquico, no qual 

primam os processos inconscientes, é feita por Freud na passagem da teoria da sedução para 

teoria da fantasia, considerando que tal realidade nem sempre coincide com o fato real. Partindo 

dos seus estudos sobre a interpretação dos sonhos, Freud concebe o inconsciente situado no 

interior de um aparelho psíquico (Fernandes, 2003). Segundo Alonso (2003), na realidade 

psíquica, os desejos inconscientes e as fantasias com eles conectadas são impostos aos sujeitos 

com tanta urgência quanto a realidade material.  A realidade psíquica seria, então, o espaço 

psíquico primordial que delineia o inconsciente, porque “se materializa nas diferentes marcas 

das pulsões e na dinâmica que se estabelece entre elas” (Borges, p. 107, 1996). 

Pulsão é uma excitação interna ao organismo que causa uma perturbação constante, 

exigindo do aparelho psíquico o trabalho de diminuir as intensidades geradoras de desprazer 

(Birman, 2009). Esse processo tem como finalidade a satisfação, um objeto, aquilo no que e 

por meio do que a satisfação pode se realizar e uma fonte (Fernandes, 2003). Para Birman 

(2009), o conceito de pulsão freudiana é relativo tanto a uma excitação oriunda do registro 

somático quanto ao representante psíquico dessa excitação no psiquismo, exigindo deste um 

trabalho em virtude de sua ligação com o corpo. Assim, o intuito do aparelho psíquico é, 

justamente, diminuir o desprazer gerado pela excitação para restaurar o prazer, sendo o 

psiquismo constituído e produzido pelo domínio dessas excitações.  

Fernandes (2003) também ressalta que, na teoria freudiana, as tarefas do aparelho 

psíquico são controlar e fazer a ligação psíquica das excitações que penetram o sistema 

percepção-consciência de forma violenta, para, em seguida, finalizá-las. Garcia-Roza (1983) 

afirma que, no corpo, encontra-se a fonte da pulsão e, no registro psíquico, seu objeto. Logo, a 
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pulsão não deve ser entendida como uma propriedade do corpo, mas como algo delineia a 

relação do corpo com os objetos. 

A tarefa de inscrição das pulsões no aparelho psíquico é transformar a energia livre em 

energia ligada, o que vai constituindo o aparelho psíquico. Dominar as intensidades geradas 

pelas pulsões implica em inscrevê-las em representantes psíquicos, buscando um objeto para 

descarga dessa excitação e gerando uma experiência de satisfação. Diferentemente do instinto, 

que se fixa em um objeto para sua satisfação, a pulsão pode variar de objeto (Birman, 2009). 

Birman concebe os destinos da pulsão da seguinte forma: 

[...] conjunto de defesas que o aparelho psíquico constrói para lidar 

devidamente com o impulso perturbador, que provoca exigência de trabalho 

psíquico por sua ligação ao corporal (Birman, 2009, p. 118). 

Para se inscrever no psiquismo, a pulsão precisa se submeter aos trabalhos de ligação e 

de simbolização (Tostes, 2005). Desse modo, não se apresenta nunca por si mesma, é conhecida 

apenas pelos seus representantes, que podem ser ideativos ou afetivos (Garcia-Roza, 2009). De 

acordo com Fernandes (2003), é apenas pela representação e pelo afeto que se tem acesso à 

pulsão. Portanto, o que é recalcado no psiquismo é o representante psíquico da pulsão. Para 

Garcia-Roza (1986), assim como a pulsão se faz presente no psiquismo por seus representantes 

psíquicos (a ideia e o afeto), também representa o corpo no aparelho psíquico. Não podemos, 

no entanto, compreendê-la como uma propriedade do corpo, mas sim como um modo do corpo 

se articular com os objetos e com a linguagem. 

A pulsão, ao inscrever-se no espaço psíquico, deixa de ser força pura, recorta-se em 

zonas que são investidas libidinalmente nos cuidados do outro e “passa a tecer uma trama 

fantasmática, regulada pelo princípio do prazer” (Alonso, p. 244, 2011). Dessa maneira, pode-

se pensar que, a mãe, ao alimentar e higienizar o bebê também o investe libinalmente, fazendo 

com que zonas do corpo dele despertem para o movimento pulsional e se recortem em zonas 

erógenas (Alonso, 2011). 

Iaconelli (2012) destaca o conceito freudiano de corpo erógeno para mostrar que o 

corpo, para a psicanálise, relaciona-se com as pulsões, ou seja, com a interface entre orgânico 

e psíquico. O corpo é pulsional (Moretto, 2006), o que significa que, enquanto está submetido 

à cultura e à linguagem, não podemos reduzi-lo ao instinto, pois não se trata do corpo biológico 

(Garcia-Roza, 1986). Nesse sentido: 

[...] se o corpo que a construção teórica de Freud anuncia não se confunde com 

o organismo biológico, objeto de estudo e intervenção da medicina, ele se 

apresenta, ao mesmo tempo, como o palco onde se desenrola complexo jogo 
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das relações entre o psíquico e o somático, e como personagem integrante da 

trama dessas relações (Fernandes, 2003, p. 33). 

Logo, é possível perceber que o corpo concebido pela psicanálise não é reduzido ao 

fisiológico, mas também não se refere apenas à dominação simbólica, uma vez que a 

erogeneidade do corpo constrói-se apoiada e articulada no corpo vivo (Alonso, 2011). Ao 

nascer, as sensações corporais regulam a economia prazer-desprazer do organismo e, por meio 

da relação com a mãe, que investe libidinalmente no bebê, este corpo de sensações vai se 

transformando em um corpo representado (Fernandes, 2003). Isso faz com que o corpo erógeno 

se constitua na “articulação entre as zonas corporais, nas quais se apoiam, e o desejo do outro, 

que os determinam” (Alonso, p. 231, 2011). O corpo erógeno, que surge na constituição do 

sujeito, recebe uma nova organização, diferente da estabelecida pelo corpo do discurso médico, 

e se desenvolve na articulação do biológico com o representado (Borges, 1996).  

Conforme Alonso (2011), quando o bebê tem sua fome saciada, o prazer gerado por essa 

sensação introduz no corpo a possibilidade de erogenização, convertendo a boca em uma zona 

erógena. Os traços mnêmicos, introduzidos pelo prazer, recortam o corpo em zona erógenas, 

criando os circuitos de pulsão. À vista disso, é preciso que exista um primeiro tempo, no qual 

as necessidades básicas do bebê foram satisfeitas, para que esse corpo sexuado venha a se 

constituir como promessa de prazer (Fernandes, 2003). 

Na teoria da sexualidade infantil, Freud estabelece relações entre o corpo erógeno e o 

corpo representado originário, demonstrando que no corpo erógeno não há unidade ou 

totalidade, mas sim um corpo fragmentado em zonas erógenas, lugares de acúmulo quantitativo 

libidinal que serviriam como escoadouros necessários para o restabelecimento do equilíbrio 

econômico (Borges, 1996). No que concerne ao corpo erógeno, aponta Alonso: 

O corpo erógeno é um corpo não unificado, não globalizado, que responde à 

perversidade polimorfa, no entanto singular, pois fixado em uma rede na qual 
predominam determinadas zonas do corpo, que desenham os circuitos de 

pulsão e que sediam os sintomas (Alonso, 2011, p. 233). 

Em “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914 [1996]), Freud demonstra como as 

pulsões sexuais, autoeróticas no corpo erógeno, são unificadas pelo eu mediante um processo 

narcísico, em que este passa a ser objeto privilegiado de investimento libidinal. O eu constitui-

se na associação da pulsão autoerótica com o desejo do outro, na junção do corpo erógeno com 

a linguagem, que, juntos, buscam dar forma aos incessantes investimentos pulsionais (Borges, 

1996).  
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Para Borges (1996), o narcisismo primário resulta dos reflexos dos narcisismos dos pais, 

que, identificados com os filhos, projetam, neles, perfeições e sonhos que tiveram de renunciar; 

já o narcisismo secundário é o especular, em que o sujeito estabelece uma relação consigo 

mesmo, mediada por uma imagem organizada na relação com o outro. A partir dessa nova 

conceituação, Freud marca não apenas o caráter especular da constituição do eu, mas também 

a influência do outro nessa constituição. Assim, a autoimagem totalizante é estabelecida 

mediante a imagem vinda do outro (Borges, 1996). Portanto, é possível notar que o eu se 

estabelece na relação com o outro, amando-se através do outro. 

Tostes (2005) afirma que o registro narcísico apresenta um corpo unificado cuja 

totalização ultrapassa o registro das zonas erógenas, fazendo com que o prazer de determinados 

órgãos do autoerotismo transformem-se em prazer total. Em outros termos, pode-se afirmar que 

todo corpo passa a ser investido libidinalmente. No entanto, o corpo totalizado não implica no 

fim das pulsões sexuais parciais. A autora aponta para o fato de o ego se constituir na relação 

que outro estabelece com o corpo infantil erotizado, que agora é representado como um todo e 

não apenas por partes fragmentadas. O ego passa a ser compreendido dentro da teoria 

psicanalítica como uma projeção de uma superfície nomeada corpo, habitado pela pulsão, pela 

linguagem (Fernandes, 2003).  

A corporalidade do ego constitui-se por intermédio das diferentes sensações inscritas na 

pele, sendo função da dor a transmissão do que se passa no interior do organismo (Tostes, 

2005). Por conseguinte, o sentir dor serve para informar o ego sobre a existência de um corpo 

constituído por órgãos, o que torna possível a representação desse corpo no psiquismo 

(Fernandes, 2003). Para Cardoso, Demantova e Maia (2016), a dor e o desprazer fazem parte 

da constituição da noção de corpo no próprio sujeito por indicarem sua presença.  

Para Fernandes (2003), ao dividir o desenvolvimento da libido em três momentos, Freud 

acaba evidenciando que há um corpo fragmentado, autoerótico no princípio do 

desenvolvimento do sujeito e que, com o narcisismo, vem a reunir em uma unidade as pulsões 

sexuais, para que, então, num terceiro momento, os investimentos libidinais possam se dirigir 

a um objeto. Todavia, é importante que se entenda que o corpo biológico apenas se transforma 

em corpo erógeno pelo investimento libidinal que o outro faz no bebê, permitindo-lhe, assim, 

o acesso à simbolização (Fernandes, 2003). Nota-se, pois, que o corpo da psicanálise, ao ser 

concebido nessa relação, é um corpo construído pela alteridade (Fernandes, 2003). Para 

corroborar essa ideia, vale acrescentar: 

A inovação freudiana foi precisamente ter podido demonstrar como esse 

corpo, que de saída nos identifica a nós mesmos e paradoxalmente não 
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equivale imediatamente a um corpo, vai sendo construído à custa de um 

laborioso trabalho resultante do encontro essencial com o outro. O corpo 

psicanalítico resulta dos riscos do confronto entre a alteridade e a ausência 
(Fernandes, 2003, p. 125). 

 Sobre a ausência do outro, Freud ensina, em “Inibição, sintoma e ansiedade” (1926 

[1996]), que a ausência da mãe causa dor no bebê, uma vez que este ainda não sabe diferenciar 

uma ausência temporária de uma perda duradoura para sentir angústia (Fernades, 2003). A 

angústia é definida pelo teórico (1920 [1996]) como expectativa do perigo e preparação para 

ele, mesmo que seja desconhecido. No mesmo texto, Freud (1920 [1996]) afirma que a dor é 

um desprazer específico resultante do rompimento de uma barreira contra estímulos, 

convocando energia de investimento de todos os lados em torno da erupção para dar conta 

desses estímulos. Assim, o trauma constitui-se na ausência de preparação para lidar com a 

angústia que esse excesso gera.  

Compreendendo que a mãe é a responsável por nomear e organizar as sensações do 

bebê, Fernandes (2003) destaca que, no começo da vida, ela exerce a função de paraexcitação 

para ele. Tal função é a barreira que Freud diz romper para conceituar o trauma. Vale ressalntar 

que “paraexcitações” refere-se a um escudo protetor que intervém face às excitações vindas do 

exterior, fazendo com que chegue ao aparelho psíquico uma quantidade de excitações atuantes 

em uma medida reduzida. Em outras palavras, a ausência do outro, que é sentida como dor pelo 

bebê, pode ser entendida com um evento traumático, pois a pulsão que ele direciona a seu objeto 

primordial, que cresce incessantemente devido a sua insaciabilidade, é percebida por ele como 

um excesso de estímulo, semelhante àquele que invade o organismo na dor corporal (Fernandes 

2003). Em relação ao assunto, acrescenta Tostes: 

A ausência da mãe tem efeito traumático à medida que representa a falta de 

um escudo que proteja o bebê não só das excitações externas, mas também 
das sensações provenientes do interior de seu próprio corpo (Tostes, 2005, p. 

67). 

Borges (1996) afirma que, quando o sistema de paraexcitação é abolido, a excitação 

externa flui livre como as excitações internas e que a dor é a atividade psíquica que tem por 

escopo barrar a entrada desses estímulos invasores no organismo. Dor, por conseguinte, é 

caracterizada como o encontro da energia livremente móvel, desligada (não representada 

psiquicamente), com a energia mobilizada para bloqueá-la, simbolizá-la para, então, ligá-la ao 

psiquismo. O mencionado autor apresenta, com base na teoria freudiana, a diferenciação entre 

dor psíquica (da ordem do traumático) e dor corporal, trazendo que, em ambas, o trabalho dos 

mecanismos defensivos são iguais: mobilizar as energias que sujeito possui para que a dor 
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funcione como bloqueio frente à energia invasora, colocando de lado o princípio do prazer para 

transformá-la em representantes psíquicos e, na sequência, descarregá-la. Porém, enquanto na 

dor corporal ocorre um intenso investimento narcísico, na dor psíquica muda-se o investimento 

narcísico para o de objeto.  

Para Fernandes (2003), ao descrever essa questão da passagem do investimento 

narcísico para o de objeto, Freud acaba por inscrever o outro em toda experiência de dor, seja 

somática ou psíquica, deixando claro que afetado pela ausência do outro, o que resta ao sujeito 

é dor. Desse modo, dor e trauma passam a ser concebidos na teoria freudiana como fenômenos 

estrangeiros no espaço da representação, da ordem do inassimilável (Tostes V. M., 2005).  

Freud (1920 [1996]), no seu texto “Além do princípio do prazer”, trabalha com a ideia 

de que o curso dos processos psíquicos é regulado por algo que ultrapassa o princípio do prazer, 

apresentando o conceito de pulsão de morte. Para o pai da psicanálise, assim como o organismo 

tende a buscar o equilíbrio em um movimento homeostático, o aparelho psíquico empenha-se 

em manter sua quantidade de excitação a mais baixa possível. Logo, percebe-se como desprazer 

todo estímulo que aumente a quantidade de excitação no aparelho psíquico.  

Em seguida, Freud retoma a ênfase no ponto de vista econômico e avança na construção 

de uma metapsicologia do corpo (Fernandes, 2003). Descreve pulsão de morte como algo da 

ordem no irrepresentável, evidenciando o impossível de ser representado quando há excesso de 

excitação (Tostes, 2005). Borges (1996) explica que, na teoria freudiana, a compulsão por 

repetição engancha-se na falha na inscrição psíquica de um estímulo, numa tentativa de 

simbolização. Para que o princípio do prazer funcione, é preciso que a pulsão seja inscrita no 

sistema de representação do sujeito, por isso o que foge dessa representação não pode ser regido 

por esse princípio (Borges, 1996). 

Portanto, se a ausência da mãe gera, no bebê, uma sensação de dor, haja vista que ela 

deve fazer a mediação entre a excitação e sua representação psíquica para o filho, a referida dor 

é impossível de ser inscrita sem representação, é uma dor do medo de aniquilação. A dor 

primordial está, consequentemente, fora do circuito prazer-desprazer (Tostes, 2005). Sendo 

assim, dor e trauma misturam-se nessa ideia de arrombamento das defesas e pela emergência 

do excesso pulsional não representado. Ademais, as manifestações dolorosas, muitas vezes, 

mobilizam sensações que estão aquém do discurso e das possibilidades de representação 

(Tostes, 2005). 

  Ao assinalar que a dor é uma experiência sentida pelo bebê como um excesso pulsional 

invadindo seu corpo, como o arrombamento das defesas da dor corporal, Freud mostra como 
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isso também marca um limite do corpo, limite do eu (Tostes, 2005). Borges, reflete sobre essa 

concepção nos seguintes termos: 

O corpo encontra-se no limite onde tropeça e se detém o saber, pois a doença, 

a dor, é uma experiência de limite: limite da identidade até então conhecida, 
limite da linguagem daquele que se sente no sofrimento e na doença seu corpo 

infinitamente mortal (Borges, 1996, p. 186). 

Em vista disso, se a dor permite ao corpo constituir-se entre o interno e o externo, bem 

como marca a distinção entre o eu e o outro, entre o dentro e o fora, essa experiência relaciona-

se intimamente com a pulsão. No entanto, “a dor é uma demanda que exige uma escuta do sinal 

de alerta da pulsão de vida sobre os riscos da ação destruidora da pulsão de morte” (Tostes, p. 

70, 2005). A partir desse conceito, é possível considerar que as dores relatadas pelas 

parturientes dizem respeito a uma separação de corpos que marca, para a mulher, o limite de 

seu corpo, sendo, por essa razão, também dores psíquicas. 

Tostes (2005) apresenta como a memória ocupa lugar de destaque na teoria freudiana e 

é tomada, em alguns momentos, como essência do psiquismo. Para a autora, o traço de memória 

seria a impressão do pulsional inscrito no campo representacional e, quando essa inscrição não 

ocorre, a marca fica no corpo. A marca, por não ter sido inscrita, não pode ser representada, 

apenas se apresenta, agindo e repetindo, na tentativa de se fazer escritura. Assim, o trauma pode 

ser compreendido a partir de situações que remetem a essas marcas, registros impressos no 

corpo e que aguardam representação simbólica.  

Garcia-Roza (1986) mostra como o conceito de pulsão altera-se em Freud. Em um 

primeiro momento, apresenta-se como um instinto desnaturalizado na medida em que se desvia 

de seu objetivo natural, a autopreservação. Essa hipótese é esquecida com o surgimento do 

conceito de pulsão de morte, pois a pulsão, antes ativa, passa a ser conservadora, regida pelo 

princípio da constância. A pulsão, que tinha como objetivo o prazer, passa a ter como foco a 

diminuição das excitações para retornar ao estado inorgânico. O autor ainda mostra que, em 

1925, ao conceituar denegação, Freud coloca a pulsão de morte fora do princípio da constância 

e sob a regência do princípio de realidade. 

No encontro com o seio materno, há, inicialmente, uma sensação de satisfação que gera 

no bebê uma fantasia mítica de um primeiro encontro puramente afetivo e indiferenciado. O 

recalque original é a negação dessa afirmação e origina-se com a produção da inscrição que 

fixa a pulsão no representante ideativo cuja fonte é a exterioridade apresentada ao bebê pela 

mãe (Garcia-Roza, 1986). A mãe, que inscreve no bebê o representante ideativo das pulsões, é 

a mesma que, ausente, gera dor no bebê, rompendo um sistema fechado no qual é impossível 
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distinguir sujeito-objeto.  Na ausência de satisfação, o aparelho psíquico depara-se com o 

mundo externo, obrigando-o a uma mudança no seu funcionamento, que passará a ser regido 

por um novo princípio: o de realidade (Garcia-Roza, 1986). Nessa perspectiva, Garcia-Roza 

(1986) aponta que o teste de realidade somente é possível se o objeto responsável pela satisfação 

real for perdido.  

Do mesmo jeito, na ausência do outro (essa mãe mítica primordial responsável pela 

satisfação da pulsão), o aparelho psíquico vê-se compelido a produzir algo que reduza suas 

tensões, concebendo o objeto (Garcia-Roza, 1986). Nota-se, com isso, que, se a presença da 

mãe é primordial para constituição de um sujeito, investindo-o libidinalmente, também instaura 

a pulsão de morte, pois é disso que se trata a sua ausência: uma dor que não pode ser 

representada. Cria-se, então, na teoria freudiana, a ideia de opostos complementares, levando a 

pulsão de morte a uma nova definição, não mais voltada para o inorgânico, mas sim para o 

inorganizado. Pela pulsão de morte, sujeito e objeto separam-se e o primeiro pode se constituir 

(Garcia-Roza, 1986). 

A relação entre pulsão de vida e pulsão de morte passa a ser compreendida em termos 

de organização. Enquanto a primeira sempre se dá no lugar da ordem, do que pode ser 

representado, submetendo-se ao simbólico, a última escapa ao psiquismo e não pode ser 

representada. Garcia-Roza (1986) apresenta a ideia de figura e fundo para explicar essa relação: 

as pulsões sexuais como figura e a pulsão de morte como fundo. 

É importante que se compreenda o conceito de pulsão de morte, relacionando-o à 

separação e ao conceito de dor psíquica, para que se perceba como esses mecanismos podem 

operar no trabalho de parto, uma vez que é comum que os relatos de parto enfatizem a dor. 

Outra fala bastante comum é sobre o medo de morrer durante o processo de parturição, que 

também pode ser pensada a partir da angústia de aniquilação, que aparece como sinal de alerta 

da pulsão de vida toda vez que a pulsão de morte se faz presente em uma cena.  

Pensar no que foge da representação permite olhar para a necessidade de relatar um 

parto como forma de elaborá-lo. Birman (2016) afirma que o sujeito é tumultuado por 

acontecimentos que lhe dizem da sua finitude, da sua imperfeição, compreendendo trauma 

como uma experiência que revela ao sujeito sua condição humana como finita, incompleta e 

imperfeita, já que não há meios para se antecipar ao inesperado e ao improvável. Desse modo, 

compreender que o inesperado também diz algo a respeito do traumático permite perceber, nos 

relatos, falas que demonstram como as mulheres parecem sentir que não se prepararam o 

bastante para o parto. 
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  Para que se possa entender melhor como os discursos do ambiente afetam esse 

processo, é necessário conhecer como o corpo pulsional passa a ser teorizado a partir de Lacan, 

pois esse estudioso introduz a tese de que as pulsões são efeito da linguagem (Soler, 2019). 

2.1.1. Organismo desnaturado 

Para a teoria lacaniana, tudo que se decifra é linguagem. A linguagem opera sobre o 

organismo e faz dele um corpo, que se define como um produto transformado pelo discurso 

(Soler, 2019). Sendo assim, o corpo, ao ser inserido na linguagem por meio dos investimentos 

libidinais maternos, deixa de ser um corpo animal e se transforma em um organismo 

desnaturado: o corpo pulsional. É a linguagem que desnatura e modifica o organismo ao tocar 

o corpo.  

Para Soler (2019), o corpo que o sujeito conhece é aquele que já sofreu efeito da 

linguagem, pois fala-se dele antes mesmo de seu nascimento. A autora evidencia que o sujeito 

precede ao seu corpo representado pelos significantes dos outros que aguardam seu nascimento 

e também sobrevive ao seu corpo na cadeia de significantes de sua história. Portanto, não existe 

“um corpo que não o marcado pela cultura; inclusive, o que se poderia ou não sentir já estaria 

marcado ou censurado pelos discursos instituídos” (Alonso, 2011, p. 310). 

Na relação com o outro, o organismo, investido de fantasias e revestido por palavras, 

transforma-se em corpo (Moratto, 2006). Dunker (2011) aponta que não há uma concepção 

unificada sobre o corpo na teoria psicanalítica, apresentando o conceito de corporeidade como 

o entrelaçamento de três elementos: o corpo, a carne e o organismo. Partindo da teoria 

lacaniana, o autor apresenta o corpo como possuidor de um estatuto triplo: 

Como real o corpo seria uma superfície de escrita da pulsão, comportando 
uma exterioridade interior camada de objeto a. Como simbólico o corpo seria 

habitado por letras, marcas, traços, significantes, enunciações e discursos. 

Finalmente no corpo imaginário incluiríamos os fenômenos narcísicos 

relativos à apropriação da própria imagem através do olhar do Outro. Se no 
imaginário ele con-siste (faz unidade), no simbólico ele in-siste (como corpo 

falante) e no real ele ex-siste (como exterioridade) (Dunker, 2011, p. 95). 

Dunker (2011) coloca a corporeidade como um quarto nó nessa articulação entre os três 

registros, tratando-a como um “semblante, ou seja, uma aparência que mostra como aparência” 

(p. 93), sendo “semblante” a relação dos sujeitos com sua aparência no laço com o outro. Na 

teoria dos discursos, Lacan apresenta a ideia de que o discurso é o que cria o laço social na 

tentativa de dar um contorno a algo que seria impossível de ser representado, o real. Logo, os 
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discursos ocorrem nos laços sociais caracterizados pela relação com esse impossível de ser 

representado. 

Para o aludido autor, a carne refere-se à separação entre simbólico e o real, estando o 

imaginário isolado, não sendo representável nem dimensional. Difere-se do corpo pensável e 

do corpo objetivo, sendo o corpo antes de sua própria existência, pois, a partir do momento que 

se nomeia corpo, este se insere no campo simbólico, deixando de ser carne. “É na carne que 

incide a função da identificação simbólica expressa pelo traço unitário, que está lá antes que 

exista sujeito” (Dunker, 2011, p. 104). Dessa maneira, pode-se pensar o real como a carne antes 

de ser inserida na linguagem, um corpo com materialidade e que, ao mesmo tempo, apresenta-

se como um ser em potência, em um possível sujeito que ainda é assujeitado (Dunker, 2011). 

Por conseguinte, para que haja corpo, é preciso que a carne seja banhada pela simbólico, 

pois “o corpo da psicanálise é marcado pela linguagem, perseguido pela imagem e intangível 

em sua realidade, sendo um lugar de gozo” (Iaconelli, 2012, p. 81). Turim, por sua vez, 

complementa: 

Jaques Lacan, psicanalista pós-freudiano, parte da noção freudiana de corpo. 
Para ele, na constituição do Sujeito, o corpo próprio constrói-se pelo 

relacionamento com seu imaginário especular. O Estádio do Espelho, tratado 

nos primeiros escritos de Lacan em 1949, consiste em uma construção lógica 

da formação do eu, e consequentemente da imagem do corpo. Ele descreve o 
momento do desenvolvimento em que a criança se descobre como imagem, 

um insight configurador do corpo, definindo assim o corpo como um 

organismo constituído a partir de uma imagem (Turim, 2011, p. 23). 

Nota-se que, no ensaio sobre o estágio do espelho, Lacan marca a questão da imagem 

especular como fundadora da instância do ego (Fernandes, 2003). No entanto, o teórico 

desenvolve o conceito de corpo a partir da inter-relação dos três registros, entrelaçando-os em 

um nó (Turim, 2011). Os processos de corporeidade dão-se pela combinação dos registros real, 

imaginário e simbólico (Moratto, 2006), que, na teoria lacaniana, encontram-se unidos pelo nó 

borromeano em um corpo furado, o que dá uma importância equivalente aos três registros 

(Capanema, 2017). Coppus (2013) aponta que a compreensão do corpo, a partir do enodamento 

borromeano, possibilita um entendimento sobre os desdobramentos e a comunicação entre os 

três registros.  

Segundo Askofaré (2010), o processo de simbolização, juntamente com o investimento 

libidinal no organismo, resulta em um corpo, apontando que para todo falasser (o homem como 

único animal falante) o corpo do simbólico, que é o corpo dos significantes, é seu primeiro 

corpo. Dessa forma, tal autor destaca que, dentro da teoria lacaniana, o organismo torna-se 

corpo pela incorporação da linguagem.  
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Soler (2019) também afirma que o corpo só pode receber essa nomeação quando é 

admitido no simbólico e se permite ser habitado por ele. O corpo, ao ser admitido no simbólico, 

torna-se significante, mas Soler (2019) afirma que o efeito dessa incorporação da linguagem no 

corpo é a perda da possibilidade de gozo. Em outras palavras, o sujeito, ao ser inserido na 

linguagem, fixando as pulsões em significantes, passa a ter acesso apenas aos representantes 

psíquicos das pulsões, fazendo com que elas fiquem impossibilitadas de encontrar satisfação.  

O corpo simbólico pode ser compreendido, em vista disso, como o corpo do discurso, 

aquele que o paciente direciona aos cuidados do médico ou do psicanalista (Turim, 2011), 

aquele do qual se fala, produto da incorporação da linguagem na carne, cujas partes se tornam 

significantes de um discurso sobre o corpo. Para Fernandes (2003), quando a realidade 

biológica do corpo é colocada em um sistema de significantes, o corpo adquire um valor 

simbólico. Já o corpo do registro imaginário é aquele que funda as bases do eu e é marcado pelo 

significante e pelo gozo (Moretto, 2006 e Iaconelli, 2012). Moretto (2006) assinala que a 

imagem do corpo unificado forma-se na incidência do outro no corpo despedaçado do bebê, 

além disso defende que o corpo humano ganha consistência a partir da imagem do outro. Assim, 

corpo imaginário e simbólico articulam-se na transformação da carne em corpo humano. 

O corpo do registro do real não equivale ao organismo, trata-se da relação que o sujeito 

estabelece com seu corpo, que é atravessado pela imagem e pelo significante sem se reduzir a 

esses registros (Iaconelli, 2012). Por assim dizer, o corpo real é aquele resto de carne que escapa 

ao significante do registro simbólico e à imagem (Morreto, 2006). O registro do real é aquilo 

que não tem contorno, resistindo a qualquer representação da linguagem. Partindo da ideia 

freudiana de que o princípio de realidade é introduzido no sujeito a partir da ausência do outro, 

Lacan postula que o real é esse encontro com a falta, é o deparar-se com os limites dos 

significantes (Garcia-Roza, 1986). 

Diante disso, podemos compreender a carne como “relativa à corporeidade no mundo”, 

o corpo como “relativo à corporeidade em relação ao outro” e o organismo como “relat ivo à 

experiência de corporeidade em relação aos sistemas vivos” (Dunker, 2011, p. 113). Nesse 

sentido: 

O corpo torna-se assim, desde sua origem, uma espécie de desmembramento 

ou descompasso entre as propriedades do organismo (pré-maturação 

neuromuscular, inacabamento embriológico e perceptivo) e a antecipação que 
lhe é imposta pela sua captação em um mundo humano (Innenwelt), sua 

antecipação como corporeidade simbólica, sua projeção como continuidade 

narcísica dos pais. O corpo não é, portanto, o objeto que se simboliza, mas o 
agente ou a atividade simbolizante. A sua passividade receptiva é apenas uma 
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ilusão decorrente do fato de que seu objeto de simbolização é o organismo 

imaginário [...] (Dunker, 2011, p. 114). 

Esse organismo, que se refere ao corpo do discurso da biologia, fora dos sistemas 

simbólicos, torna-se apenas carne indizível, segundo Dunker (2011). O mencionado autor 

aponta, ainda, que mesmo o organismo não se trata de uma máquina que torna todos os seres 

humanos iguais, pois ele é transformado pelas suas experiências. 

Pensando que o conceito de organismo é uma noção da qual o discurso médico se 

apropria, tratando-se, portanto, de um corpo discursivo, é importante compreendê-lo como um 

elemento simbólico, que varia ao longo do tempo (Moretto, 2006). Isso é relevante inclusive 

para que se entenda as mudanças que ocorreram na cena do parto ao longo dos últimos anos, 

pensando nos significantes que o corpo da mulher foi adquirindo. Assim, sendo o corpo 

“suporte da relação do sujeito do inconsciente com o significante” (Moretto, 2006, p. 114), é 

possível pensar que as mudanças no discurso médico sobre os corpos femininos afetam os 

processos de corporeidade das mulheres, como aponta Iaconelli (2012) ao afirmar que entre o 

sujeito e seu corpo biológico interpõe-se a linguagem. 

Para a psicanálise, pois, pensar o corpo significa levar em consideração a existência de 

um registro corporal referente às experiências vividas, afinal parte da história do sujeito fica 

impressa em seu corpo como lembrança (Tostes, 2005). Consequentemente, para pensarmos a 

experiência subjetiva do sujeito, precisamos ter em mente como o corpo é convocado por ela.  

Tostes (2005) aponta que o corpo, dentro da metapsicologia freudiana, pode ser 

abordado tanto como um corpo de representação quanto como um corpo de apresentação, sendo 

este situado fora do processo de simbolização, o que evidencia o caráter traumático do excesso 

pulsional. Para Tostes (2005), toda impressão que não se inscreve no campo representacional 

torna-se traço de memória e, como tal, apresenta-se no corpo agindo, repetindo. Poderíamos 

pensar, então, que, se o parto é percebido como um intenso processo corporal caracterizado, 

muitas vezes, pelo excesso pulsional decorrente da separação de dois corpos, deixaria marcas 

no psiquismo da mulher ao narrar, repetidas vezes, a experiência do parir? 

A fim de compreender melhor como as relações entre o corpo pulsional, a cena do parto 

e o relato de mulheres sobre essa cena, o próximo tópico trata de como a subjetividade feminina 

se forma para a psicanálise, para depois, enfim, adentrarmos na cena do parto. 
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2.2. Subjetividade e o feminino na psicanálise 

Pensando que as experiências do sujeito são atravessadas pela subjetividade, que afeta 

a percepção de como são vivenciadas, buscamos elucidar como essa subjetividade é formada 

nas mulheres. Como visto, a relação com o outro é fundamental para constituição do sujeito, 

porém, de acordo com a teoria psicanalítica, é preciso que o sujeito passe pelo complexo de 

Édipo para que seu eu se constitua separadamente do seu primeiro objeto de amor, em geral 

representado pela figura da mãe. Para Kehl (2016), o sujeito se subjetiva através do percurso 

edípico, que leva à formação de superego, instância responsável pela mediação entre a lei, 

imposta e representada pela angústia de castração, e o psiquismo da criança. Alonso (2011) 

também aponta para a castração como um conceito estruturante da subjetividade na teoria 

freudiana:  

Freud postulou a existência do complexo de Édipo como um 

organizador fundamental dos movimentos pulsionais desejantes na 

constituição da identidade sexual. A forma pela qual as intensidades 

pulsionais e as forças desejantes vão sendo processadas no interior 

desse complexo, assim como seu desfecho, são fundamentais para a 

constituição subjetiva, determinando as escolhas de objeto, assim como 

a posição identificatória no processo de sexuação (Alonso, 2011, p. 

227). 

Os primeiros escritos de Freud sobre a teoria do complexo de Édipo trazem explicações 

sobre o funcionamento da sexualidade em meninos, com a ressalva de que, em meninas, isso se 

opera de forma simétrica com o objeto do sexo oposto, ou seja, o ser mulher muitas vezes foi 

tomado pela teoria freudiana em comparação ao que era o homem, tomado como paradigma 

universal da subjetividade humana (Birman, 2016). Sendo assim, fica evidente que, durante 

muito tempo, o discurso freudiano fez uma narrativa do complexo de Édipo focada no 

masculino. Tardiamente, com o desenvolvimento de seus estudos, Freud buscou entender a 

importância da relação com a mãe em uma fase pré-edípica para a constituição da sexualidade 

feminina, por isso, apenas nos seus últimos textos sobre o tema, o teórico preocupou-se em 

explicar como a menina se separa da mãe (Alonso, 2011). 

Freud organizou as fases do desenvolvimento da sexualidade infantil de acordo com a 

primazia de zonas erógenas cuja estimulação apropriada provocaria a satisfação da pulsão 

sexual infantil. Em “Três ensaios sobre a sexualidade” (1905 [1996]), Freud propôs a ligação 

mais marcante da propriedade erógena a certas partes do corpo, sendo o lábio a primeira delas, 

seguido pela zona anal. O pai da psicanálise nomeia essas duas fases de organizações pré-

genitais, já que essas partes do corpo ainda não teriam assumido seu papel predominante. Da 
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mesma forma, durante as mencionadas fases, ainda não haveria diferença entre meninos e 

meninas, em relação ao funcionamento libidinal, pois a atividade autoerótica das zonas seria 

idêntica em ambos os sexos. Na organização pré-genital sádico-anal (primazia da zona erógena 

anal), Freud aponta para a constituição de uma divisão em opostos que perpassará a vida sexual, 

não sendo ainda a divisão entre masculino e feminino, mas entre ativo e passivo, sendo possível 

nessa fase observar certa polaridade sexual. O conteúdo intestinal passa a ser percebido como 

corpo estimulador da área da mucosa e o controle do esfíncter leva a criança a se perceber como 

ativa no seu processo masturbatório (Freud, 1905 [1996]). 

No texto de 1905, Freud afirma que a terceira fase da organização da sexualidade infantil 

é baseada na primazia dos genitais, sendo o clitóris a zona erógena dominante nas meninas, 

com natureza homóloga ao genital masculino. Todavia, em 1923, no texto “ Organização genital 

infantil”, o autor altera a questão da primazia dos genitais, afirmando que, para ambos os sexos, 

há apenas um órgão genital, o falo, razão pela qual a terceira fase do desenvolvimento é 

renomeada como fase fálica. No mesmo texto, consta que a antítese dessa fase fica entre os que 

possuem falo e os que são vistos como castrados. Assim, tendo em vista que as crianças 

atribuiriam até o início da fase fálica o mesmo genital, masculino, para ambos os sexos, não 

haveria, para elas uma distinção entre os sexos.  

Kehl (2016) destaca, no texto de 1923, a afirmação de Freud de que o desenvolvimento 

da sexualidade infantil para vida adulta depende de uma passagem da oposição entre fálicos e 

castrados para masculino e feminino, não estando mais calcada apenas da ideia de maturação 

orgânica dos órgãos sexuais. Diante disso, fica evidente que, no referido texto de Freud (1923 

[1996]), a sexualidade humana é totalmente banhada pelo psíquico (Kehl, 2016). Ainda em 

relação à organização genital infantil, vale salientar:  

Freud termina “A organização genital infantil” estabelecendo que o 

masculino, nas teorias sexuais das crianças, compreende: o sujeito/ a 
atividade; a posse do pênis (= falo). O feminino fica com a posição de objeto/ 

a passividade/ a castração (Kehl, 2016, p. 161). 

No texto de Freud a que o trecho transcrito acima se refere, o órgão genital masculino e 

suas representações são colocados como grau zero da sexualidade, enquanto o genital feminino 

aparece ocupando o lugar do menos um, lugar do enigmático (Kehl, 2016).  

Para Freud (1924), o complexo de Édipo é contemporâneo à fase fálica e, na sua 

dissolução, a criança enfim sai dessa fase. Em “A dissolução do complexo de Édipo” (1924 

[1996]), o psicanalista assinala que a destruição da organização genital fálica da criança é 

ocasionada pela ameaça de castração, que também é responsável pela saída dos meninos do 
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complexo de Édipo. Entretanto, as meninas, por não terem falo, não se sentem ameaçadas ou 

angustiadas ao se reconhecerem castradas, mas injustiçadas pelo seu primeiro objeto de amor, 

que não lhe nutriu o bastante para que seu clitóris se desenvolvesse tanto quanto o pênis dos 

meninos. Logo, se para os meninos a castração põe fim ao complexo de Édipo, para as meninas 

é através dessa constatação que elas se voltam para o amor do pai (Birman, 2016). 

A constatação da castração afeta também a constituição imaginária do eu nas mulheres, 

que passam a ficar marcadas pela impressão, sentida quando eram meninas, de que um detalhe 

bastante estimado em seu corpo está ausente (Kehl, 2016). Para Birman (2016), o processo de 

subjetivação nas mulheres é iniciado com o horror da constatação e do reconhecimento de sua 

condição de castrada, e, a partir daí, começam a perseguir aquilo que lhes falta, buscando na 

figura paterna a restituição do que lhes foi negado. O grande sofrimento para mulheres estaria, 

então, na ameaça de perda de amor, já que interpretam como desamor a não oferta do pênis e, 

por isso, passam a atacar fantasticamente a figura materna, acusando-a como culpada pela sua 

falta. Assim, na teoria freudiana, a feminilidade da mulher resulta da sua condição de castrada, 

pois o ser mulher passa a ser definido como aquela cuja a falta fálica leva a se voltar para o 

amor de um homem (Soler, 1937 [2005]). 

Para Freud (1925 [1996]), quando as meninas notam visivelmente que o pênis de 

menino tem maiores proporções que seu órgão genital, associam imediatamente que se trata de 

um órgão superior, o que as leva a sentir inveja dos meninos. O psicanalista defende, ainda, que 

se perceber nessa condição fere o narcisismo da menina, fazendo com que desenvolva um 

sentimento de inferioridade. Birman (2016) afirma que, para a teoria freudiana, o ser da mulher 

é caracterizado por essa inveja, sendo ela importante para sua constituição. A inveja fálica 

ocasiona, na menina, sentimento de ciúme daqueles que possuem o falo e de hostilidade contra 

a mãe, além de levar a um abandono da masturbação clitoridiana, dado que a menina está 

decepcionada com tal órgão, e a um complexo de masculinidade como tentativa de negação da 

inferioridade percebida (Kehl, 2016). 

Para Alonso (2011), a partir do texto de 1925 escrito por Freud, é possível constatar que, 

quando a menina percebe a diferença existente entre ela e o menino em relação aos seus órgãos 

genitais, são possíveis três alternativas para sair do complexo de castração: uma inibição total 

da sexualidade dela; uma negação em reconhecer tais diferenças junto da reafirmação da 

falicidade; ou, por fim, o desejo pelo pênis, que a leva a se voltar para seu pai e realizar um 

deslizamento simbólico da libido, do pênis para o filho que gostaria de receber deste, sendo esta 

última a saída considerada normal por Freud. 
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Freud (1925 [1996]) explicita que o complexo de Édipo nas meninas, na verdade, é uma 

formação secundária, uma vez que é precedido e preparado pelo complexo de castração. Dessa 

maneira, já indica que a hostilidade contra mãe se origina antes mesmo da entrada da menina 

no complexo de Édipo. No texto sobre a sexualidade feminina (1931 [1996]), alguns anos mais 

tarde, Freud aponta que parte do ressentimento que a menina sente em relação à mãe também 

está relacionado à proibição da masturbação. O psicanalista também argumenta que, por ser o 

amor infantil algo ilimitado, que exige posse exclusiva, é incapaz de obter satisfação completa, 

estando condenado a acabar em desapontamento, levando ao desenvolvimento de uma atitude 

hostil. Por fim, o estudioso reafirma que o motivo mais forte para o afastamento da menina de 

sua mãe é a censura por não ter lhe dado o pênis apropriado, ou seja, por tê-la trazido ao mundo 

como mulher.  

É importante lembrar que não apenas a condição de castrada gera hostilidade da filha 

contra mãe, mas também o fato de a descobrir como castrada. Para Alonso (2011), o amor que 

a menina sentia na fase pré-edípica é o amor pela mãe fálica; e o abandono da mãe como objeto 

de amor passa pela descoberta de que ela também é castrada; afinal, a menina, ao reconhecer 

que a mãe é igual na falta, não quer se assemelhar a ela e se dirige ao pai. Diante disso, a autora 

alega que a hostilidade dirigida à mãe é o motor fundante da feminilidade e possibilita a 

separação entre mãe e filha.  

 Freud (1931 [1996]) volta à questão da passividade ou atividade para falar sobre outro 

importante deslocamento que a menina precisa fazer no complexo de Édipo. Em seus textos 

consta que, ao longo dos cuidados maternos, há um esforço por parte da criança para 

transformar o caráter de suas experiências sexuais em ativas, uma vez que as primeiras 

experiências são recebidas passivamente do investimento materno. Em razão disso, a criança, 

ao brincar de boneca, reproduz ativamente aquilo que sua mãe faz com ela.  

O autor diz também que, mesmo na fase fálica, a menina dirige impulsos cheios de 

desejo, intensos e ativos para a mãe, mas essas tendências são intensamente afetadas pela 

frustação da castração. Ao constatar que é castrada, a menina percebe que seus desejos são 

totalmente irrealizáveis e, a partir daí, as tendências passivas auxiliam a transição para o objeto 

paterno. Dessa forma, a renúncia ao falo acaba levando as meninas a terem que fazer a passagem 

da atividade para passividade, da masturbação clitoriana para vaginal e do amor pela mãe para 

o pai (Kehl, 2016). 

 É importante ponderar que, nos homens, a interdição do incesto se inscreve através da 

mediação paterna, que representa uma terceira instância entre a mãe e o filho, possibilitando 

que o filho se identifique com o pai, transformando o eu-ideal em ideal de eu e constituindo o 
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superego, que é a instância interditiva e representante interna dos imperativos morais. Por sua 

vez, as mulheres, como já estão marcadas pela castração, têm a simbolização fadada a não se 

completar na teoria freudiana, resultando em um senso ético menos desenvolvido e um superego 

que não chegará a ser tão inflexível e independente de seus afetos (Kehl, 2016).  

Birman (2016) aponta que, para Freud, a fragilidade da instância psíquica do superego 

nas mulheres acaba resultando na possibilidade de não sublimação, ou seja, de não mediação 

entre as pulsões e a moral civilizada, o que diminui o acesso ao mundo da civilização. Em outros 

termos, para o pai da psicanálise, há certa periculosidade na subjetividade feminina. Nesse 

sentido, a maternidade levaria as mulheres a se submeterem à lei, uma vez que a promessa do 

filho, substituto do falo, daria a elas segurança e uma referência sobre o que é “ser mulher” 

(Birman, 2016).  Desse modo, na teoria freudiana, os destinos das pulsões nas mulheres parece 

estar no se fazer mulher como a mãe, para que um dia possa vir a ter um falo ou bebê de seu 

pai (Kehl, 2016). 

 Assim, para teoria freudiana, a solução para o conflito feminino e para a angústia frente 

à condição de castrada seria sempre a restauração da plenitude fálica por intermédio de algum 

objeto. Esse, então, seria o caminho para a mulher se reconciliar com a sua condição de origem, 

alcançar a completude, passando necessariamente pela maternidade, já que o pai e as demais 

figuras masculinas também decepcionariam a menina na satisfação de seus desejos por não 

poderem lhe dar aquilo que deseja: o falo (Birman 2016). Para Kehl (2016), a feminilidade, na 

teoria freudiana, aparece como uma “estratégia para (re)conquista do falo” (p. 155). 

 Freud parece levar para os termos libidinais a busca pela explicação da diferença entre 

os sexos, já que considera as diferenças anatômicas e fisiológicas não suficientes para explicar 

o ser humano. Todavia, uma vez que as pulsões formam-se a partir da experiência corpórea, 

essas diferenças não podem ser ignoradas ou tidas como banais para a construção da 

subjetividade (Birman, 2016). Com seu argumento de que todos os interesses libidinais da 

mulher culminam na posse de um filho, o psicanalista acaba reproduzindo a moral vitoriana 

que deserotizava a esposa e mãe, consequência inelutável, para Freud, no percurso de 

subjetivação feminino (Kehl, 2016). 

 Em “Novas conferências introdutórias sobre psicanálise”, Freud (1932/1933 [1996]) 

aponta ser um equívoco estabelecer relação entre passividade e feminino, assim como entre 

atividade e masculino, ressaltando a importância de olhar para os efeitos dos costumes sociais 

nos sujeitos. O teórico também volta a desvincular masculinidade e feminilidade da definição 

anatômica. Segundo Kehl (2016), no mencionado texto, Freud reafirma a dificuldade de definir 

masculinidade e feminilidade: 
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Depois de reduzir o que se sabe sobre a polaridade masculino/feminino a sua 
dimensão mas simples, biológica, de oposição entre atividade e passividade, 

Freud desaconselha o leitor a confiar nessa definição e aponta seus limites: 
primeiro, é preciso uma grande dose de atividade para obter uma satisfação de 

finalidade passiva. Segundo, a passividade que se observa nas mulheres, 

expressão de sua baixa agressividade, pode muito bem ser fruto da educação 

e dos costumes sociais (Kehl, 2016, p. 173). 

 É possível perceber que, nessas conferências, Freud reconhece a influência da cultura e 

dos costumes da época em muitas características atribuídas às mulheres. O psicanalista chega, 

inclusive, a afirmar que a diferença entre os sexos parece não levar a lugar algum (Alonso, 

2011). 

Freud (1932/1933 [1996]) volta a falar sobre a questão do Édipo nas meninas, apontando 

que a censura contra a mãe parece reviver na criança afetos de uma época mais remota, já que 

a fantasia mais comum nas meninas seria a de que a mãe havia lhe dado pouco leite e, por isso, 

seu pênis não se desenvolveu. O teórico diz que o desejo da criança pelo primeiro alimento é 

da ordem do insaciável; sendo assim, a criança nunca superaria a perda do seio materno. Afirma, 

ainda, que a vinculação com a mãe termina, necessariamente, em ódio, já que as meninas a 

responsabilizam pela falta do pênis e não a perdoam por se verem nessa situação que julgam 

desvantajosa. Por fim, apenas sob influência da transformação de mulher em mãe, a 

identificação com sua própria mãe poderia ser revivida. 

 Frente ao exposto, percebe-se que as formulações de Freud sobre a sexualidade feminina 

e o feminino não são sempre homogêneas, apresentam contradições e alguns impasses, o que 

muitos psicanalistas atuais consideram reflexos dos preconceitos da época em que ele estava 

inserido. Para Birman (2016), Freud acabou repetindo em um período posterior aquilo que o 

discurso da anatomia havia feito até o século XVI, ou seja, estudando o psiquismo partindo de 

um paradigma masculino, tomado como o perfeito e superior, bem como deduzindo em 

oposição a tal paradigma o feminino, tomado como imperfeito.  

Os pressupostos da concepção de sexualidade, para a psicanálise freudiana, são sempre 

ligados ao falo, que ocupa lugar central nessa teoria. Assim, Freud faz uma leitura libidinal 

sobre o ser mulher, que continua conduzindo-a à maternidade como possibilidade maior de 

harmonia com o seu ser, o que demonstra que se funda nos paradigmas sobre as diferenças 

sexuais do século XIX (Birman, 2016).  

 Não obstante a influência da moral burguesa da qual fazia parte, Freud foi capaz de 

romper alguns paradigmas e denunciar as limitações impostas às mulheres de seu tempo, 

principalmente no que diz respeito às questões da satisfação sexual (Kehl, 2016). O psicanalista 

foi capaz de reconhecer as causas sociais do sofrimento, trazendo importantes contribuições 
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para os conceitos de histeria e de corpo feminino (Alonso, 2011). Com as histéricas, Freud tenta 

desvendar os conflitos da sexualidade feminina, escutar as interrogações sobre a feminilidade 

e as queixas ambivalentes em relação aos ideais daquele tempo. Sendo assim, desde o início da 

sua obra, os ideais e as concepções de feminilidade, bem como os efeitos sociais sobre a 

sexualidade das mulheres estão presentes (Alonso, 2011).   

Para Birman (2016), há um paradoxo na teoria freudiana, pois o pai da psicanálise faz 

essa denúncia desde seus primeiros estudos sobre a histeria, apontando para uma não 

identificação da mulher com esse lugar deserotizado, mas termina sua construção teórica sobre 

o tema limitando o feminino, sobretudo ao dizer que a saída sadia para o complexo de Édipo é 

a maternidade e que, uma vez possuidora do falo ou do bebê, não há mais o que ela possa 

desejar.  

Kehl (2016), por sua vez, ressalta que Freud tratou o feminino como enigmático, muitas 

vezes contradizendo-se em sua teoria, não por incapacidade teórica, mas por causa da posição 

subjetiva dele em relação às mulheres. A autora conclui, pela análise da bibliografia do teórico 

publicada, que ele teria ocupado, em certos momentos da vida, uma posição semelhante à que 

descreve como feminina: “posição de alteridade e exclusão em relação a um discurso 

dominante, em que certa receptividade passiva pode-se constituir como única alternativa” 

(Kehl, 2016, p. 194). Dessa forma, para Kehl (2016), sendo Freud um homem, não quis saber 

sobre a angústia que a posição tida por ele como feminina lhe causava, preferiu projetar na 

mulher, para que ela, apenas ela, ocupasse o lugar de castrada. 

 Kehl (2016) aponta, também, que a cultura ocidental dos séculos XVIII, XIX e começo 

do século XX não ofereceu outras possibilidades identificatórias para as mulheres, a não ser as 

dos ideais de seu gênero, o que levou Freud a formular a maternidade deserotizada como uma 

“consequência inelutável do percurso de subjetivação feminino, já que todos os interesses 

libidinais das mulheres culminariam na posse do filho” (Kehl, 2016, p. 175). Acerca do assunto, 

contribui Ocariz: 

A deserotização da esposa/mãe, a inexistência de opções para a mulher no 
campo social, levaram Freud a falar sobre a inexistência de caminhos para um 

desenvolvimento posterior da libido da mulher de mais de trinta anos, em 

função de que o difícil trajeto até a feminilidade teria esgotado todas as suas 

possibilidades (Ocariz, 2012, p. 274). 

Consequentemente, nada mais era esperado das mulheres após o nascimento dos filhos 

a não ser o cuidado e a dedicação, ou seja, se culturalmente acreditava-se que a mulher só 
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produziria filhos para sociedade, com a saída do Édipo na maternidade, no campo subjetivo, 

Freud acaba conceituando que a mulher só se produz como mãe (Kehl, 2016).  

 A perspectiva de gratificação libidinal está na identificação da mulher com sua mãe, 

mas, naquele momento, a identificação não se tratava da mãe enquanto mulher, num sentido 

mais amplo, mas apenas na posição materna (Kehl, 2016). Alonso (2011) afirma que, 

diferentemente da mãe onipotente da fase pré-edípica, a menina precisa se voltar para a mãe 

como mulher, por isso é necessário que exista uma mulher, sexuada e erotizada, além da mãe. 

Portanto, “o corpo da mãe encarna o corpo sexuado, e dele a filha precisa depreender uma 

imagem, apropriar-se dela para recobrir o seu próprio corpo do erotismo que exercitará perante 

o homem” (Alonso, 2011, p. 291). Assim, a menina precisa ainda voltar-se para mãe mais uma 

vez em busca do que é ser mulher, dado que seu corpo é como o dela: castrado (Kehl, 2016).  

Kehl aponta como, para a teoria psicanalítica, a mãe sempre é insuficiente, o que é 

fundamental para diferenciação entre menina e mãe, possibilitando o surgimento do sujeito. A 

autora argumenta que, mesmo recorrendo à identificação com pai, ele também não é suficiente 

para ajudar a menina no processo de se tornar mulher. Surge, então, para menina, “a outra”, 

assim como, para o menino, o “todas as outras menos a mãe”, referente à busca alternativa da 

mulher primordial e que foi interditada. Kehl completa o raciocínio, com as seguintes palavras: 

No caso da menina, essa outra pode ser qualquer outra mulher que lhe ofereça 
um traço identificatório que a ajude a constituir-se como mulher, sem correr o 

perigo de se confundir com ela: alguém que possa fazer triangular o 

espelhamento mãe-filha, de modo que a menina possa fazer-se mulher sem 
correr o risco de confundir-se com o sexo de onde ela, literalmente, saiu (Kehl, 

2016, p. 203). 

 Desse modo, para Kehl, o ser mulher é um movimento que, ao mesmo tempo, deseja ser 

como a mãe e tenta ser outra, diferente da mãe cuja figura no inconsciente será sempre de uma 

mulher dominadora, absoluta, mortífera.  

 Soler (2006) assinala que, se na teoria freudiana, o “Édipo que produz o homem, não 

produz a mulher”, Lacan vem formalizar a existência de um além do Édipo na mulher, pois 

mantém o ponto de vista falocêntrico do desenvolvimento da sexualidade feminina, mas o 

desloca do campo do sexo para o campo do gozo (Alonso, 2011). Conforme a teoria lacaniana, 

por falar, a mulher também entra no gozo fálico assim como os homens, uma vez que o falo é 

tomado como significante da falta, ou seja, o pênis só se torna falo quando se apresenta como 

objeto de desejo materno, algo capaz de tamponar a falta (Kehl, 2016). A releitura que Lacan 

faz de Freud coloca o falo não como símbolo, mas como significante do desejo e da falta 

(Ocariz, 2014).  
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Kehl (2016) afirma que Freud já havia estabelecido o falo como algo simbolizável, ou 

seja, algo que não estaria colado a um objeto específico e capaz de obturar a falta, como, por 

exemplo, o seio materno obturaria a falta do corpo materno. Segundo as palavras de Kehl 

(2016), “o falo, simbolizável a partir de qualquer objeto ao qual a cultura atribua valor, não 

pertence a sujeito nenhum, mas está ao alcance de todos” (p. 159). A mulher é tida, então, como 

aquela que porta a evidência imaginária da falta, sendo a castração condição de nossa 

humanidade, já que para Lacan todo sujeito é representado como barrado (Kehl, 2016). Sob 

essa perspectiva, Ocariz sintetiza: 

Em Lacan, a castração tem a ver com a separação da mãe, com a quebra da 

simbiose mãe fálica-filho falo. A castração não se refere apenas ao sujeito, 

refere-se também ao Outro, por isso se fala de uma castração simbólica. Essa 
falta foi na infância apreendida imaginariamente como sendo da mãe. O 

sujeito deve simbolizar a falta da mãe, reconhecer que não existe no Outro 

garantia à qual ele próprio possa se prender (Ocariz, 2014, p. 277).   

 O falo passa a ser, na teoria lacaniana, símbolo vazio que institui o desejo e barra o gozo 

do outro, fazendo com que o sujeito passe a ser compreendido como sujeito de um desejo e não 

de gozo (Kehl, 2016). Em vista disso, os sujeitos sofrem pela perda de um gozo primordial, já 

que inseridos no mundo da linguagem não têm acesso à satisfação de um desejo, apenas à 

representação que fazem dos desejos.  

 Birman (2016) também faz uma releitura da teoria freudiana para pensar a feminilidade, 

tomando esta como o registro em que não existe falo para o sujeito, registro originário e anterior 

à ordem fálica, que marca a imperfeição, a finitude e a mortalidade humana. Assim sendo, as 

construções fálicas viriam para ordenar o imaginário narcísico do sujeito, através da recusa do 

reconhecer-se finito e imperfeito, ou seja, seria aquilo que viria para tamponar a angústia de 

saber-se mortal. Soler (2006) acrescenta que o falo representa sempre a falta a ser gerada pela 

linguagem para todo e qualquer sujeito. Por conseguinte, é possível perceber que, dentro da 

teoria lacaniana, o psiquismo não é sexuado, não havendo reconhecimento da oposição homem-

mulher (Kehl, 2016).  

 Ocariz (2014) afirma que a psicanálise não responde à pergunta “o que é uma mulher?”, 

mas em Lacan é possível encontrar a resposta para o que uma mãe quer, que é o falo, tomando-

se a mãe não mais como sinônimo de mulher. A teoria lacaniana tentou compreender a questão 

do desejo feminino, chegando a postular que a sexualidade feminina ultrapassa o falo, ou seja, 

não é regida somente pelo falo (Ocariz, 2014). Por essa lógica, passou-se da inveja do pênis à 

existência de um gozo feminino desconhecido pelos homens (Ocariz, 2014). Kehl (2016) 

assinala, ainda, que o gozo feminino escapa à representação, porém, para a autora, o indizível 
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desse gozo não diz nada sobre o ser verdadeiro da mulher, já que “a verdade do sujeito é dada 

pelo desejo e não pelo gozo”.  

Diante disso, quando Lacan desloca a questão do falo para a cadeia de significantes, que 

se constitui na relação do sujeito com seu outro primordial, coloca a castração na constituição 

subjetiva de todos, pois é, na falta, que sujeito depara-se com o seu desejo e tem que se haver 

com ele, singularizando-se. Assim, é possível entender porque, para Lacan, a mulher não existe, 

mas existem as mulheres, e, para entendê-las, é necessário ouvi-las, uma a uma (Alonso, 2011). 

Para Kehl (2016), se o sujeito se faz a partir do desejo, então a indagação seria sobre o desejo 

da mulher. A mulher só não diz do desejo aquilo que nenhum sujeito pode dizer a dimensão 

inconsciente do desejo, estando o mistério sobre a sexualidade feminina naquilo que o homem 

se nega saber: sua condição de castrado.  

2.3. Corpo e parto 

Dentro da psicologia, a gravidez é entendida como um momento de transição que faz 

parte do processo normal do desenvolvimento das mulheres e envolve um reajustamento em 

várias dimensões, resultando numa nova definição de papéis (Maldonado, 1997). Iaconelli 

(2005) afirma que, devido à intensidade da experiência vivida pela mulher durante o ciclo 

gravídico-puerperal, este pode ser considerado um período de risco para o psiquismo. Para a 

autora, o processo de transformação psíquica que uma mulher precisa passar durante essa fase 

engloba três grandes mudanças subjetivas: a transformação de filha em mãe, a transformação 

da autoimagem corporal e a transformação da relação que a mulher estabelece entre 

maternidade e sexualidade. A mudança de geração que opera durante o nascimento é 

irreversível e mobiliza muita energia psíquica, exigindo do sujeito um intenso trabalho mental, 

por isso a gravidez caracteriza-se como um momento de crise maturativa (Folino, 2014).  

Dentro da teoria psicanalítica, em muitos momentos, a gravidez foi tomada como uma 

experiência essencialmente regressiva, que proporciona uma identificação da grávida com o 

feto (Maldonado, 1997). Desse modo, o investimento que a gravidez exige da mulher é 

compreendido como um investimento narcísico, pois, nesse período, sujeito e objeto estão 

confundidos em um único corpo (Iaconelli, 2012). Para que o investimento narcísico se 

transforme em investimento objetal, é preciso que o bebê passe a ser visto como um outro, 

separado da mãe (Iaconelli, 2012).  

Em vista disso, a organização psíquica que a maternidade exige só é possível a partir da 

experiência contínua de cuidar e alimentar o bebê. A vivência do puerpério parece estar 



72 

vinculada, então, às condições em que a mulher consegue fazer esse deslizamento de seu 

narcisismo inicial, aflorado durante a gestação, para a capacidade de ver o bebê como um outro, 

diferente de si. A maternidade é compreendida, aqui, como algo que exige um desprendimento 

de si tão grande que parece agir de forma contrária ao narcisismo operante na gestação (Folino, 

2014). 

Muitos autores entendem o parto como um importante momento de passagem que 

encerra a gestação e inicia o puerpério. Maldonado (1997) afirma que as mudanças vivenciadas 

pela mulher no puerpério são desencadeadas no parto. Demarchi et al. (2017) argumentam que, 

para muitas puérperas, o nascimento do filho é o estopim para uma nova fase da vida. Para 

Szejer e Stuwart (1997), durante o trabalho de parto, a mulher entra em contato com uma mulher 

arcaica, desconhecida (da ordem do inconsciente) e que reúne todas as mulheres contidas em 

sua história, desde a menina pequena que se identifica com a mãe até a mãe que  imagina que 

será. Segundo esses pesquisadores, durante o trabalho de parto, a mulher entra em contato com 

seu ser mais profundo, revela-se verdadeiramente e, portanto, dá à luz a si mesma. 

Os aludidos autores defendem o trabalho de parto como um momento de intensa 

ambivalência para a mãe, uma vez que há, nela, a vontade de manter seu filho para si, guardado 

em seu útero, e, ao mesmo tempo, a consciência de que ele precisa nascer para viver. Assim, a 

duração do trabalho de parto poderia estar relacionada ao desejo ou à angústia de deixar seu 

bebê sair, de se separar dele, processo que pode ser extremamente doloroso, dado o embate 

travado entre vida e morte no inconsciente da mulher e a depender de como a relação 

consciente-inconsciente, que está em jogo, é enfrentada (Szejer & Stuwart, 1997). 

Na visão de Folino (2014), a maternidade é fruto de um intenso trabalho psíquico 

realizado pelas mulheres de forma singular, bem como reflete as experiências íntimas e 

profundas vivenciadas por cada uma delas. A gestante, que antes era o centro das atenções e 

carinhos, perde espaço para o bebê durante o puerpério, pois o filho exige da mulher um 

investimento libidinal para se constituir como sujeito. Para a referida autora, a gravidez e o 

exercício da maternidade não são contínuos, e a ruptura entre essas etapas opera-se no momento 

do nascimento do bebê. Em outras palavras: 

O encontro com o bebê propõe à mãe uma experiência única, traumática, em 

certo sentido, que demanda um remanejamento total e imediato de todo seu 

funcionamento psíquico (Folino, 2014, p. 26). 

No nascimento, dá-se a passagem de grande parte do que foi idealizado durante a 

gestação para o real. A mulher precisa deixar a posição de filha para ocupar a posição de mãe, 

deparando-se, muitas vezes, com as diferenças entre o bebê imaginado e idealizado durante 
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toda a gestação e aquele com o qual se encontra no parto (Donelli, 2003). Vale dizer que, antes 

do nascimento, um filho é, sobretudo, imaginário e, supostamente, vem para reparar e preencher 

lutos, saudades, destinos e o sentimento de perda da mãe (Folino, 2014). 

Labaki (2007), em seu texto sobre o desejo de ser mãe à luz da psicanálise, também 

mostra o parto como um evento que desestabiliza a organização psíquica da mulher, por mais 

que tenha se preparado durante toda a gestação para o exercício da maternidade. De acordo com 

a autora: 

Se a gravidez mantém a simbiose de um corpo para dois e o parto faz a ruptura, 

então com o nascimento, mãe e filho precisam, cada um à sua maneira, se 
haver com a imposição da separação e o apelo que faz para a diferença, 

alteridade (Labaki, 2007, p. 1). 

Merighi, Gonçalves e Rodriguez (2006) defendem que, com a chegada do bebê, a mãe 

percebe a dependência total dele em relação a ela, o que também se dá psiquicamente, pois ele 

necessita de cuidados para a constituição do seu psiquismo (Folino, 2014). A mulher, quando 

se apropria disso, conscientiza-se de que é a pessoa da qual o bebê depende para viver. No que 

concerne à ruptura causada pelo nascimento do bebê, completa Folino: 

Podemos compreender que, com a presença do bebê real no cenário materno, 

deflagrada no parto, que parece ser um divisor de águas, a mulher pode ter 

uma experiência traumática. Ela deve elaborar várias perdas, mas 
fundamentalmente tem que lidar com uma espécie de “perda de si mesma”, 

perdendo-se parte de sua identidade anterior, exige um intenso trabalho do 

psiquismo (Folino, 2014, p. 27). 

Folino (2014) compreende que a maternidade se constitui a partir do registro da 

separação e da perda, à medida que a mulher abre mão de suas ilusões narcísicas, do seu lugar 

de filha, das suas idealizações sobre o outro. Assim, a sensação de não se reconhecer, de se 

estranhar ou de se desencontrar de si pode aparecer, pois algo é perdido, o que gera angústia 

em algumas mulheres já na cena do parto. Benhaim (2007) também toma a falta como algo 

inaugural do nascimento, razão pela qual trabalha com a ideia de que o parto pode se constituir 

como um trauma para a mãe. Caso isso ocorra, a autora alerta para o perigo do bebê ser tomado 

como um “tapa-buraco” da mãe, que, ao não reconhecer o filho em sua alteridade, em sua 

totalidade, torna-se incapaz de cuidar dele. 

No parto, o corpo da mãe separa-se do filho, o que exige desta um intenso trabalho 

psíquico de realocar seus investimentos narcísicos em um objeto que precisa se constituir como 

sujeito. Essa experiência passa pela separação de corpos e desencadeia a ausência, na barriga, 

de algo que recebeu investimentos libidinais por muito tempo, por isso é uma experiência 
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aparentemente relacionada ao conceito de dor psíquica, trazido anteriormente. A dor, que funda 

o sujeito, reaparece nessa mulher durante o parto. Nesse sentido, argumentam Junior e 

Figueiredo: 

O outro – o outro concreto e singular – precede o eu e exige trabalho e esforço, 

e onde há trabalho e esforço há inadequação, dor e sofrimento. Não é à toa 

que se chama “trabalho de parto” às dores das contrações que marcam a 
emergência de um outro no e do corpo feminino que o contém e já não pode 

mais contê-lo (Junior & Figueiredo, 2004, p. 15). 

 

Para Donelli (2003), quando a psicanálise indica que a mulher, durante o parto, acaba 

entrando em contato com seu próprio nascimento, é porque essa experiência torna-se, para o 

sujeito, símbolo de todas as suas futuras separações.  

Benhaim (2007), por seu turno, assinala que o real se faz presente na cena, quando um 

corpo sai de outro, o que Garrafa (2013) complementa, afirmando que não se trata somente do 

real do bebê, mas também do real da carne da mãe. Para esta autora, o parto marca uma ruptura 

na carne e, ao colocar a anatomia da mulher em evidência, também provoca uma ruptura no 

corpo imaginário. Portanto, os contornos do corpo que, desde a gravidez, tornam-se incertos, 

sofrem no parto um abalo súbito, refletindo na identidade da mulher, afinal o eu é corporal e 

todas essas mudanças dão-se no corpo.  

Considerando o estranhamento como uma experiência da carne, em que há um 

reconhecimento do corpo como organismo que marca a divisão do sujeito entre o real e o 

imaginário (Dunker, 2011), é possível compreender melhor a questão da perda de si que, não 

raro, aparece nos relatos das mulheres. 

Moretto (2005) trata do horror que há, no sujeito, frente à carne, que evidencia como a 

relação do homem com seu organismo é desnaturada. Em sua tese, a pesquisadora mostra como 

muitos pacientes de transplantes relatam angústia diante das imagens de seus exames, pois, 

embora compreendam que aquele órgão faz parte de seu corpo, não diz respeito a quem são, 

não correspondem ao eu deles por não ser como imaginam o organismo. Assim, Moretto (2005) 

evidencia que o eu está relacionado ao corpo e não ao organismo. 

O organismo, quando tudo está bem, parece funcionar regido pelo princípio do prazer, 

no mais baixo nível de excitação, e faz com que o sujeito não perceba seu interior, gerando a 

fórmula de que “a saúde é o silêncio dos órgãos” (Soler, 2019). Contudo, como ficaria essa 

relação no trabalho de parto de uma mulher cujo organismo está fazendo todo um trabalho de 

expulsão do feto? Como ficaria o circuito pulsional nesse momento em que o útero pode ser, 
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ao mesmo tempo, o órgão reprodutor e o órgão que receberá intenso investimento libidinal para 

lidar com as dores desse trabalho? 

Para Folino (2014), a mulher precisa, durante o processo de parturição, lidar com um 

excesso e, por isso, essa experiência pode ser considerada traumática. Tostes (2005) considera 

o traumático como o excesso pulsional que escapa da representação, porque há um desequilíbrio 

entre a intensidade pulsional daquele momento e a capacidade de elaboração do aparelho 

psíquico. Dessa maneira, é possível depreender que o trabalho de parto impõe, ao psiquismo, 

elaboração intensa que, muitas vezes, será estendida para além do parto (Garrafa, 2013). Na 

ausência de elementos simbólicos, o parto deixa marcas na mulher, evidenciando que onde 

nasce uma vida, também há o trabalho silencioso da pulsão de morte. Compreende-se, com isso, 

que “o parto é um evento repleto de paradoxos: a mulher perde a barriga, mas ganha um bebê; 

deixa de ser filha, mas se torna mãe” (Donelli, 2003, p. 11).  

Pinheiro (1991), ao analisar a conferência de Hilferding sobre “As bases do amor 

materno” (1911 [1991]), mostra como a mencionada psicanalista pensa a pulsão de morte na 

cena do parto, a partir de uma perspectiva diferente. Para Hilferding (1911 [1991]), a relação 

que a mulher desenvolve com o filho, ainda na gestação, é de ordem sexual, pois o bebê, por 

meio dos movimentos na barriga, geram na mãe uma excitação pulsional até então desconhecida 

(levando-se conta uma primeira gestação). Portanto, na gravidez do primeiro filho, novas fontes 

prazerosas são descobertas, e a mulher grávida, por não se diferenciar corporalmente do feto, 

estaria afastada da sua condição de castrada (Pinheiro, 1991). Esse prazer, descoberto com a 

gravidez, é perdido com o parto, gerando o que é descrito por Hilferding (1911 [1991]) como 

um ódio da ordem da pulsão de morte (Pinheiro, 1991). Vale ressalvar que, como essa teoria 

ainda não havia sido desenvolvido por Freud, Hilferding não a nomeou assim.  

Para Pinheiro (1991), se a pulsão de morte é entendida como a pulsão por excelência, a 

que não foi representada pela ordem do sexual cuja função é aglutinar, então a pulsão de morte 

tem por função desunir, ficando evidente sua presença no parto. Embora seja possível notar que 

a pulsão de morte está presente no parto, Benhaim (2007) revela que uma relação objetal, tal 

como Hilferding sugeriu existir desde a gravidez, só é possível quando há separação entre os 

corpos. Dessa maneira, se a gravidez é marcada pela simbiose mãe-bebê cuja união ocorre por 

um laço de dependência, após o parto, o que se estabelece é uma díade como preditora de uma 

descontinuidade, para constatar que a criança sobrevive à ausência da mãe, na medida em que 

esta esteja alternada a presença também.  

Benhaim (2007), então, ressalta a importância da separação simbólica da criança 

sobrepor-se ao corte real que acontece no parto, pois a mãe precisa ver o filho como objeto para 
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investi-lo de libido, mas também precisa renunciá-lo como objeto parcial, aceitando sua 

castração, para que ele possa se constituir sujeito desejante. Para isso, é preciso existir um 

terceiro que se apresente para a mãe como objeto de desejo.  

Partindo da ideia de que a função parental surge a partir do investimento que os cuidados 

com bebê requerem, Iaconelli (2020) aponta que, apesar de existir um discurso social no sentido 

de que gestação e puerpério garantem uma ligação natural entre mãe e filho, o que se observa 

na clínica é que o ciclo gravídico-puerperal não necessariamente garante condições para o 

deslocamento afetivo em direção ao bebê. Conforme a autora, na verdade, muitas mulheres que 

vivenciaram o ciclo reprodutivo e assumiram a função parental junto ao bebê trazem essa 

experiência muito mais como uma dificuldade do que como uma vantagem no quesito 

relacionamento com o filho. Nessa linha: 

A constatação de que a produção de outro corpo não traz automaticamente o 

laço esperado talvez seja o grande enigma ao qual parturientes e puérperas/os 
têm acesso, que os demais não têm como testemunhar (Iaconelli, 2020, p. 83). 

Sendo assim, há algo que é particular para quem vivencia essa experiência no corpo: o 

trabalho de “simbolização do real da reprodução dos corpos para assunção da posição parental” 

(Iaconelli, 2020, p. 81). No parto, a mulher se vê diante do corpo mamífero, o corpo que 

antecede o dizer, o que Iaconelli (2020) nomeia como experiência da origem do mundo. 

Para Iaconelli (2020), em situações de grandes transformações, como é o caso da 

gravidez e do parto, o corpo faz um apelo à elaboração psíquica sem que, no entanto, seja 

possível antecipar o modo como esses eventos serão processados em cada sujeito. É importante 

ressaltar que, assim como todo o processo de se tornar mulher, os eventos do ciclo gravídico-

puerperal só podem ser pensados na singularidade. Afinal, acontecem em um corpo que é 

marcado, cortado e recortado pela cultura, na dialética com o desejo do inconsciente, e contarão, 

nesse corpo, uma história específica, de um momento particular da história em que está inserido 

(Alonso, 2011). Acerca do assunto, é importante refletir: 

As transformações corporais vividas, seja na puberdade, com a chegada da 

menstruação, seja na gravidez ou na menopausa, momentos de reativação das 
marcas sensoriais com inflexões importantes sobre a imagem do corpo, dão 

continuidade ao inacabável processo do feminino (Alonso, 2011, p. 340). 

Para Alonso (2011), no interior de mitos criados pelo imaginário social e cultural, um 

sujeito torna-se mulher ou mãe, não sendo possível pensar a construção do feminino e do 

materno sem considerar a cultura. A autora complementa: 
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As sociedades criam mitos (cristalizações de significação que agem como 

organizadoras de sentido do agir, pensar e sentir dos indivíduos) que dizem o 

que é o masculino, o feminino, o que é ser mãe, mulher, e como sê-lo; 
organizam narrativas que se repetem nos discursos médicos, religioso, 

jurídicos e, fundamentalmente, nos discursos midiáticos. Pela repetição, os 

discursos adquirem uma forte “eficácia simbólica”, sendo constitutivos de 

subjetividade. Eles estabelecem valorações e desvalorações, instituindo na 
subjetividade formas, estilos de ser mulher e de ser mãe (Alonso, 2011, p. 

341). 

 Na sociedade atual, o materno é tomado como expressão máxima do feminino, o que dá 

origem ao mito da maternidade como única realização possível para mulher, que deve se ver, 

desde a gravidez, em um momento de maior plenitude de sua vida, não sobrando espaço para 

ambivalências, medos e angústias. As tentativas de naturalização do feminino, ligando-o ao 

materno, que acontecem desde o século XVII, acabaram por criar uma ilusão de atemporalidade 

dessas ideias, fazendo parecer que sempre foi assim algo que, na verdade, é próprio do nosso 

momento histórico (Alonso, 2011). 

 Alonso (2011) salienta que o culto ao corpo e à imagem deste, na cultura atual, continua 

a domesticar e impor formas corporais que produzem impactos na condição feminina, alterando 

como as mulheres vivenciam momentos tais quais a gravidez, a maternidade e a menopausa. A 

autora não nega que os avanços tecnológicos desencadearam diminuição das mortes maternas 

no parto, mas coloca em questão o seguinte:  

[...] muitas vezes as técnicas ficam aprisionadas por aspectos ideológicos ou 
mercadológicos e tomam extensão indevida, passando de instrumentos para 

superação de uma dificuldade para “forma normal de parir” (o parto cesáreo), 

ou a “forma normal de procriar” (gravidez assistida) (Alonso, 2011, p. 346). 

 Partindo do pressuposto de que todos os atos humanos estão inseridos na cultura, Alonso 

(2011) argumenta que não há materialidade na carne que não esteja atravessada pela linguagem, 

ou seja, mesmo que o parto seja um evento desencadeado pelo fisiológico, é atravessado pela 

linguagem e exige do aparelho psíquico simbolização.  

Donelli (2003), por seu turno, defende que a desvalorização do feminino na cultura 

ocidental acaba por expor e julgar os processos mais íntimos e básicos da vida de uma mulher. 

Para a referida pesquisadora, a tentativa de afastar o parto da nossa cultura acontece pelo fato 

do evento ser da ordem do feminino, mas também é uma forma de proteção contra a dor, a 

morte, a perda e os mais variados sentimentos suscitados pela vivência do parto. Nesse sentido, 

recorre-se à medicalização do parto como tentativa de controle pela tecnologia médica. Em 

outros termos: 
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A naturalização do fato de que a parturição se deslocou para o espaço 

hospitalar, com todas as questões ideológicas aí implicadas, fez crer que o 

parto é um evento médico cirúrgico, sem qualquer relação com a subjetividade 
(Iaconelli, 2020, p. 73). 

Para Iaconelli (2020), não se pode reduzir o parto aos automatismos fisiológicos que o 

regem, uma vez que o ciclo reprodutivo humano está atravessado pelo discurso social e pela 

confrontação com o real. A autora afirma, ainda, que há um duplo aspecto traumático no parto: 

o encontro com o real e o encontro com a violência naturalizada pela cultura. Assim, a 

psicanálise insere-se na cena do parto, tendo em vista a impossibilidade de significação do 

trauma estrutural de nossa origem gerado pelas diferentes formas de violências ligadas ao parto 

e ao nascimento (Iaconelli, 2020). No que tange à relevância da psicanálise para o tema, importa 

salientar: 

Se a psicanálise nos dias de hoje se debruça sobre a díade mãe/bebe de forma 

tão contundente, como nunca fez até então, como pode prescindir de voltar-

se, como condição mesmo de entendimento de seu pretenso objeto de estudo, 
à pergunta de onde vem os bebes da contemporaneidade? Pois muito 

frequentemente vêm de experiências de violência não reconhecido, pela 

banalidade com que elas ocorrem (sabemos o efeito traumático do não 
reconhecimento de uma violência), vêm de experiências de desautorização 

que afetam o protagonismo dos pais e o marcam de forma indelével, 

confirmando sua incapacidade de cuidar de um bebe, sem ajuda do 
profissional (Iaconelli, 2012, p. 51). 

Borges (1996) ressalta que a percepção de que o vivenciado não repercutiu no outro, onde 

há o nascimento de um afeto no sujeito cercado de silêncio, acaba resultando num processo 

entravado e inacabado que gera sensação de desconforto no próprio sujeito. Pode-se entender, a 

partir desse apontamento, o que Iaconelli (2012) chama de efeito traumático do não 

reconhecimento de uma violência. 

Em suma, é possível compreender que parte do processo de elaboração da cena do parto 

envolve poder nomear e ressignificar tudo que foi vivido naquele momento. Porém, como 

nomear algo, quando há um discurso que tira da mulher seu protagonismo na cena? Como falar 

de uma experiência que a mulher vivenciou, se na cena ela não é tomada como sujeito e tem seus 

aspectos subjetivos lançados para segundo plano? Será que é possível relacionar mal-estar a uma 

situação julgada pela sociedade como o grande momento da vida da mulher? Como nomear uma 

violência quando se acredita que o seu carrasco foi quem salvou a vida do seu filho? 
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Capítulo 3 

3. Metodologia 

3.1. Percurso metodológico 

Neste trabalho, inicialmente, pretendíamos fazer uma pesquisa de campo para 

observar a rotina hospitalar, buscando apreender o parto e suas implicações no campo em 

que as relações médico-paciente acontecem. Estava prevista, também, a realização de 

entrevistas semiestruturadas com as parturientes. Por se tratar de uma pesquisa que 

envolve humanos, foi submetida ao Comitê de Ética e aprovada em dezembro de 2019, 

por meio do parecer número 3.738.841.  

O objetivo desta pesquisa foi evidenciar como os aspectos psicológicos 

influenciam a evolução física do trabalho de parto e como eles são afetados pelo discurso 

médico. Assim buscamos não apenas ressaltar a importância de se olhar para o trabalho 

psíquico que a mulher precisa fazer durante o trabalho de parto, mas também evidenciar 

como o discurso que objetifica o corpo das mulheres e coloca o saber sobre o corpo delas 

em um outro, interfere na experiência subjetiva de parir. A pergunta que nos norteou nessa 

pesquisa foi: quais as implicações físicas e psicológicas na evolução do trabalho de parto 

de primíparas frente ao discurso médico na cena do parto? 

Após a aprovação, a pesquisadora principal realizou uma visita à instituição 

hospitalar de sua cidade; no entanto, na semana seguinte, com o aumento de números de 

caso de Covid-19 no Brasil e a adesão ao isolamento social, o hospital não mais permitiu 

a entrada de pessoas para esses fins, com a justificativa de que era preciso diminuir a 

circulação humana para reduzir a propagação do vírus.  

Assim, a geração de dados precisou ser reestruturada e, como observamos que era 

cada vez mais comum mulheres compartilharem seus relatos de parto pela internet, 

começamos a pensar na busca desses relatos com a perspectiva dessa ferramenta para 

elaboração da experiência vivida. Todavia, é importante ressaltar que, muitas vezes, quem 

escreve relatos de parto para expô-los na internet busca narrar uma experiência bem-

sucedida, com o intuito de incentivar outras mulheres ou apenas divulgar sua conquista; 

podem ser, ainda, narrativas que pretendem denunciar algo. Por isso, para a presente 

pesquisa, foram colhidos relatos feitos a partir do convite da pesquisadora. 

Machado (2005) aponta que, muitas vezes, a vontade de falar sobre a experiência 

do parto é o que emerge nos atendimentos de pós-parto; parece ser uma maneira de se 
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apropriar da experiência vivida, elaborando, ressignificando, relembrando, 

compreendendo e integrando os elementos percebidos e/ou descobertos.  Desse modo, 

compreendemos que a narrativas trazidas nos relatos de parto desta pesquisa também se 

apresentaram como uma tentativa recobrir o vivido com o verbal.  

Entretanto, entendendo o parto como uma parte do ciclo gravídico-puerperal que 

pode sofrer influências das vivências desde a gestação até depois do nascimento do bebê, 

optamos por manter a entrevista semiestruturada, aderindo ao modelo on-line, com as 

pessoas que aceitassem compartilhar seus relatos. A entrevista semiestruturada foi 

realizada a partir de um roteiro com perguntas abertas (vide Apêndice I) que, segundo 

Minayo (2013b), possibilitam ao entrevistado discorrer sobre o tema em questão. 

Elegemos o uso de uma técnica flexível para permitir adicionar questões e explorar novos 

pontos, caso necessário (Archanjo, 2010). A entrevista partiu da pesquisadora, com 

objetivo de abordar temas que permitissem construir informações relacionadas a seu 

objeto de estudo.  

Com o uso de duas ferramentas diferentes – estudo documental com os relatos de 

parto e entrevistas semiestruturadas –, esta pesquisa adotou a estratégia de triangulação 

de dados, que nos permitiu não apenas aumentar a credibilidade destes, mas também 

aumentar a apreensão do fenômeno estudado, dada sua complexidade (Santos, Ribeiro, 

Queiroga, Silva e Ferreira, 2020). Santos et al. (2020) assinalam que a triangulação 

possibilita maior desvelamento do fenômeno, pois evidencia os diferentes níveis de 

profundidade que seu estudo exige. Logo, a triangulação pode ser entendida como a busca 

pela compreensão de um fenômeno a partir de uma ou mais perspectivas (Santos, Ribeiro, 

Queiroga, Silva e Ferreira, 2020). Na presente pesquisa, portanto, nota-se a triangulação 

de dados, já que houve análise do fenômeno a partir de diferentes fontes. Vale ressaltar 

que a triangulação de dados também pode ser classificada como triangulação de métodos, 

quando são utilizas técnicas diversas (Santos, Ribeiro, Queiroga, Silva e Ferreira, 2020), 

como foi o caso da nossa pesquisa.  

A escolha pela análise dos relatos de parto – pesquisa documental – como algo 

anterior às entrevistas deu-se como forma de entrada no campo, haja vista que, por 

intermédio dos relatos, conseguimos conhecer e definir os sujeitos. Como a experiência 

de parto pode exigir do psiquismo um trabalho de elaboração, foi preciso identificar quais 

mulheres estavam buscando elaboração para esse momento a partir das narrativas. Desse 

modo, conseguimos identificar aquelas que estavam mais propensas a falar da experiência 

subjetiva de parir e não apenas nos relatar um parto fisiológico. A entrevista funcionou, 
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assim, como ferramenta para refinamento sobre o contexto em que tal experiência 

ocorreu, propiciando aprofundamento na análise.  

A pesquisa ficou organizada da seguinte maneira: primeiramente, geramos dados 

a partir de pesquisa documental dos relatos de parto escritos após o convite para participar 

da pesquisa; na sequência, realizamos uma análise prévia dos relatos com o objetivo de 

identificar as mulheres que estavam buscando a elaboração subjetiva de seus partos; 

depois, selecionamos aqueles que correspondiam aos critérios de inclusão específicos da 

pesquisa; por fim, agendamos as entrevistas que realizamos segundo um roteiro 

semiestruturado.  

A exploração dos materiais – relato e entrevista transcrita – em conjunto 

proporcionou um olhar mais amplo sobre a cena do parto e facilitou a compreensão de 

que algumas angústias presentes no parto já haviam sido mobilizadas na gestação. 

3.2. Internet como ambiente de pesquisa 

Mesmo após a reestruturação do projeto, este trabalho continuou enquadrado 

como pesquisa qualitativa, que é a abordagem que se aprofunda no mundo dos 

significados (Minayo, 2013a). A pesquisa qualitativa traz para o interior de suas análises 

o indissociável imbricamento entre o subjetivo e o objetivo, entre fatos e significados 

(Minayo, 2013b). É importante ressaltar que tal classificação é corroborada tendo em 

vista a adoção da teoria psicanalítica como referencial que nos guiou na leitura dos relatos 

de parto e das transcrições das entrevistas, uma vez que essa teoria permite-nos olhar para 

o singular, produzindo-se a partir da singularidade do encontro do pesquisador com o 

pesquisado (Sampaio, 2006). Para Sampaio (2006) a pesquisa em psicanálise é aquela 

que possibilita, a partir do encontro e da relação que se estabelece entre pesquisador e 

pesquisado, o surgimento de um sentido ou um conjunto de significações a respeito de 

uma experiência vivenciada pelo sujeito pesquisado.  

Esta pesquisa atingiu seu objeto de estudo por intermédio de redes sociais virtuais 

e, por esse motivo, aproximou-se da pesquisa netnográfica. A netnografia refere-se à 

pesquisa observacional participante apoiada no trabalho de campo on-line (Kozinets, 

2014), ou seja, trata-se de um estudo que utiliza comunicações virtuais para obtenção de 

dados e, assim, chegar à compreensão e à representação de um fenômeno cultural. O 

presente trabalho aproximou-se do que Kozinets (2014) classifica como pesquisa on-line 
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em comunidades, pois estudou um fenômeno social geral – o parto –, cuja existência vai 

muito além do mundo virtual. 

Ressaltamos que Salgado (2012), em sua dissertação de mestrado, fez uso das 

mídias sociais para conseguir se aproximar e gerar dados de pesquisa. Essa pesquisadora 

aponta o crescente número de mulheres que tem compartilhado sentimentos relativos à 

maternidade nessas comunidades. Em seu trabalho, cita, ainda, alguns estudos que 

buscaram compreender de que forma as mulheres estão utilizando as mídias sociais para 

compartilhar experiências e informações.  

Matos (2019) também faz uso da internet na geração de dados de sua pesquisa e 

aponta que, no Brasil, muitos pais e mães utilizam blogs pessoais para tornarem públicas 

suas experiências de parto, servindo de apoio emocional para outros pais que ainda não 

passaram pela experiência. A referida pesquisadora defende que as redes sociais e os 

blogs são ferramentas que possibilitam registros de vários aspectos da vida humana, 

permitindo interação entre as pessoas, apesar das barreiras físicas, bem como a expressão 

de pensamentos e sentimentos, o que faz com que se sintam pertencentes a um grupo que 

lhe dá voz (Matos, 2019).  

Para Matos (2019), a internet tem se mostrado cada vez mais como lugar que reúne 

informações das biografias das pessoas, seja por meio de fotos, postagens ou outros 

documentos. Muitas vezes, esses materiais são compartilhados ao longo dos anos e 

possibilitam que se conheça a realidade social de cada um. Permitem, ainda, através do 

discurso do sujeito, saber sobre o universo do qual ele faz parte. 

Os blogs foram pioneiros no compartilhamento da experiência cotidiana. Com 

características de um diário virtual, desde o começo, mostraram-se uma ferramenta capaz 

de repercutir temáticas envolvendo gestação, parto e puerpério (Matos, 2019). Esses 

diários virtuais acabaram construindo espaços de organização social e tornaram-se um 

importante meio de comunicação e interação humana (Matos, 2019). Dessa maneira, é 

possível perceber como a internet vem se tornando um espaço destinado à socialização, 

sendo um novo ambiente de expressão de desejos e frustrações, de relatos de experiências, 

de formação de redes de suporte social. 

Kozinets (2014) afirma que muitas comunidades on-line estão se tornando lugar 

de pertencimento, informação e apoio emocional, e dados mostram que as conexões 

emocionais nesses grupos são tão fortes quanto nas comunidades da vida real. Para o 

mencionado pesquisador, reuniões on-line de longo prazo, principalmente aquelas em que 

não há anonimato, têm relações sociais mais positivas do que grupos de menor duração e 
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anônimos, pois pressupõem uma necessidade de focar em relações de confiança e unidade 

de interesse comuns.  

Kozinets (2014) aponta, ainda, que as comunidades on-line têm permitido a 

expressão social, a participação ativa e a formação de relacionamentos. O mencionado 

autor constata que essas comunidades possibilitam que as pessoas compartilhem em sua 

rede de convivência suas experiências, pois já não se sentem tão estigmatizadas e isoladas 

socialmente, o que aumenta a autoaceitação. 

3.3. Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em ambiente on-line. Os relatos foram recebidos por e-

mail e as entrevistas aconteceram na plataforma Google Meet, sendo gravas com a 

utilização do programa Open Broadcaster Software (OBS). 

3.4. Participantes 

Foram convidadas a participar da pesquisa mulheres primíparas que tiveram 

gravidez de baixo risco, que não apresentavam histórico de adoecimento mental, 

passaram por um parto vaginal acontecido em hospital pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Após o convite, recebemos dez relatos de partos.  

Dos relatos recebidos, dois partos ocorreram em casa de parto, um ambiente em 

que as relações entre os profissionais de saúde e a parturiente acontecem de modo 

diferente do que na instituição hospitalar; um era de uma enfermeira que pariu na própria 

instituição em que trabalhava, o que consideramos uma variável que pode ter interferido 

na sua experiência de parir; e dois eram de enfermeiras que descreveram o processo de 

parir de forma muito técnica, trazendo poucas informações a respeito do processo de 

elaboração. Sendo assim, esses cinco relatos não foram selecionados para a etapa das 

entrevistas. 

Os outros cinco relatos recebidos enquadravam-se nos critérios de inclusão e 

passaram para fase das entrevistas, que foram gravadas e transcritas para serem analisadas 

junto aos relatos. As participantes tiveram seus partos entre os anos de 2019 e 2020, dois 

deles no Estado de São Paulo e três no Estado de Goiás.  

Importa mencionar que foram excluídas desta pesquisa mulheres multíparas, que 

pariram na rede particular, que apresentaram histórico de adoecimento mental, que 
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passaram por cirurgia cesárea ou que em seus relatos traziam apenas descrição fisiológica 

do evento.  

3.5. Instrumentos 

Foram utilizados como instrumentos do presente trabalho: 

 relatos de partos enviados pelas participantes; 

 roteiro para entrevista com as parturientes – dispositivo que orientou a 

condução da entrevista e que se dividiu em três eixos relacionados aos três 

momentos do ciclo gravídico-puerperal, com as perguntas voltando-se sempre a 

aspectos relacionados a como o parto apareciam nesses momentos: gravidez, 

buscando compreender em que contexto a gestação ocorreu, quais eram as 

principais preocupações e medos em relação ao nascimento do bebê e que 

informações as participantes receberam em relação ao parto; parto, na busca em 

aprofundar alguns pontos que o relato possa ter deixado dúvidas; e puerpério 

buscando entender se algo da cena do parto ficava reverberando na memória da 

mulher após o evento e identificar possíveis desdobramentos dessa experiência no 

pós-parto; 

 computador; 

 plataforma Google Meet para realização das entrevistas; 

 programa OBS para gravação das entrevistas. 

3.6. Procedimentos 

Escrevemos um convite (vide Apêndice II), que foi compartilhado em grupos de 

Whatsapp de apoio materno e com profissionais da área perinatal que ela conhecia e que 

repassaram para seus grupos. No convite a partilhar o relato de parto, ficava explicado 

que após, a análise do relato, uma entrevista poderia ser marcada para melhor 

compreensão do fenômeno. Além disso, o convite já explicitava os critérios de inclusão 

na pesquisa, explicando que a mulher deveria ter tido um parto normal (vaginal) pelo 

SUS, ser primípara e sem histórico de complicações na gestação. No final do convite, 

havia o contato da pesquisadora para que a pessoa entrasse em contato, caso se 

interessasse ou tivesse alguma dúvida. Após uma primeira conversa em que explicamos 
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melhor a pesquisa, o Termo de Consentimento Livre-Esclarecido (TCLE) (vide Apêndice 

III) era enviado para as mulheres por e-mail, requisitando assinatura, afirmando que 

concordavam em participar da pesquisa e que tinham consciência de que a entrevista 

aconteceria de maneira remota e seria gravada. Após as participantes assinarem, 

devolviam para a pesquisadora por e-mail o termo assinado e o seu relato. 

Os relatos foram pré-analisados a partir do roteiro de entrevista semiestruturado 

feito inicialmente para pesquisa de campo e reestruturado com as mudanças 

metodológicas. Esse roteiro foi elaborado com foco nos objetivos que esta pesquisa 

visava contemplar, sendo o principal deles a identificação de atravessamentos do discurso 

médico na vivência do trabalho de parto das mulheres. Para isso, era preciso delinear o 

funcionamento psíquico nesse momento tão particular da vida dessas mulheres, 

articulando as construções sociais e subjetivas delas em relação ao que se espera da 

maternidade e, principalmente, do parto.  Após a leitura do relato, as perguntas que foram 

contempladas foram retiradas do roteiro para a entrevista com aquela participante, o que 

acabava sintetizando o eixo referente ao parto ou levando a uma adaptação no eixo da 

gestação quando a entrevistada começava falando do período pré-natal. Em outras 

palavras, a partir do roteiro, anotamos as perguntas não contempladas pelo relato escrito 

e marcamos uma entrevista que ocorreu via Google Meet, com cada uma das participantes 

em momentos distintos. No início das entrevistas, reafirmamos que a qualquer momento 

as participantes poderiam pedir para parar ou retirar seu consentimento em participar da 

pesquisa ou, caso sentisse um desconforto após a entrevista, que poderia marcar um 

atendimento psicológico gratuito com a pesquisadora. 

Para realizar as entrevistas on-line, baseamo-nos em estudos relativos à questão 

do atendimento psicológico e o ambiente on-line, pois embora nosso intuito não fosse 

fazer um atendimento clínico, trata-se de uma pesquisa de base psicanalítica, portanto foi 

necessário refletir se a subjetividade do sujeito se apresentaria de outra forma nesses 

encontros remotos. Tendo por base as discussões de Siegmund e Lisboa (2015), verificou-

se a admissibilidade das consultas psicológicas pela internet e do desenvolvimento de 

relações positivas entre psicólogos e seus clientes, sendo possível alcançar objetivos e 

expressar empatia. Os dados encontrados por eles corroboram com o estudo de Pieta 

(2014), que, em sua tese de doutorado, estudou a relação terapêutica na intervenção on-

line e concluiu que, comparados aos atendimentos presenciais, não houve diferenças 

significativas no tipo de aliança de trabalho e vínculo estabelecido, sendo os objetivos 

alcançados nas duas modalidades de atendimento. Pensando que, para a psicanálise, a 
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análise se dá a partir do momento em que há transferência entre analisando e analista e 

que a função deste é facilitar o processo de enunciação da cadeia de significantes de seu 

cliente, pode-se concluir que o ambiente físico muitas vezes não é o maior determinante 

da vinculação, uma vez que o trabalho de análise se dá muito mais no nível simbólico do 

sujeito. 

3.7. Análise de dados 

Após a transcrição das entrevistas, foi feita uma nova leitura compreensiva de todo 

material gerado (relato e entrevista) em que buscamos descrever os dados, partindo das 

perspectivas das participantes, estruturando-os articulados ao referencial teórico 

psicanalítico. A leitura compreensiva permitiu intensificar nossa compreensão no tocante 

às experiências narradas, na medida em que nos possibilitou adentrar no mundo dos 

significados das participantes, expressos em cada palavra e cena escolhida para ser 

compartilhada.  Conforme era feita a leitura o material, anotamos os principais pontos 

observados como aqueles que apareciam com maior frequência ou aqueles que eram 

trazidos como mobilizadores de angústia, respeitando a cronologia trazida na narrativa do 

relato de parto. Anotamos também os sentimentos mobilizados na pesquisadora na 

tentativa de apreender o que tal vivência pode ter despertado em cada participante. 

Para Minayo (2013a), o compreensivismo traz para as ciências sociais a 

subjetividade, enquanto objeto de estudo, sendo a matéria-prima das pesquisas 

qualitativas as vivências e experiências cotidianas. Em outro texto, Minayo (2013b) 

aponta como a hermenêutica funda-se na compreensão, ocupando-se da arte de 

compreender textos. Nesse sentido, a análise hermenêutica visa à compreensão simbólica, 

compreensão do sentindo de todo enunciado (Minayo, 2013b). Dessa forma, 

“compreender implica (n)a possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair 

conclusões em todas as direções” (Minayo, 2013b, p. 337). 

Souza (2020) assinala que a hermenêutica, como técnica, busca no símbolo os 

sentidos possíveis que ele tem a oferecer. Para Minayo (2013b), “a importância do 

símbolo está em sua função representativa de algo visível e invisível, refletindo ao mesmo 

tempo uma ideia do real e sua expressão fenomênica” (p. 336).  Para Silva (2011), a 

interpretação hermenêutica não requer apenas uma atitude metodológica, mas também 

uma atitude ontológica, baseada na filosofia reflexiva. A aludida autora compreende 

refletir como uma reapropriação do sentindo que o fenômeno convoca, indo além de uma 
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leitura ingênua ou supostamente neutra da realidade. Partindo do conceito de discurso de 

Ricoeur, Silva (2011) afirma que decodificar um discurso significa apreender o 

acontecimento e o sentido deste por ele apresentado. 

O método aqui adotado foi o de análise hermenêutica, porque oferece as bases 

para a compreensão das vivências humanas, partindo da linguagem como terreno onde a 

intersubjetividade se realiza, bem como permitindo um entendimento entre seres 

humanos a partir da comunicação (Minayo, 2013b). Na presente análise, parte-se da ideia 

de que o discurso expressa um saber compartilhado e é marcado pela cultura, cabendo ao 

investigador buscar o sentido que o entrevistado quis expressar e não uma verdade 

essencialista (Minayo, 2013b). Desse modo, a análise que realizamos permite também 

resguardar a singularidade do entrevistado, algo que é extremamente importante para a 

teoria psicanalítica. Para Silva (2011), a psicanálise seria um modelo pertinente de 

interpretação, uma vez que entende a linguagem como algo da ordem dos signos, do 

inconsciente e do imaginário e evidencia as ambiguidades presentes na linguagem. Para 

tal autora, a palavra resgata o gesto, a ação vivida, já que tem o poder de evocar o passado, 

contar histórias e preservar memórias. 

Vale ressaltar que esse tipo de análise parte do pressuposto de que o mundo 

observado pelos sujeitos da pesquisa é compartilhado com o mundo da vida do 

investigador, o que para Minayo (2013b) nos permite buscar perguntar “por quê” e “sob 

que condições” o sujeito expressou-se e posicionou-se de uma maneira e não de outra, 

buscou entender tal situação valorizando determinadas coisas em detrimento de outras, 

atribuindo responsabilidades a certos atores sociais. Nesse sentido, as reflexões 

levantadas aqui devem ser compreendidas como reflexos de uma realidade social que está 

inserida em um contexto histórico, sendo tanto o investigador quando o sujeito 

participante expressões de seus tempos e de seus espaços culturais.  
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Capítulo 4 

4. Análise das narrativas sobre o parto 

 Neste capítulo apresentamos a análise das narrativas das cinco participantes. Por 

conseguinte, cada subcapítulo corresponde à uma das participantes, cujos nomes estão 

abreviados para resguardar o sigilo de identidade. 

 Na análise dessas narrativas, buscamos retomar conceitos abordados nos capítulos 

anteriores, baseando-nos sempre em conceitos psicanalíticos para fazer a leitura de tais 

vivências.  

4.1. Análise da narrativa sobre o parto de G. 

O relato de G. começa cinco dias antes do nascimento do filho, em uma quinta-

feira, quando passa a sentir dores. G. conta que na sexta-feira seguinte vai a ao posto de 

saúde para ser avaliada, mas o médico lhe diz que seu colo está fechado e o bebê está alto. 

Na segunda-feira, G. pede para sair mais cedo do trabalho, pois está sentindo dores que 

vão e voltam e que são suportáveis, mas, por causa da frequência, quer se encontrar com 

seu marido e ser avaliada no hospital. G. relata que sua sogra a leva para casa, pois 

trabalham no mesmo lugar, e lhe faz companhia; quando o marido de G. chega, vão os 

três para hospital. 

G. precisa esperar uma hora e meia por atendimento; sente-se feliz e surpresa 

quando a residente que a atende lhe avisa que ela está em trabalho de parto. Nesse trecho 

do relato, é interessante notar que, mesmo dizendo que passou o final de semana com 

contrações, G. diz ter ficado surpresa ao saber que estava em trabalho de parto.  A respeito 

disso, Garrafa (2013) destaca que é muito comum, nos relatos sobre o parto, aparecer o 

fator surpresa em um momento que foi aguardado por quarenta semanas, bem como 

aponta que algo parece se processar no psiquismo da mulher no nascimento do filho, 

evidenciando que as mudanças corporais vivenciadas ao longo da gestação parecem ser 

insuficientes para a preparação psíquica exigida naquele momento.  

O médico avalia G. e, em seguida, informa que ela pode ir para casa, devendo 

voltar depois de duas horas para nova avaliação. G., então, vai com o marido e a sogra; 

relata que, em seguida, seu sogro chega em sua casa também. Diz que se sente chateada 
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com a presença dos sogros em sua casa, pois gostaria de vivenciar aquele momento apenas 

com seu marido. 

G., a partir disso, fica caminhando, pois havia lido que se movimentar era 

importante para evolução do trabalho de parto. Durante esse período, G. também prepara 

a mala da maternidade, o que ainda não havia feito. 

Uma cena importante desse período em casa apresentada por G. é quando seu 

marido precisa sair para levar o gato deles ao veterinário, pois o animal havia brigado 

com outro gato instantes depois deles voltarem do hospital, deixando G. com os pais dele. 

Ela fica bastante angustiada, porque a hora de voltar para maternidade se aproxima e, 

assim que o marido saí, sua sogra começa a falar com bastante ênfase que deveriam ir 

para o hospital logo. Ela tenta falar algumas vezes que não iria sem o marido, mas, 

sentindo que não é ouvida pela sogra, que insiste na ideia de ir para o hospital, fecha-se 

em seu quarto parar tomar um longo banho.  

Quando o marido de G. volta do veterinário, vão todos para maternidade para G. 

ser novamente avaliada. Nessa avaliação, G. recebe a notícia que será internada. A 

participante relata algo que a incomodou bastante: sua sogra pede para falar com a 

médica, quando G. e o marido já estão saindo do consultório dela, fechando a porta com 

os dois para fora, o que deixa G. irritada. A sogra acompanha o casal até a ala da 

maternidade e vai embora apenas porque o filho a dispensa, dizendo que não precisa mais 

da ajuda dela.  

G. narra que, após a internação, ninguém lhe explica nada sobre o que aconteceria 

com ela. Relata que, por volta da 1h da manhã, suas contrações ficam mais fortes, então 

começa a andar pelos corredores da maternidade e a chorar muito. Diz que, a todo 

momento, o marido esteve presente, fazendo carinho e apoiando.  

G. não consegue descansar muito naquela madrugada; tira breves cochilos entre 

as contrações. De tempo em tempo, a enfermeira vem escutar os batimentos cardíacos do 

bebê, ressaltando o quanto é gostoso ouvi-los. Sente-se mais ansiosa a cada hora que 

passa, perguntando-se quando o parto acabaria e se aguentaria. Acerca do assunto, 

Machado (2005) aponta que a dor convoca o sujeito para o tempo presente, sendo o 

trabalho de parto um momento de “curtir intervalos”, pois há um tempo de contrair e um 

de relaxar; no entanto, podemos refletir sobre o quanto foi possível G. relaxar sentindo-

se sozinha dentro de uma instituição que não conhecia. 
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G. chega a falar para marido que não quer mais o parto normal. A participante 

explica, em seu relato, que já tinha lido durante a gestação que isso poderia acontecer e o 

tinha preparado para isso, pedindo que lhe ajudasse a retomar o planejado. 

Entre 5h30 e 6h da manhã, vem um obstetra avaliá-la e constata que G. está com 

4cm de dilatação. G. sente-se muito frustrada por ter passado a noite toda com dor e não 

ter evoluído nada. Pelo relato de G., podemos inferir que muito provavelmente ela estava 

em fase latente do trabalho de parto, quando as contrações começam a ter certa 

regularidade, mas ainda são muito espaçadas entre si. Essa é uma fase de abertura e 

dilatação do colo que pode durar de seis a vinte e quatro horas (Balzano, 2019).  Vale 

ressaltar que, fisiologicamente, o parto de G. parecia estar com uma boa evolução, 

evidenciando para nós o quanto a percepção de tempo durante esse evento parece ser de 

outra ordem que não a cronológica, uma vez que a participante afirma ter estudado 

bastante, mas ainda assim mostra-se frustrada com o tempo do seu trabalho de parto.  

Momentos depois, chega o médico que a avaliou antes da internação perguntando 

como G. estava se sentido. Quando compartilha com ele sua sensação de que não 

conseguiria parir pela via vaginal, acaba recebendo como resposta que daria tudo certo e 

que até meio-dia ela estaria com o filho nos braços.  

Por volta das 7h, chega no seu quarto uma mulher em uma cadeira de rodas com 

muita dor. G., apesar da dor, percebe que está ao menos conseguindo conversar, andar e 

respirar. As duas, então, são encaminhas juntas para sala de pré-parto, lugar onde teve 

acesso ao banho e à bola. G. gosta bastante de ficar na bola, e é instruída pelas enfermeiras 

sobre como deveria se movimentar. Durante as contrações, tem a sensação de que o 

mundo para e tenta focar em sua respiração até passarem.  

O marido está presente durante toda madrugada prestando apoio. Pouco depois 

que foi para o pré-parto, a sogra volta a aparecer no hospital a pedido de seu marido que 

queria ir para casa tomar banho. G. fica desesperada com a possibilidade de seu filho 

nascer sem que seu marido estivesse presente, pois não quer que ele perca nada. Nesse 

trecho, relativo ao segundo momento em que o marido se retira de cena, podemos refletir 

o quanto o momento do parto também traz angústias ao pai. Para Szejer & Stuwart (1997), 

o final da gestação e o parto são ocasiões em que as angústias dos homens manifestam-

se de diferentes formas – pesadelos, acidentes que os levam a se ausentar etc. – e 

evidenciam que o tornar-se pai também tem um custo para os homens, pois implica 

assumir responsabilidades que esse papel exige. Porém, nada podemos inferir sobre a 



91 

angústia desse pai, uma vez que ele não era o participante desta pesquisa. Segundo G., o 

marido demora menos de uma hora para voltar e, quando volta, a sogra vai embora. 

Na troca de obstetras, o novo dirige-se ao leito de G. para se apresentar e diz que 

vai avaliar a evolução do trabalho de parto dela. A participante considera o toque desse 

médico, de todos que tinha recebido até aquele momento, foi o pior e o fez sentir-se 

violentada. Esse novo obstetra começa, então, a propor intervenções, como rompimento 

da bolsa e ocitocina intravenosa, argumentando que o bebê está alto. G. diz que havia 

estudado muito e sabia que não precisava de intervenção, por isso conseguiu dizer que 

não queria. Relata que, diante disso, o médico é extremamente grosseiro: 

Minha bolsa não tinha estourado ainda, e no toque ele falou que o bebê 

estava bem alto ainda, se eu não queria estourar a bolsa e colocar um 

soro, porque se não ia demorar muito. De tudo que eu já tinha lido, 

sabia que eu não precisaria de nenhuma intervenção, e era o que eu 

queria, um parto totalmente natural, no tempo do meu bebê. Mas 

quando eu disse que não queria, ele foi extremamente grosso, se virou 

e disse que a decisão era minha (como se ele falasse que se eu sofresse 

ou acontecesse algo, eu era a culpada). 

A enfermeira e a residente chegam a questionar G. e ela responde que estava com 

medo da dor que sentiria com a bolsa estourada. As duas convencem-na a permitir essa 

intervenção, pois queria que o parto acabasse logo. Contudo, permanece negando a 

ocitocina. 

As dores vão se intensificando tanto que chegam a um ponto em que ela não 

consegue descrever ou apontar um local específico da dor. Para G., não parece uma dor 

física, mas “uma dor interna, na alma como disse minha vó”. 

Quando o médico a avalia novamente, diz que já está na hora, levando-a para a 

sala de parto (centro cirúrgico) e colocando-a na posição litotômica na mesa de parto. No 

trecho a seguir trazemos as percepções de G. relativas a esse momento: 

Fui levada para a sala de parto, que é dentro da sala que eu já estava. 
Fiquei naquela posição tradicional, deitada, pernas pra cima. Não 

estava nada confortável, mas não conseguia pensar. A única coisa que 

falei foi com a enfermeira, eu disse que não queria que me cortassem, 

que não queria uma episiotomia. O médico estava na sala de pré-parto 
avaliando a outra mulher (que gritava e chorava muito implorando por 

uma cesárea). A enfermeira falou baixinho que eu teria que falar com 

o médico então. Quando ele chegou eu disse, ele não escutou e 
perguntou novamente. Eu estava tendo uma contração no momento, 

pedi pro meu esposo falar. Ele falou e o médico no mesmo instante tirou 

a luva que ele estava colocando e disse as seguintes palavras “ah, 
então ela vai voltar pra sala de pré-parto porque esse neném não vai 

nascer agora. Ele ia nascer com as manobras que eu ia fazer”. [...] 
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Fiquei assustada, desesperada. Ele ia fazer uma episiotomia sem me 

pedir autorização antes. (P. 21) 

 Nos dois últimos trechos trazidos no relato, o que parece prevalecer é o medo da 

participante, que, naquele momento, parece se sentir acuada por ter provocado em uma 

figura – que ocupa na cena uma posição de autoridade – a sensação de que está 

questionando o seu saber. Para Simonetti (2015), muitas vezes, o discurso médico nomeia 

de paciente difícil aquele que não se submete às regras do hospital, o que parece ser o 

caso de G.  

O referido autor aponta que há uma recusa do discurso médico a qualquer outro 

discurso diferente do seu (inclusive o do paciente), fazendo com que o médico, agente 

desse discurso, não preste atenção aos outros elementos apresentados pelo paciente. 

Assim, é possível notar, nessa cena, que não aparece, na percepção de G., uma 

preocupação do médico em como a fala dele a afetaria. Pode-se estabelecer uma relação 

entre o agir dele com esse lugar que ocupa dentro do discurso médico: o de portador do 

discurso científico. 

Outro ponto importante nesse último trecho é o quanto o silenciamento de todos 

frente ao que o médico faz com G. pode ter efeitos traumáticos sobre a participante, já 

que, segundo Borges (1996), quando algo que nos atinge parece não repercutir no outro, 

nasce um afeto cercado de silêncio, deixando-nos desconcertados sobre aquela vivência 

e fazendo do processo psíquico de elaboração um processo entravado, inacabado.  

G. diz que volta, então, para a sala de pré-parto, onde recebe a assistência da 

enfermeira e da residente para fazer exercícios na bola. Relata sentir-se amparada por elas 

e o marido, pois eles ficam ao seu lado a todo momento, conversando sobre diversos 

assuntos entre as contrações. Essas memórias são apresentadas por G. como momentos 

especiais. Tal percepção de G. parece corroborar com os apontamentos de Zveiter (2005), 

que considera o ambiente determinante no modo como o processo de parto vai se 

desenvolver, quando relacionado aos fatores individuais. As conversas entre as 

contrações podem ser entendidas como um partejar daquilo que está emergindo junto ao 

trabalho fisiológico de parto, o que Machado (2005) considera um importante movimento 

de humanização do parto, dizendo que esse não se trata, apenas, de respeitar o tempo 

fisiológico do parto, mas dedicar escuta para receber os elementos que emergem dele.  

Quando G. volta à sala de parto, é novamente colocada na posição litotômica e narra 

que não se recorda se chegou a ser consultada, mas lembra-se de receber ocitocina. O 

médico a orienta a fazer força nas contrações e ela fica um pouco incomodada, quando, 
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em uma dessas forças, tem a sensação de que estava fazendo coco, chegando a perguntar 

para todos que estavam na sala se isso de fato estava acontecendo, mas não se lembra de 

obter respostas. Podemos notar aqui como, na percepção de G., todos parecem estar 

voltados para o útero e o processo expulsivo do bebê, sendo ela desconsiderada enquanto 

sujeito e vista apenas como um corpo parindo.  

Nesse momento, sente-se um pouco travada para fazer força e, depois de tudo, vem 

à sua memória relances, lembrando-se bem do marido segurando sua mão o tempo todo. 

G. conta que a lembrança mais forte que tem desse momento é o choro do seu filho. 

Optamos por terminar a cena do parto com as próprias palavras de G., no trecho a seguir. 

Me lembro só do choro dele, e foi como se tudo tivesse passado, não 

estava mais sentindo dores. Eu queria que ele viesse pros meus braços, 

pro meu colo, pro meu calor, pro meu peito. Foi tudo que sempre 

sonhei, mas ele não veio. Eu perguntava onde ele estava. Ouvi 

“11h25”, perguntei novamente e meu esposo disse que ele estava bem 

(ele estava bem emocionado). O pediatra fez os procedimentos, 

enrolaram ele em um pano, entregaram para meu esposo (me lembro 

perfeitamente do rosto iluminado dele nesse momento) e segundos 

depois (eu imagino) a enfermeira me deu ele. Eu já não estava mais 

chateada (no momento esqueci de tudo, mas é algo que me frustra até 

hoje), ele estava nos meus braços. Era a coisa mais linda, me olhando 

com os olhinhos mais puros que já vi. 

Em resumo, no relato de parto de G., as sensações que percebemos de forma mais 

nítida são: a angústia que sentia todas as vezes que se deparava com a possibilidade de 

perda de autonomia durante o seu processo de parir e a dificuldade de lidar com a dor e o 

desamparo frente a atitudes de pessoas na cena do seu parto que não correspondiam às 

suas expectativas.  

Durante a entrevista com G., ela conta que, embora sempre tenha querido ser mãe, 

não espera engravidar tão rápido; afirma que sua gestação aconteceu no mês seguinte em 

que parou de tomar seu anticoncepcional. A participante diz que fez todo seu 

acompanhamento de pré-natal no posto de saúde (SUS) próximo à sua casa, começando-

o assim que descobriu a gestação. G. fala que considera seu pré-natal bom, pois se sentia 

acolhida, principalmente pela equipe de enfermagem, queixando-se apenas do não 

recebimento de informações sobre o parto, até mesmo quando ela perguntou o momento 

de ir para o hospital ao final da gestação. 

G. conta que acabou buscando na internet informações sobre o parto e foi 

descobrindo que parto normal era melhor tanto para ela, quanto para o filho, passando a 

ser seu desejo parir pela via vaginal. Ela narra que assistia a muitos vídeos de parto e que, 
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embora soubesse que eram muito editados e romantizados, via-os como o parto ideal para 

si. G. relata que havia pesquisado muito a respeito da dor, sobre querer desistir ao longo 

do processo; mostra-se frustrada ao perceber que, apesar de toda informação, não estava 

preparada para a experiência real, falando o quanto na hora foi tudo tão diferente do 

esperado.  

Para Garrafa (2013), o parto é um momento de ruptura corporal, em que a 

expectativas gestadas junto com o bebê parecem se desarticular. A mencionada autora 

explica que o parto, ao colocar a anatomia da mulher em evidência, traz o real para essa 

cena, o real da carne que se rompe para que um outro possa nascer. 

É possível notar, na entrevista com G., que ela parecia buscar nas informações 

acerca do parto uma forma de se proteger de uma cirurgia cesárea e também, conforme 

foi entendendo a realidade obstétrica do Brasil, de uma violência obstétrica, assunto sobre 

o qual se debruçou durante a gestação.  

Em determinado ponto da entrevista, G. chega a verbalizar que sentia medo do 

momento do nascimento do filho, porque em sua família uma tia sua havia perdido o bebê 

com 38 semanas de gestação. Isso evidencia, mais uma vez, uma busca por informações 

como forma de se sentir mais segura para um evento até então nunca vivenciado.  

Esses dados parecem corroborar os apontamentos de Silva e Siqueira (2007) de 

que as vivências do trabalho de parto e parto estão historicamente associadas a termos 

como sofrimento, dor, agonia, provação, terror e morte. Por isso, é comum que as 

gestantes acabem gerando fantasias em relação a esse momento relacionadas ao medo de 

não suportar a dor, de perder o controle da situação, de não saber quando devem procurar 

o médico, além do medo de morte (Sarmento & Setúbel, 2003).  

No caso de G., as fantasias relacionadas ao medo da morte aparecem como temor 

que a história da tia se repita. O medo frente à possibilidade de perder seu bebê parece ter 

gerado uma angústia tão grande em G. que ela acaba defendendo-se disso tentando 

antecipar tal possibilidade como forma de se preparar para ela. Essas angústias poderiam 

ter sido melhor trabalhadas se G. tivesse encontrado em seu pré-natal e durante o seu 

trabalho de parto uma escuta acolhedora e disposta a esclarecer suas dúvidas.  

Machado (2005) aponta que o parto é um momento de encontro, mas também de 

despedida, em que se inaugura uma distância física entre mãe e bebê, bem como uma 

distância temporal, já que, de agora em diante, tudo será diferente. Para a autora, a 

despedida, por tratar-se de separação, esbarra na perda e “em última instância, esbarra no 

aspecto substancial da morte” (Machado, 2005, p. 55). Morte e nascimento encontram-se 
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no parto por serem acontecimentos naturais e terem caráter definitivos; ambos, 

desconhecidos e incontroláveis, são simbolizados como passagem (Machado, 2005). 

Assim, fantasia de perda do bebê e medo da morte seriam expressões de como o núcleo 

da morte parece ser mobilizado no momento do parto, mostrando-nos o quanto a dor do 

trabalho de parto pode estar associada à dor como sinal de alerta da pulsão de vida em 

relação à pulsão de morte.  

Adiante, na entrevista, G. relata que uma das coisas que mais a marcou foi seu 

filho não ir direto para os seus braços assim que nasceu. Além disso, a dor é um ponto 

recorrente em sua entrevista, levando-nos a entender essa sensação como algo marcante 

em sua experiência. Nessa linha, considerando que a dor do parto é também uma dor de 

separação, visto que mobiliza a pulsão de morte como força disjuntora, não nos 

surpreende que ela traga a separação do filho como algo marcante.   

Essa preocupação com a dor já era evidente em algumas partes de seu relato como 

as apresentadas na sequência. 

Quando ele disse que eu ainda estava com 4 de dilatação eu fiquei 
muito frustrada, muito mesmo. Fiquei chateada e comecei a pensar 

como eu iria aguentar até 10, se eu tinha passado a noite toda com 

dores fortes e não tinha evoluído nada. 

Passou um tempo e a dor já estava insuportável, impossível descrever, 

não parecia uma dor física, eu não conseguia apontar em um ponto 

específico que doía. Era uma dor interna, “na alma”, como disse minha 

vó. 

Nos trechos acima, é possível notar que a dor do trabalho de parto é bastante 

atrelada a aspectos subjetivos. Além disso, percebe-se como a participante associa a dor 

a sensações como ansiedade e frustação com o tempo que o parto está levando para 

progredir. Pouco antes, em seu relato, ela havia afirmado que ninguém havia lhe 

explicado nada sobre como seria, ficando apenas ela e o marido durante toda a 

madrugada, com a presença pontual das enfermeiras para auscultar o bebê.  

Zveiter, Progianti e Vargens (2005) assinalam que a percepção de dor, embora 

seja algo muito individual, é dependente do ambiente que muitas vezes acaba por 

contribuir para a percepção de tempo vivido durante a experiência do parir.  Isso acontece 

porque, uma vez que o ambiente oferece amparo para que as mulheres possam vivenciar 

tal experiência e sentirem-se seguras, a sua percepção de dor é diferente. 

 Retomando o conceito de dor abordado no Capítulo 2, vale lembrar que, para 

Freud, a dor sempre será também uma dor psíquica, algo que é exemplificado pela 



96 

segunda fala de G. A dor, que é sempre psíquica também nos remete sempre à dor da 

perda do nosso primeiro objeto de amor, perda necessária inclusive para que o bebê 

ascenda à posição de sujeito. No parto, no entanto, essa ausência se faz presente de novo, 

de modo real, pois há uma separação que precisa acontecer para que um novo sujeito 

possa vir a nascer. A ausência, que marca a falta para o bebê, é trazida por Tostes (2005) 

como uma experiência de arrombamento, pois sem o outro o bebê fica à mercê do excesso 

pulsional que gera nele uma sensação de rompimento dos limites do seu corpo e o medo 

de não existir mais, inscrevendo a dor como um fenômeno de limite. Dessa maneira, é 

possível pensar que, assim como a ausência do pênis nas meninas as marcam como 

representantes da falta, a dor do parto, por trazer o rompimento do corpo para o real da 

experiência, pode ser tomada como um representante dessa dor inaugural da perda do 

objeto.  

A intensidade da dor e a imprevisibilidade do parto precisam sem simbolizadas 

durante o trabalho de parto e geralmente são percebidas como sofrimento, ansiedade e 

insegurança (Pereira, Franco & Baldin, 2011). Raramente, o trabalho de parto é 

indiferente para a gestante, podendo receber diferentes significações. 

G. apresenta o parto como um evento traumático durante a entrevista, queixando-

se da sensação de só conseguir reviver as coisas ruins do momento e relatando que hoje já 

não consegue mais ver os vídeos de parto que costumava assistir na gestação por ficar mal 

ao perceber que o seu foi tão diferente do sonhado e que não conseguiu receber o 

tratamento que gostaria.  

Reis et. al. (2017) mostram que a má assistência e o acompanhamento profissional 

precário durante o trabalho de parto são fatores que causam percepções negativas sobre o 

evento. Outro fator que, segundo esses autores, agrava as angústias das parturientes durante 

o trabalho de parto é o desconhecimento por parte das mulheres sobre sua própria condição 

clínica. Assim, segundo esse estudo, a satisfação com o parto estaria relacionada com a 

interação com a equipe.  

A participante, ao falar do que a marcou negativamente, traz outra vez a questão do 

toque do médico em que se sentiu abusada, falando como isso repercute até hoje em seu 

relacionamento com o marido: narra que não consegue nem receber um toque de carinho 

dele. Voltando ao conceito de Tostes (2005) sobre marca como aquilo que não se inscreve 

no psiquismo e age no corpo de forma repetitiva buscando se inscrever, podemos pensar 

que a repulsa de G. ao toque do marido é a marca do traumático do toque que o médico fez 

durante o trabalho de parto.  
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 Outro ponto importante da entrevista de G. para compreender seu processo de 

parturição é a fala sobre a presença da sogra. A participante diz que, em nenhum momento 

da gestação, sua sogra foi muito presente ou cuidou dela, estando ali apenas quando 

começou o trabalho de parto, chegando a ficar mais ansiosa que G. para irem para o 

hospital. G. fala como sentiu isso como uma invasão e que, para ela, a presença da sogra 

era diferente da presença da avó, que estava vindo para cuidar dela e não querendo saber 

apenas do bebê. A presença da sogra na cena de parto talvez tenha mobilizado em G. uma 

sensação de ameaça ao seu protagonismo, uma vez que não se sentia olhada pela sogra 

em suas necessidades enquanto sujeito. Desse modo, podemos pensar que, assim como o 

discurso médico, a presença da sogra parece ameaçá-la, pois é como se esta carregasse 

um discurso de mestre que faz com G. sinta-se invalidada enquanto sujeito. 

Retomando a questão da presença da avó de G. em seu puerpério, é importante 

lembrarmos os deslocamentos que a chegada de um filho impõe a uma mulher. Segundo 

Folino (2014), as perdas que a mulher precisa elaborar ao se deparar com o bebê real na 

cena do parto é justamente o movimento que uma mulher precisa fazer do desejo de ter 

um filho para o desejo de ser mãe, já que este envolve uma perda narcísica em prol de um 

investimento objetal. De acordo com a aludida autora, “para ser mãe devem-se perder as 

ilusões narcísicas, o ideal, o perfeito, o lugar de filha” (Folino, 2014, p. 29). Assim, G. 

traz a figura da avó como alguém que lhe servirá de amparo para fazer essa passagem do 

lugar de filha para o lugar de mãe.  

Para Matos (2019), a mulher, ao tornar-se mãe, por estar regredida ao ponto de se 

identificar com o bebê, o que na teoria winnicottiana é chamado de preocupação materna 

primária, a mulher também precisa de cuidados, pois só assim ela conseguirá se entregar 

para essa experiência de cuidar. No trecho a seguir, exemplificamos com a fala de G. o 

lugar ocupado pela avó: “porque eu sei que minha vó ia estar lá para cuidar de mim, não 

só cuidar do bebê e ela cuidou de mim durante 30 dias ela tava aqui”. Por conseguinte, 

é possível pensar que G. busca um olhar de cuidado para poder se apropriar do seu lugar 

de cuidadora de seu filho. 

Diante do exposto, é possível observar na análise de todo material de G. como a 

participante se preparou para o seu parto, além do medo que ela tinha de que seu processo 

de parir não ser respeitado. A preparação que durante a gestação lhe nutriu com 

informações, para que no parto sentisse que poderia escolher algo, no pós-parto, quando 

olha as mesmas páginas em que procurou se informar, não consegue, pois passou a lhe 

causar angústia e sofrimento por constatar que tudo aquilo que idealizou não aconteceu.  
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É possível perceber, na entrevista, como ela se sentiu vulnerável, principalmente 

frente ao discurso do médico que a acompanhou na parte final do trabalho de parto. 

Simonetti (2015) aponta que a dificuldade que o sujeito encontra para sair do discurso 

médico é indicativo do tamanho do poder e da abrangência deste, não apenas na nossa 

cultura, mas também no nosso psiquismo, afirmando que hoje a ideologia médica parece 

estruturar a mente dos sujeitos.  

O que o relato que G. parece nos trazer em toda narrativa é o quanto a busca por 

informações, visando a alguma garantia de um parto respeitoso, parece não ter sido 

suficiente frente a um discurso médico, já que a participante se sente mais vulnerável e 

desamparada toda vez que o profissional entra em cena. A busca por sentir-se sujeito em 

seu próprio parto a levou a sentir a perda de controle como algo muito invasivo, o que a 

todo momento parece estar em cena na figura do médico e da sogra.   

4.2. Análise da narrativa sobre o parto de A. D. 

A.D. começa seu relato contando que sua gravidez não foi planejada, mas ressalta 

que, a partir do momento em que a descobriu, foi muito desejada. Fez todo 

acompanhamento de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima à sua 

casa. Houve muita rotatividade de médicos durante esse período: começa com 

atendimento de um médico, depois de acadêmicos de medicina e, no final da gestação, 

remanejam um médico de outra unidade para acompanhar as gestantes daquela UBS.  

A maioria das suas ultrassonografias é feita na rede particular, por não conseguir 

marcar pelo SUS. Faz, no serviço público, apenas o teste da mamãe e uma 

ultrassonografia próxima ao parto. Diz que na UBS conseguiu ser atendida por uma 

equipe multiprofissional, passando por consultas com nutricionista, dentista e 

enfermeiras.  

A.D. decide que seu parto seria em Goiânia para poder ser acompanhada por seus 

pais durante o pós-parto. Próximo a data de parto provável, A.D. dirige-se à cidade dos 

pais, aguardando esse momento na casa de sua mãe.  

Após chegar em Goiânia vai à maternidade D. I., levando seus exames de pré-

natal. Seu prontuário, então, é aberto, para que o parto possa ser realizado na instituição 

escolhida. Antes do parto, passa por duas consultas na maternidade, fazendo dois exames: 

uma ultrassonografia e um cardiotoco.  
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No dia do parto, às 4h da manhã, A.D. acorda com um líquido escorrendo por sua 

vagina, o que a faz levantar e chamar seus familiares com a notícia de que a bolsa havia 

se rompido. Na sequência, toma banho e arruma as coisas para irem à maternidade; no 

caminho, começa a sentir as contrações de forma não ritmada.  

Ao chegar na maternidade, A.D. é atendida na emergência, sendo encaminhada ao 

consultório da médica plantonista, que olha seus exames de pré-natal e faz o exame de 

toque para verificar a dilatação no momento da internação. Nesse momento, A.D. é 

informada pela médica que havia uma alteração em sua ultrassonografia morfológica de 

primeiro trimestre. A seguir, trazemos o trecho do relato referente a essa cena: 

 

Naquele instante, a médica me informou que havia uma 

alteração na ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre e me 

perguntou se eu estava ciente da existência daquela alteração e eu 

respondi negativamente. Durante o pré-natal, ninguém me falou sobre 

a referida alteração e a médica me falou que na ocasião em que o 

exame foi realizado, deveriam ter me orientado a realizar outros 

exames a fim de diagnosticar se o meu filho era portador de alguma 

síndrome. No entanto, como não foi feito esse exame na ocasião, 

naquele momento já não havia necessidade, pois a segunda ultrassom 

morfológica já mostrava que não havia nenhuma anormalidade com o 

bebê. 

Frente a esta situação, a médica plantonista me disse que era 

de seu ofício me dizer que haveria a probabilidade do meu filho nascer 

com alguma síndrome e por isso ela estava me avisando por conta das 

alterações nos exames que realizei no pré-natal. 

Nesse trecho, é possível perceber que postura da médica é de quem se coloca como 

detentora de um saber, pois, ao falar da alteração no exame de A.D., a médica não pareceu 

levar em consideração os aspectos subjetivos que essa notícia poderia gerar na parturiente.  

Ainda ficaremos focados nessa cena para compreendermos o que está em jogo 

psiquicamente no momento de um diagnóstico, principalmente levando em consideração 

o trabalho psíquico que o parto por si só já exigia de A.D. Knobloch (2013) aponta para 

a importância de se desconsiderar o estado de angústia que o diagnóstico de uma doença 

pode provocar em um sujeito, ressaltando que a fala do médico nesse momento pode 

promover um efeito traumático. Pensando que A.D., como gestante, encontrava-se em 

uma relação simbiótica com o sujeito que recebeu tal diagnóstico, uma vez que seu bebê 

ainda habitava seu corpo, é importante atentarmos para a angústia que tal fala pode ter 

mobilizado na participante no momento em que muitas fantasias a respeito do encontro 

com tal bebê estão em jogo.  
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Como vimos no Capítulo 2, o parto é um importante momento de encontro com o 

real (o filho, a maternidade) e de desencontro com o imaginário; sendo assim, a fala da 

médica sobre a possibilidade do bebê ser sindrômico também mexe nas fantasias e 

representações que A.D. fazia de seu filho até aquele momento. Para Tavares (2016), o 

bebê seria um objeto psíquico pertencente ao imaginário da mãe, que corresponde a um 

bebê ainda não nascido, mas não o orgânico visto tantas vezes nas ultrassonografias. A 

autora assinala que o bebê imaginário é o que possibilita um primeiro encontro entre a 

mulher gestante e seu bebê ainda desconhecido, operando no sentindo de estabelecer 

vínculo entre ambos. 

As representações maternas atribuídas às crianças fazem parte das fantasias 

construídas ao longo da gestação e podem conter qualidades e defeitos, sendo passíveis 

de efetividade ou não em relação ao bebê real (Tavares, 2016). Portanto, as representações 

maternas são múltiplas, podem ser móveis (na medida em que os exames indicam algo 

diferente do imaginado) e alteradas, abrindo um leque de possibilidade para o bebê que 

vai nascer e podendo, inclusive, preparar a mãe para o inesperado (Fleck & Piccinini, 

2013).  

 Segundo Tavares (2016), ao final da gestação, é comum que as representações 

maternas acerca do bebê diminuam, como forma de preparação para o nascimento do 

bebê real. A autora cita o psicanalista Raphael-Leff, para quem as transformações 

psíquicas do último trimestre parecem se voltar mais para o filho que vai nascer, e, 

comumente, surgem preocupações referentes a essa chegada e à subsistência do bebê. 

Fleck e Piccinini (2013) apontam que, após o nascimento, é importante que a mãe possa 

elaborar a perda do bebê imaginário, para que, assim, consiga se voltar para o bebê real. 

No entanto, esse processo de elaboração parece ser afetado não apenas pela saúde da 

criança, mas pelas condições gestacionais e até do parto. 

Conforme Szejer e Stewart (1997), no último trimestre de gestação, normalmente, 

a mulher acaba se voltando para uma tentativa de antecipação do encontro com o bebê, 

preocupando-se com aquilo que passará a ser visível a partir da chegada dele. Desse 

modo, para tais autores, é comum aparecerem fobias relacionada à má formações no bebê. 

Considerando que há um trabalho psíquico desde a gestação, de antecipação desse 

desconhecido que cresce dentro da mulher, e que o parto é o encontro que coloca em 

cheque todas essas fantasias, podemos pensar que dificilmente a fala da médica chegou 

para A.D. sem um custo.  
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A participante relata suas sensações após tal fala: “A partir daquele 

momento, surgiram sentimentos de angústia e medo frente ao desconhecimento do que 

poderia acontecer comigo e o meu filho no momento do parto”. Para Knoblch (1998), a 

reação de angústia é desencadeada por uma situação insuportável de desamparo, sendo 

esse o instante traumático. Assim, a fala da médica, ao apresentar um possível diagnóstico 

sem levar em consideração a subjetividade de A.D., pode ter gerado nesta uma sensação 

de desamparo. Matos e Magalhães (2019) julgam fundamental para o parto um ambiente 

humano que promova segurança e acolhimento, em vez de desamparo.  

Após esse primeiro encontro com a médica, A.D. é encaminhada para exame de 

cardiotoco e ultrassonografia. Ao final desses exames, pedem-lhe para aguardar na 

recepção até o surgimento de uma vaga de internação no pré-parto. Nesse tempo em que 

fica na recepção seu marido, que veio de outra cidade e conseguiu chegar a tempo na 

maternidade. A.D. não precisa esperar muito para ser internada e encaminhada para a sala 

de pré-parto, lugar onde fica com várias gestantes, cada uma aguardando uma coisa – 

umas, a cesárea; outras, o processo de indução; algumas, o processo de curetagem.  

A partir do momento em que A.D. foi internada, suas contrações ficam mais 

intensas e menos espaçadas, e, como estava no pré-parto, ainda não poderia contar com 

um acompanhante1. Naquele espaço, não há leito disponível para ela, por isso é colocada 

em uma cadeira para aguardar até o momento de ir para a sala de parto. 

Quando oferecem almoço para A.D., por mais que estivesse com fome, não 

consegue comer; diz que sente vontade de comer, porém, com as contrações, não 

consegue se concentrar em mais nada.  

Naquele ambiente, A.D. percebe que algumas mulheres parecem tranquilas 

enquanto outras parecem demonstrar certo sofrimento, assim como ela. É interessante 

notar que, para descrever como se sentia ali, ela utiliza a palavra sofrimento para, na 

sequência, falar que esse sentimento, associado às contrações, fazia com que se sentisse 

muito insegura. Vejamos, a seguir, o trecho em que a participante narra isso. 

Naquele lugar, haviam mulheres mais tranquilas, 

outras demonstrando algum sofrimento, como eu. Nessas 

condições e com as contrações, comecei a me sentir muito 

insegura. Eu estava com muito medo por conta da notícia que 

havia recebido da médica plantonista a respeito da 

                                                             
1 Segundo a Lei nº 11.108 de 2005, é obrigatório que todo serviço de saúde do Sistema Único de Saúde 

permita a presença, junto à parturiente, de um acompanhante à sua escolha durante todo o trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato. 
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possível probabilidade do meu filho nascer com alguma 

síndrome. Aquela angústia era tão grande que cheguei a chamar 

uma enfermeira para contar a ela o que a médica tinha me dito. 

Eu precisava muito conversar com alguém e contar a história por 

conta daqueles sentimentos. Eu queria apenas escutar de alguém 

alguma palavra que pudesse me acalentar. A presença da 

enfermeira foi tão significativa para mim, pois me senti acolhida 

e escutada. Aquilo foi o maior remédio para as dores emocionais 

que estava vivenciando e até mesmo para as contrações. Depois 

de compartilhar os meus sentimentos com a enfermeira, ela me 

escutou e apenas disse ”vai ficar tudo bem, pode ficar 

tranquila”.  

 

É possível perceber que A.D. parece separar dor e contração, estando a primeira 

mais associada ao sofrimento que toda aquela vivência estava lhe causando. Poder nomear 

sua dor, associando-a à angústia que estava sentindo, para uma outra pessoa parece ter 

sido fundamental para A.D., pois o que se segue, em seu relato, é que, passado algum 

tempo dessa conversa, suas contrações se intensificaram. Podemos pensar que esse 

avanço no trabalho de parto, após sentir-se acolhida, indica que a angústia de A.D. estaria 

relacionada à angústia de deixar seu filho sair, em colocá-lo no mundo. Isso reforça o 

entendimento de Szejer e Stewart (1997) no sentido de que há relação entre essas 

angústias e a duração do trabalho de parto.  

 Para Zveiter (2005), o ambiente em que o parto ocorre é determinante no modo 

como o processo de parto vai se desenvolver, o que também se confirma na narrativa de 

A.D, já que há evolução no seu trabalho de parto depois que se sente acolhida.  

Mais adiante, de A.D. passa a falar que suas dores aumentaram, não nomeando 

mais de contração, e volta a trazer o termo sofrimento associado a isso. É o que se nota 

no seguinte fragmento: 

Com o aumento das dores, meu sofrimento foi ficando cada 

vez mais visível para as colegas que estavam na sala de pré-

parto, pois eu gemia muito. Uma delas se aproximou de mim e 

ofereceu para fazer uma massagem nas minhas costas. Logo eu 

aceitei, pois estava insuportável e, qualquer coisa naquele 

momento que pudesse me trazer alívio, eu estava aceitando, até 

mesmo medicamentos que, à princípio eu não intenção de utilizá-

los. 

Com aquela massagem começamos a conversar. Ela me 

perguntou sobre o meu filho, o sexo dele, qual era o nome. Eu 

também perguntei a ela sobre a criança dela. Logo ela me 
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respondeu que o seu filho havia falecido em seu útero e ela estava 

guardando para fazer curetagem. Aquilo foi tão impactante para 

mim e, ao mesmo tempo, me mostrou o quanto as pessoas podem 

ser humanas apesar de suas dores. Naquele momento ela não 

poderia compartilhar da mesma experiência que eu, de estar 

tendo um filho, mas mesmo assim, ela se comoveu com a minha 

dor e se propôs a me ajudar de alguma forma. 

 

É interessante notar como, na cena transcrita, a dor descrita por A.D. parece 

referir-se ao corpo e às contrações, dado que ela diz ser visível por causa de seus gemidos; 

contudo, a descrição apresentada é totalmente subjetiva quando a associa a sofrimento e 

a compara à dor do luto de outra mulher. Para Nasio (2008), não seria possível fazer uma 

distinção entre a dor física e a dor psíquica, uma vez que esse fenômeno é sempre algo 

que acontece no limite entre o corpo e a psique. Para o aludido autor, a emoção dolorosa 

pode ser explicada como uma perturbação psíquica, porque o eu é abalado por uma 

irrupção maciça de implacável energia.  

Rechardt (1988) aponta que a perturbação do eu geralmente é causada pela libido 

não ligada e sem finalidade, sendo essa ocasionada por uma experiência imprevista e 

súbita que é sentida como ameaça à existência do eu, produzindo um caos na economia 

libidinal. Segundo tal autor, novas etapas do desenvolvimento psicossexual, como seria 

o caso do trabalho de parto e do parto, podem criar uma situação de confusão e caos. 

Sendo a pulsão de morte aquilo que visa a buscar o equilíbrio homeostático do psiquismo, 

ela estaria presente nesses momentos, na tentativa de eliminação da perturbação. 

Veremos, então, como o núcleo da morte pareceu ser mobilizado na experiência de A.D. 

A.D. conta que entrou em contato com o luto de outra mulher, que estava ali a 

ajudando a lidar com a sua dor, apesar da própria dor que aquela mulher poderia estar 

sentindo em razão do luto. Medeiros (2020) afirma que, sendo a dor algo que se apresenta 

frente à perda do objeto, o luto seria a reação afetiva relativa à perda real de um objeto 

amado. Para a autora, diante da perda de um objeto de amor, não há proteção possível, 

sendo o trabalho do luto a retirada do investimento no objeto perdido. Assim, o parto 

impõe um trabalho de luto, uma vez que exige que se retire os investimentos narcísicos 

da gestação e os investimentos no bebê imaginário, para que seja possível investir no bebê 

real.  

Fernandes (2011) corrobora essa ideia ao apontar que o corpo, afetado pela 

ausência, dói; nesse momento, há um investimento narcísico elevado na representação da 

parte dolorida. Por consequência, pode-se pensar que a dor do parto também está 
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relacionada a como a mulher vai lidar com as perdas que a chegada de um filho traz para 

sua vida, pois é preciso que haja um desinvestimento narcísico para que se possa passar 

a um investimento objetal.  

Podemos pensar que A.D. encontra, no real do luto de outra pessoa, algo que a 

ajuda a dar contorno para sua experiência, pois sua narrativa apresenta que, após tal 

conversa, sentiu vontade de defecar e que as outras parturientes sinalizaram que isso era 

um sinal de que o bebê estava nascendo. A vontade de defecar, muito comum no período 

expulsivo, que é a passagem do bebê pelo canal vaginal, acontece justamente porque há 

uma pressão da cabeça do bebê no canal do ânus, que se localiza atrás do canal vaginal. 

Dessa forma, parece que A.D., ao entrar em contato com a dor daquela mulher, encontra 

um caminho para iniciar a simbolização dos lutos que a chegada do seu filho impunha ao 

seu aparelho psíquico. Assim como no relato de G., percebemos, aqui, como o nascimento 

de um filho parece mobilizar nas mulheres o que Machado (2005) chama de núcleo da 

morte.  

Retornando ao relato, A.D. vai ao banheiro, mas não consegue fazer nada. Ao 

retornar ao quarto, depara-se com uma médica e diz à profissional que está com muita 

dor, com a sensação de que está vazando muito líquido e com vontade de ir ao banheiro 

para fazer cocô. A médica, então, providencia uma maca, pois A.D. ainda não tinha leito, 

pede que a parturiente deite, faz o exame de toque, constatando que ela já está com a 

dilatação completa, e chama toda a equipe. 

Nesse momento, perguntam à A.D. se ela tem acompanhante, ao que ela responde 

afirmativamente, mencionando o marido. Ele, então, é chamado e chega quando A.D. está 

na fase expulsiva, pega em sua mão, trazendo-lhe a sensação de segurança.  

Seguiremos a cena com as palavras da participante: 

Logo, a cabeça do meu bebê já estava sendo coroada. E a 

médica me deu notícia: “olha só, seu bebê está nascendo, veja como 

ele é cabeludinho”. E assim passei a mão e percebi os cabelinhos da 

criança. Ela me falou que quando eu sentisse vontade de fazer força 

novamente, que eu fizesse para que dessa forma ele terminasse de 

nascer. E assim fiz umas duas ou três forças e o meu bebê nasceu. 

Nasceu completamente saudável, com 49 cm de comprimento, pesando 

3,190 kg. 

Passei alguns minutos na sala de pré-parto enquanto 

examinavam o meu filho e me examinavam também. Assim que ele 

nasceu, me entregaram nos braços. Colocaram ele por cima da minha 

barriga onde conheci aqueles grandes olhos escuros. Os olhinhos dele 

foram a que mais me chamou atenção naquele momento. Eram olhos 

espertos e curiosos, como são até hoje. 
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É significativo o fato de que, quando o bebê real nasce, a primeira constatação da 

mãe é de que ele é saudável, para em seguida relatar como foi que o encontro aconteceu. 

Diferentemente do relato de G., na narrativa de A.D., seu bebê vem direto para seus 

braços, o que nos pareceu importante para o processo de diminuição da angústia que a 

parturiente carregou durante todo trabalho de parto.  

As percepções que salientamos, a partir de narrativa de A.D., foram: a angústia e 

o medo frente ao desconhecido, a dor muito associada à palavra sofrimento, o desamparo 

frente à possibilidade de um diagnóstico para o qual não foi preparada no pré-natal.  

Passando agora para entrevista, A.D. fala que, no início, foi difícil aceitar sua 

gestação, pois tinha apenas 6 meses de namoro e morava sozinha em Jataí, já que toda 

sua família é de Goiânia. Diz que sempre quis ter filhos e que talvez isso tenha ajudado a 

elaborar o fato de não ter sido planejado, relatando que difícil mesmo foi assumi-lo para 

a sociedade e para a sua família, já que teve uma criação cristã e aprendeu que filho fora 

do casamento é um tabu. Nesse trecho, parece-nos evidente o posicionamento de Arrais 

(2005), para quem as representações culturais da maternidade influenciam e atravessam 

os sentimentos da mulher quando essa se vê na condição de mãe.  

A participante também explica melhor sua opção por não parir na cidade em que 

reside. Diz que, por causa de sua condição econômica, procurou a rede pública, pois na 

rede particular seria muito oneroso, e não quis ficar em Jataí por já ter ouvido muitas 

histórias negativas a respeito do hospital municipal.  

 Na entrevista A.D. relata detalhadamente como foi seu pré-natal: 

Quando eu cheguei na UBS, eu fui encaminhada para uma equipe. Primeiro eu 

fiz a consulta com uma enfermeira e aí ela levantou todo meu histórico. Verificou 

pressão... pesou, esses procedimentos normais que eles fazem. Depois eu tive uma 

consulta com a médica, que me encaminhou para o dentista também, que eu fiz 

uma avaliação. Tudo isso na UBS. Uma avaliação odontológica, se eu precisaria 

passar por algum procedimento, se teria algum dente precisando de restauração. 

Essas coisas básicas também. E eu passei também por uma nutricionista, que me 

fez algumas orientações em relação a alimentação. Na época eu lembro que a 

médica me passou um suplemento vitamínico também. E assim foi. No início as 

consultas eram mensais depois passaram... a medida que a gestação foi evoluindo 

né? Passaram para quinzenais. E por fim, quando elas estavam semanais... a 

médica da UBS saiu do posto de saúde, eu fiquei sem médico na época. E aí outros 

médicos, de outros postos, de vez em quando iam lá dar plantões e as gestantes 

iam nesse dia para serem atendidas né? Eu me lembro que eu consegui fazer uma 

ultrassom pelo serviço... pelo sistema público. Fiz o teste da mamãe. Fiz também... 

no finalzinho alguns exames de urina, de sangue também e assim foi. 

Essa narrativa detalhada no encontro com a pesquisadora, trouxe reflexões sobre 

o quanto A.D. não estaria buscando em suas recordações algo que a ajudasse a simbolizar 
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a angústia causada pela fala da médica no momento de sua internação para parir. Estaria 

A.D., nesse momento, tentando de alguma forma recordar se algo havia lhe escapado 

durante o pré-natal? Essa é uma possibilidade. 

A.D. conta, também, que o filho passou a gestação toda na posição sentado 

(pélvico) e que a médica até lhe explicou que precisaria ser uma cesárea em função disso; 

no entanto, na última ultrassonografia, com 37 semanas, o bebê apareceu virado (posição 

cefálica). A participante relata que ficou muito frustrada quando a médica lhe disse que 

teria que ser cesárea, pois A.D. entedia que poderia ter um parto normal, já que até então 

não tinha nenhuma indicação para tal cirurgia.  

Na entrevista, A.D. explica que com 37 semanas já estava em Goiânia, pois havia 

ido para fazer sua pós-graduação e acabou já ficando na casa da mãe para aguardar o 

nascimento do filho, que nasceu com 40 semanas e 5 dias. Ela diz que uns dois ou três dias 

antes de seu parto, foi a maternidade D.I., porque já estava começando a sentir dores e 

queria garantir uma vaga. Nesse dia, ela fez um cardiotoco, mas o parelho estava com 

defeito e acabou parecendo uma alteração em seu resultado. Quando o médico a chama 

para conversar, para explicar que precisavam repetir o exame em função da alteração, A.D. 

diz ficar apreensiva, mas, ao repeti-lo em outro aparelho, a alteração não aparece e o 

médico lhe explica que era uma falha técnica mesmo.  

No dia do parto, A.D. relata que sua bolsa estourou por volta das 4h e ela já levanta 

chamando todo mundo na casa da mãe, e, depois de se arrumar, sai para a maternidade. Ela 

diz que passou pela médica plantonista, que, com exame de toque, constata que a dilatação 

estava com 3cm. Depois disso, a médica olha os exames de pré-natal de A.D. Abaixo, segue 

a parte da entrevista em que a participante volta a falar sobre o diagnóstico dado pela 

plantonista, após ver seus exames: 

Ela olhou os exames que eu tinha feito no pré-natal e aí foi toda 

aquela história que eu até contei né? Que em uma das ultrassons morfológicas, 

a primeira, tinha dado alteração, e eu nunca fui informada no decorrer do 

pré-natal. Hoje eu atribuo que foi um erro no exame mesmo. No fazer do 

exame, porque a segunda deu normal. Então, assim, se tivesse tido alguma 

alteração provavelmente teria sido confirmada na segunda, na segunda 

ultrassom né? E aí dizendo ela que na época teria que ter feito outro exame 

mais preciso pra identificar se realmente minha criança teria alguma 

síndrome ou não e aí como ninguém viu não época, não sei se viram e não 

quiseram me falar, não sei o que aconteceu, mas eu não tive conhecimento 

disso. Ela falou que meu filho podia nascer com algum problema e que era da 

função dela me falar aquilo, me informar sobre isso porque, pra eu não me 

assustar né? Assim quando ele nascesse e tivesse alguma alteração. 
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   Durante a entrevista, A.D. conta como foi assustador para ela receber aquela 

notícia, relatando que sentia como se todo o planejado estivesse saindo do seu controle 

naquele instante. Diz, ainda, que a sua sensação era de ter perdido o chão. 

Eu já não sabia o que estava acontecendo, já me veio aquele 

sentimento de insegurança, muita ansiedade... e aí já começa todo trabalho de 

parto também, as contrações né? Acho que... hoje eu não sei separar assim o 

que foi proveniente do trabalho de parto o que foi proveniente dessa notícia 

que eu tive também, mas para mim foi bem difícil, mas isso não, não saia da 

minha cabeça sabe? Por mais que estivesse sentindo as contrações, que eu 

estivesse lá... sendo assistida pela equipe isso sempre estava na minha mente. 

Eu ficava “meu Deus será que meu filho vai nascer com alguma coisa? Meu 

Deus será que ele vai nascer com alguma coisa?” Aquilo me trazia uma 

ansiedade muito grande sabe? Eu não sei se poderia, se o fato de eu ter 

escutado isso poderia ter intensificado as dores também não sei... 

 

Nesse trecho podemos ver como, para A.D., a notícia recebida confunde-se com 

a dor do parto e a atravessa em grande parte da sua experiência, evidenciando mais uma 

vez o caráter psíquico da dor. Szejer e Stewart (1997) já haviam pontuado o quanto a 

sensibilidade, a dor no momento do parto estão relacionadas à emoção da parturiente.  

Após passar por essa avaliação da médica, A.D. é encaminhada para exames de 

ultrassonografia e de cardiotoco, indo para a sala de pré-parto após os exames. Nessa sala, 

tem em torno de quinze a vinte mulheres e não há leito para ela, por isso é colocada em 

uma cadeira almofadada, que lembrava um poltrona. Ficou na cadeira até a hora de parir e, 

nos momentos em que queria se deitar, deitava no chão mesmo.  

A participante volta a falar na entrevista que conforme as contrações aumentam, 

sua insegurança em relação à notícia recebida também se intensifica, levando-nos a pensar 

o quanto a aproximação do encontro com o bebê real parece atravessada pelo medo da 

confirmação do diagnóstico dado pela médica, pois seria apenas nesse encontro que ela 

saberia com certeza se seu bebê seria sindrômico.  

A.D. fala novamente que ter compartilhado essa angústia com alguém a ajudou e 

“trouxe condições de continuar naquele processo porque, parece que pra mim tava muito 

difícil lidar com aquela ideia e lidar com a dor física também né?”. Essa sensação da 

participante parece corroborar a afirmação de Zveiter (2005), que aponta que um ambiente 

e um clima emocional desfavoráveis frequentemente aparecem nos relatos de parto 

relacionados a uma dor muito intensa. 

A.D. conta na entrevista que precisou buscar informações sobre o parto durante a 

gestação, pois não as recebeu no posto de saúde onde fazia seu pré-natal. Diz que participou 

de um grupo de apoio materno que promovia rodas de conversas com gestantes e puérperas, 
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por meio do qual conseguiu receber bastantes informações. Relata que uma amiga, que já 

era mãe, também foi fundamental nesse processo, porque lhe enviava livros e artigos sobre 

o assunto.  

A participante diz que queria muito ter parto normal, mas tinha um receio muito 

grande, já que sua mãe tinha uma história traumática em relação ao parto normal de sua 

irmã. Ela diz que hoje sabe que o que a mãe passou foi violência obstétrica, mas sente que, 

mesmo assim, acabou absorvendo parte dessa insegurança em relação ao parto. Conta que 

ter informações sobre o processo de parir foi importante no sentido de conseguir sustentar 

sua decisão, sem se deixar influenciar pela fala de outras pessoas. 

A.D. relata que não imaginava que a dor do parto seria tão intensa, mesmo já tendo 

ouvido algumas pessoas nomeá-la de “dor da morte”. É interessante pensar que A.D. não 

esperava pela dor que sentiu, mas encontra amparo para essa dor quando outra mulher 

relata seu luto. Na entrevista, A.D. volta a falar sobre o encontro com essa mulher, 

relatando que foi uma das coisas que mais marcou em seu parto. “Parece que minha dor 

ficou tão pequena diante daquela sabe? E assim ela veio e me fez massagem! Gente! Foi 

tão incrível aquilo”. Podemos pensar, aqui, que acessar o luto da outra mãe a fez 

ressignificar sua relação com a dor, parecendo até reprimi-la com a ideia de que não cabia 

sofrer, gritar, ter medo, sentir dor, já que ao menos teria um bebê, enquanto a outra mãe 

não teria a mesma possibilidade. Assim, o fato de ser sindrômico ou não parece perder 

sentido frente à possibilidade de não ter bebê nenhum. A participante diz que não se recorda 

da fisionomia da mulher, apenas de que era uma mulher negra. A.D. também se autodeclara 

negra e, nesse sentido, podemos refletir sobre os processos identificatórios presentes nesse 

encontro. 

A.D. recorda-se, durante a entrevista, que após o nascimento do filho, ali no pré-

parto mesmo, essa mulher se aproxima para ver o bebê, fazendo com que sinta que, de 

alguma forma, aquela mulher ainda estava preocupada com ela.  

A participante diz que, cada vez que rememora seu parto, percebe que sente que 

faltou algo, principalmente quando pensa que sua escolha pela maternidade se deu muito 

por essa ser referência em humanização, pois foi justamente o que faltou. Relata que não 

imaginou que passaria todo seu trabalho de parto sem a presença de um acompanhante e 

que já tinha, inclusive, preparado seu esposo para as massagens; ademais, não imaginou 

que não poderia escolher a posição de parir. Diz que, por mais que tivesse conhecimento 

sobre seus direitos, na hora não conseguiu perceber o que estava acontecendo e fica 

imaginando como seria com quem não tem informação.  
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Durante o seu expulsivo, foi instruída a não gritar, direcionar sua força na 

expulsão e não na voz. Szejer e Stewart (1997) reconhecem como gritos tornam perceptível 

a dor do parto e não são bem aceitos nas instituições médicas, parecendo exigir da mulher 

contemporânea um domínio sobre suas dores. Assim, expressar a dor no parto, muitas 

vezes, não é tolerado pelos profissionais da assistência ao parto, como podemos ver no 

relato de A.D.  

A.D. conta na entrevista que, além do sofrimento do trabalho de parto, outra coisa 

que a marcou muito foi a presença de tantas mulheres se propondo a ajudá-la a lidar com 

sua dor, dizendo que não teve acompanhante, mas sente que tinha elas. Dessa maneira, 

podemos pensar que, mesmo se sentindo desamparada frente ao discurso médico no 

momento da sua internação, encontrar outras mulheres que partilharam com ela suas dores 

e caminhadas no processo de parturição possibilitou que a participante encontrasse amparo 

para sua angústia. Por fim, afirma que, quando pensa em seu parto, tem a sensação de dever 

cumprido, pensando nessa vivência como uma experiência de superação.  

Através da análise de todo material de A.D, constatamos que o discurso médico, 

sobretudo a notícia sobre a possibilidade de síndrome como se estivesse constatando os 

batimentos do bebê, e a desumanização de uma instituição, que oferece uma cadeira em 

vez de leito levando a parturiente a deitar-se no chão, foram fatores que acentuam a dor e 

o sofrimento e mobilizam todas as angústias do não saber sobre a saúde do filho e quem 

seria esse bebê com quem iria se encontrar ao final do trabalho de parto.  

É importante ressaltar também que aconteceram violações de direitos na 

experiência de A.D. na maternidade, que marcam violências mais veladas, como a não 

entrada do acompanhante, o não acesso um leito, o deitar-se no chão, situações que a 

afastam do lugar de sujeito em seu parto. Diante disso, nota-se que, muitas vezes, ao entrar 

em uma instituição, por estarmos à revelia de suas normas, somos colocados no lugar de 

objeto. 

O sentimento de medo pelo filho e de desamparo parece ter sido predominante em 

grande parte da experiência de A.D., que se sente acolhida apenas quando começa a criar 

vínculo com as outras gestantes que se aproximam dela, numa tentativa de ajudá-la a lidar 

com as dores, e quando a enfermeira ouve sua angústia e a traz de volta para o presente, 

pedindo que ela foque primeiro no parto.  
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4.3. Análise da narrativa sobre o parto de M. 

 M. começa seu relato contando que, quando estava de 35 semanas de gestação, 

quase fazendo 36 semanas, recebeu recomendações médicas para fazer repouso absoluto, 

pois seu colo já estava fino, o que poderia significar um início de trabalho de parto 

prematuro. Estava fazendo uso de progesterona e outras medicações para inibir o parto 

prematuro. No dia 25/02/2019, começa a ter contrações recorrentes, pela segunda vez 

naquela semana, e imagina que seria mais um alarme falso.   

 M. está sozinha em casa e prefere mandar mensagem para o marido e para a sua 

doula2. O marido F. vai para a casa e a doula S. orienta M., por mensagem, que ela siga 

monitorando os intervalos entre as contrações. Como as contrações não aumentam nem 

diminuem, resolve tentar dormir, sem obter muito sucesso. Quando amanhece, M. resolve 

acordar seu companheiro para irem para maternidade S.C. 

 Chega à S.C. por volta das 9h da manhã do dia 26/02 e é atendida por uma 

enfermeira e um médico. Na avaliação, o médico diz que M. está com 2cm de dilatação 

e a orienta a ficar no hospital em observação por algumas horas, para que pudessem 

decidir qual seria a melhor conduta. M., então, almoça, bebe água e fica sentada, 

encolhida na cadeira da sala de espera da maternidade, enquanto seu marido segura sua 

mão. Ela diz que não sabia se o filho, C., chegaria naquele dia, que era um mês antes da 

data provável do parto, e sente um misto de alegria e preocupação.  

 M., mesmo sentido muitas dores, tem a impressão de que as horas estavam 

passando rapidamente, e às 13h30 é chamada para nova avaliação, que constata que sua 

dilatação está com 6cm e há contrações efetivas. O médico, então, afirma que M. está em 

trabalho de parto e decide interná-la. Nesse momento, o marido de M. liga para chamar a 

doula, S., para acompanhar o parto no hospital e, mesmo com algumas dificuldades 

impostas pela instituição – que alegava que M. só poderia ter um acompanhante –, S. 

consegue entrar. 

Vale ressaltar que, embora em alguns estados e municípios a presença da doula já 

seja assegurada por lei, a entrada dessa profissional nas instituições de saúde costuma 

encontrar bastantes entraves. Simonetti (2015) constata, por meio da análise do parto de 

Elisete, como o discurso médico tem colocado a doula como uma profissional que entra 

                                                             
2 O termo refere-se à pessoa que assiste a mulher em algum momento do ciclo perinatal (gestação, trabalho 

de parto, parto e puerpério), passando-lhe informações sobre esse período, preparando a mulher para o parto 

e, durante o trabalho de parto, auxiliando com técnicas não farmacológicas de alívio de dor. Não responde 

tecnicamente pelo parto, por isso, mesmo com sua presença, é necessária a presença de obstetrizes, 

enfermeiras obstétricas e/ou obstetras. 
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na cena do parto como alguém que vai questionar o seu saber ou, muitas vezes, é aceita 

ali apenas como uma concessão; como é uma figura julgada por esse discurso como 

alguém que, por não ocupar o lugar de responsável técnico pelo parto, não faria diferença. 

No entanto, cada vez mais estudos tem apontado justamente o contrário. É o que mostram 

Leão e Bastos (2001), ao analisarem em diferentes países a atuação dessas profissionais 

e apontarem essa necessidade, no momento de maiores estudos a respeito do assunto no 

Brasil – em 2001, essa discussão começava a ganhar destaque no país. Esses autores citam 

um estudo feito no México com dezesseis mulheres (oito com acompanhamento de doula 

e oito sem acompanhamento de doula), que demonstra que as mulheres que tiveram 

acompanhamento de doula durante o parto relataram experiências mais positivas, com 

diferenças significativas quanto à forma de expressar seus sentimentos em relação ao 

próprio trabalho de parto. O referido estudo conclui que a presença de doulas traz bem-

estar emocional para as mulheres durante o trabalho de parir (Leão e Bastos, 2001). 

 M., quando se encontra com S., sente que ela lhe trouxe calmaria e paz, como 

podemos observar no seguinte trecho: 

S. chegou com chocolates, castanha, música e óleos 

naturais. Chegou também trazendo muita paz e calmaria. 

Orientava a mim e ao F. o tempo todo. Dizia que eu podia ficar 

na posição que mais me sentisse confortável, que podia dançar, 

cantar, gritar.  

 A sensação relatada por M. parece corroborar com os dados apresentados por Leão 

e Bastos (2001) sobre a presença da doula. 

 A participante chega à sala de parto por volta das 14h e fica admirada ao constatar 

que lá há cama, sofá, bola de pilates, chuveiro e bastante espaço, e pergunta para a 

enfermeira se todas as salas de parto eram como a dela, recebendo como resposta que 

naquele dia a sala estava mais vazia, pois só seu parto se encaminhava para um parto 

normal, mas que normalmente a sala era dividida com outras gestantes. 

 Na percepção de M., até às 19h viu o médico duas vezes e tudo estava indo bem 

em seu trabalho de parto, estando com 8cm de dilatação naquele momento. Sabe que seria 

questão de tempo até C. nascer e sente-se privilegiada naquele espaço, com a presença da 

sua doula, do seu marido e de J., enfermeira que a acompanhou mais de perto durante a 

evolução do trabalho de parto. Pode dançar com o marido, comer chocolate, conversar 

sobre histórias engraçadas, o que permite que ela vivencie tudo com muita tranquilidade.  
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 Após as 19h, na troca de plantão, descobrem que não há outro médico para assumir 

o próximo plantão e que a administração do hospital está tentando resolver esse problema. 

Entre uma contração e outra, M. descobre que o médico que ficaria no plantão até às 23h 

era famoso por não encorajar o parto normal e incentivar cesáreas, o que a faz sentir medo. 

A doula e o marido pedem-lhe que não se preocupe com isso e dizem que M. tem sorte 

de a maternidade estar lotada, pois foram realizadas doze cesáreas, fazendo com que o 

médico fosse em seu quarto apenas uma vez.  

 M. está calma, mas começa a se sentir cansada; questiona-se por quanto tempo 

mais aguentaria. Em relação a esse momento, conta o seguinte:  

Me lembrava sempre das falas da S.: “a cada contração, 

pense que é uma a menos que você vai sentir”; “quando você 

achar que não vai mais conseguir, é porque ‘tá’ acabando”. F. 

seguia forte ao meu lado. A essa hora, já tinha assumido as 

massagens em minha lombar... 

 É relevante observar como simbolizar a contração como algo que aproxima M. do 

encontro com seu filho a ajudou a lidar com o cansaço. M. também parece se sentir 

amparada tanto pelas falas de S. quanto pelo marido, que se mostra disponível para ajudá-

la a lidar com as contrações com massagens na região da lombar.  

 Às 23h, um novo médico assume o plantão e, como ela era a única gestante ainda 

em trabalho de parto, pede para a equipe todas as informações referentes a seu caso, bem 

como a avalia, contatando que o parto não está progredindo, pois a dilatação ainda tem 

8cm. Chama-nos atenção que o trabalho de parto tenha parado de progredir em 8cm, já 

que essa era sua dilatação no momento em que soube que não haveria médico para 

assumir o próximo plantão, às 19h. Isso nos leva a refletir sobre o quanto tal notícia 

reverberou psiquicamente em M., pode ter levado a parturiente a se sentir insegura de 

continuar um processo tão intenso e incerto como o parto desassistida tecnicamente, ainda 

mais se considerarmos que M. não chegou a completar 36 semanas de gestação.  

 O médico propõe, então, que eles tentem uma manobra para afastar o colo do 

útero, liberando a cabeça de C. para que o parto voltasse a progredir. M., a princípio, 

sente-se confusa em relação à manobra, e S. explica-lhe novamente, afirmando que se 

tratava de um procedimento doloroso, mas, dado o cansaço de M., poderia ajudar o 

nascimento do bebê. M. aceita a intervenção, descrevendo em sua narrativa como ela 

ocorreu. 

A manobra consistia em: no momento em que eu sentisse 

uma contração, deveria empurrar para fora com toda a força que 
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eu pudesse, e o médico, com a mão, empurraria a parte superior 

do meu útero. Foram necessárias duas tentativas para que a 

intervenção fosse bem sucedida. De todas as dores que senti 

nesse dia, posso dizer que essa foi a maior. Nesse momento, eu 

dizia: “eu não aguento mais tanta dor, eu quero anestesia! Eu 

não vou conseguir!”.  

S. e F. acalmam M. nesse momento, lembrando-a de que, em breve, C. estaria com 

eles. Depois da meia noite, o médico pede que seja administrada ocitocina na veia de M., 

explicando que as contrações não estavam sendo eficazes, devido ao cansaço. O médico 

afirmou para M. que até à 1h30 da manhã seu bebê já teria nascido. Vejamos a seguir 

como segue o relato: 

Uma e meia da manhã e nada... Não sei como e não sei de 

que forma, foi o médico quem estourou a minha bolsa. Ouvi-o 

pedindo pra me colocarem na cadeira ginecológica e afirmando 

que seria necessário fazer episiotomia. Entrei em pânico, olhei 

para o F. e disse que não queria de jeito nenhum. Comecei a ficar 

com medo, era como se minha voz não saísse. Mas eu fui ouvida, 

pois meu companheiro, minha doula e a enfermeira disseram ao 

médico: “ela não quer fazer a episio, ela não quer...”. Ouvi, 

ainda, o F. pedindo mais uns minutos ao médico, que deu de 

ombros, encostou numa bancada ali em frente e começou a falar 

da vida com as outras pessoas da equipe que estavam lá. 

Nesse trecho, é possível verificar que, mesmo cansada, M. ainda estava consciente 

das intervenções que estavam acontecendo. Não fica claro, nesse momento, se ela foi 

consultada sobre a ruptura da bolsa, mas é perceptível o seu pavor frente à possibilidade 

de lhe fazerem um episiotomia – isso sequer foi perguntado, tampouco justificada a 

necessidade de tal intervenção. Notamos que M. sentiu-se ouvida pelo marido, pela doula 

e pela enfermeira, e que, após conversar com F., o médico retirou-se, aborrecido. Nessa 

cena, é possível observar com clareza a reação de incômodo do médico ao ter seu discurso 

questionado pela paciente, que sai “dando de ombros”, numa clara mensagem de 

insatisfação, como se, assim, não pudesse fazer mais nada ali. O médico não se recusa a 

assistir o parto completamente, já que se afasta, porém segue encostado a uma bancada 

perto de M. No entanto, como se afastou e começou a conversar sobre a vida com outras 

pessoas, podemos nos questionar se não estaria colocando uma condição para a sua 

presença: de que, para voltar, as coisas teriam que ser nos seus termos.  

Ainda sobre essa cena, podemos pensar o quanto o médico, ao começar a fazer 

cada vez mais intervenções, justamente no horário em que disse a M. que o bebê iria 
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nascer, mostra que seu olhar é completamente técnico, parecendo esperar do corpo de M. 

funcionamento semelhante ao de uma máquina, que responde a intervenções dentro de 

determinado intervalo de tempo. Vale ressaltar que, pelo relato, não é possível inferir se 

tais intervenções visavam a evitar complicações para M. ou para C., já que isso não parece 

ter sido explicado para a parturiente, como foi na cena em que ela topa a realização da 

manobra.  

Retomemos os dizeres de Machado (2005) sobre a importância do respeito ao 

tempo na cena do parto, o que é compreendido pela autora como um pilar da 

humanização. A pesquisadora explica que humanizar o parto significa compreendê-lo 

como parte de uma história, um ponto transitivo que integra e articula experiências 

sociais, culturais, do próprio casal e pessoais no sentindo de construção dos papeis 

parentais e, por se tratar de uma parte de uma história, pertence a uma temporalidade, pois 

“não há história sem tempo” (Machado, 2005, p. 46). Assim, podemos pensar que 

humanizar o parto é olhar a forma singular de cada mulher se relacionar com o seu 

processo, inclusive em relação ao tempo. O olhar tecnicista do médico, que chega a 

marcar um horário para o bebê nascer, parece-nos não levar em consideração o parto que 

está assistindo como o parto de M., mas sim como mais um parto. Nesse sentido, o tempo 

que o profissional observa não é um tempo que diz respeito à singularidade de M., que a 

abrange em sua completude.  

Voltando ao relato, após conversar com o médico, o marido volta-se para M., 

olhando fundo em seus olhos e dizendo: 

“Amor, tá acabando, falta só um pouquinho. Você precisa 

fazer muita força, o C. tá quase chegando!”. Tenho alguns lapsos 

de memória, mas sinto que, depois dessa conversa, o C. nasceu 

em menos de cinco minutos. 

C. nasce após M. se sentir olhada e amparada pelo marido, que não apenas a blinda 

do médico, mas também consegue fazer com que M. volte-se para seu processo de parir, 

promovendo uma ambiente em que ela se sente segura. Importa notar que a narrativa que 

M. faz do momento do nascimento do filho é permeada pela fala do marido, que parece 

narrar para ela o que está acontecendo, como é possível ver a seguir: 

Me lembro também do F. dizendo: “já to vendo a 

cabecinha dele, amor!”. Tenho algumas lembranças do F. 

pedindo pra pediatra colocar o C. no meu colo assim que ele 

nascesse e dela dizendo: “só se ele chorar”. Depois, me lembro 

de ouvir o choro do C., e de senti-lo no meu colo. Só conseguia 

pensar: nós conseguimos! 
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M. termina seu relato contando que C. nasceu às 2h03 da madrugada do dia 

27/02/2019, referindo-se a ele como pequeno/grande lutador. 

Verificamos, no relato de M, como seu parto evoluiu bem enquanto ela se sentiu 

amparada e segura no ambiente em que estava, sendo afetada pelo clima de incerteza que 

se instalou na instituição com a troca de plantão. Por ter sido um parto longo, considerando 

que ela estava desde às 9h na maternidade, pareceu-nos que o apoio que M. diz ter 

encontrado no marido e em S. foram fundamentais para que progredisse.  

Na entrevista, M. conta que sua gestação não foi planejada e também acabou não 

sendo tranquila, mas sim marcada pelo medo e pela ansiedade. Ela fez quase todo o pré-

natal pelo SUS, recorrendo ao seu convênio apenas para fazer alguns exames, como as duas 

primeiras ultrassonografias morfológicas. Esses dois exames acabaram lhe assustando, 

conforme sua fala: 

Eu falo que parece que eu fui mais bem acolhida no SUS 

nesse sentido, porque no primeiro morfológico, que é lá com 12, 

13 semanas, né? Que mede a transluscência nucal, a médica 

tinha visto que a transluscência do C., acho que o limite é até dois 

e meio. Dois... dois e meio... a do C. tava três. Então tava um 

pouquinho acima... então a médica fez um raio x, já acendeu aí 

uma luzinha pra gente, foi quando a gente descobriu que o C. era 

C. também, foi nesse exame, então a gente saiu de lá bem 

desorganizado, eu de um lado, o F. de outro, mas, é... porque aí 

ela falou: tem que acompanhar, tem que observar, nãn, nãn, nãn. 

Só que aí a gente fez uma outra ultrassom pouco tempo depois e 

o médico disse que a transluscência, só isso isolado, não tava 

aumentado demais, tava tudo bem, que o resto do 

desenvolvimento ali do C., né? Do feto, tava ok. É... mas assim, 

daí com doze semanas a gente teve uma... enfim, primeiro filho... 

a gente mora aqui em Ourinhos e a gente não tem família aqui, 

né? Minha, minha mãe mora em Assis que não é muito longe, mas 

né, não tá aqui. E a família do meu companheiro mora em Rio 

Preto. Todas no estado de São Paulo. São José do Rio Preto é um 

pouquinho mais longe, mas assim fazia um ano e pouquinho que 

a gente tava morando aqui então a gente tinha uma rede de apoio 

bastante limitada... é... então a gente tava muito sozinho assim, 

muito angustiado, né? Com essas notícias, sem saber o que fazer, 

eu tinha acabado de começar, né? De entrar na faculdade que eu 

dou aula até hoje. Enfim, e aí eu... mas eu sempre passei bem a 

gestação assim, né? Tive um pouco de problema de, tinha meus 

enjoos matinais, mas foi tranquilo. É... foi muito, foi muito 

gostosa a experiência de estar gestante tirando toda essa parte... 
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é... mas aí lá na segunda, no segundo morfológico, foi quando 

esse, quando o médico fez o raio x, aí foi esse outro, esse outro 

que a gente fez pelo convênio, viu né? Que o C. tinha cistos na 

cabeça, que era acúmulo de líquido. Pelo que ele explicou, né? 

É... é comum esse acúmulo de líquido porque é normalmente até 

as trinta semanas esse líquido se dissolve. Ele falou que isso era 

muito comum. Mas, no dia do ultrassom, e aí coincidentemente 

foi o último dia de um, de um trabalho que eu deixei, né? Porque 

eu tava dando aula e tava trabalhando num Caps AD, e aí eu já 

tava nesse Caps há muito tempo, né? Antes eu morava em Assis, 

ia e voltava, depois eu mudei pra Ourinhos até por conta disso. 

E aí eu tinha saído do Caps, tinha decidido sair, é... e aí foi meu 

último dia de trabalho. Foi um dia muito, muito tenso, né? Eu 

trabalhava lá há três anos... enfim. E aí foi no mesmo dia desse 

morfológico, e... ele disse, o médico disse que no momento ali do 

exame, o C. mexeu pouquinho, mexeu pouco durante o exame e 

aí ele disse que né, que juntando pouca movimentação fetal, o 

cisto na cabeça e o pé torto congênito já aparecia, um pezinho 

assim pra dentro, e aí foi que ele falou pra gente, que 

provavelmente se trataria de um, de um bebê sindrômico, que ele 

teria como hipótese diagnóstica a Tissomia do dezoito que é a 

trissomia de Edwards, e nessa síndrome é... eu poderia ter um 

aborto espontâneo a qualquer hora, ou seria ser um bebê que não 

sobreviveria muito tempo, enfim, né? Eu saí de lá... 

desorganizadíssima! 

Aqui é possível reconhecer mais uma vez, assim como com A.D., como um 

diagnóstico pode abalar o psiquismo da pessoa que o recebe, mesmo que no caso da 

gestante esse diagnóstico se refira ao seu bebê. Um diagnóstico tecnicista, que parece ter 

dado pouco amparo à M. teve um efeito extremamente desorganizador, como nomeado 

pela própria participante. Podemos pensar como essa inconstância entre o “está tudo bem” 

e o “pode ser que não esteja tão bem assim”, tem um custo para a vivência de M. na 

gestação, já que ela relata que sentiu medo e ansiedade. Mais adiante, na entrevista, a 

participante queixa-se de não ter conseguido aproveitar mais a gestação. Vejamos, a 

seguir, um pouco desses efeitos nas palavras de M.: 

...mas era muito difícil, porque ao mesmo tempo que a 

gente tinha todos os planos da gestação, né? De uma gestação 

que embora não planejada, a gente depois né? Montava 

quartinho e eu olhava assim, gente, eu morro no parto, eu não 

morro no parto, eu sigo com essa ideia de parto domiciliar que 

era meu sonho ou não... e aí enfim, é... então foi muito difícil, 

desde a décima segunda semana era sempre um... toda vez que a 
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gente ia ao médico que a gente falava assim, vamo ficar feliz, 

vamo ver o C., né? Ao mesmo tempo a gente morria de medo de... 

de que a gente recebesse alguma notícia, né? 

Nessa fala, constatamos como o núcleo da morte foi fortemente mobilizado desde 

o final do primeiro trimestre de gestação, afetando, inclusive, o planejamento de M. sobre 

o seu parto.  

M. relata que, somente na ultrassonografia da trigésima semana de gestação, sua 

ansiedade em relação as coisas que apareceram nas duas primeiras ultrassonografias 

melhoraram. Nesse dia, C. estava se mexendo mais e o médico do exame lhe disse que 

não via mais cistos na cabeça do filho, embora ainda visse o pé torto. M. enfatiza a 

diferença no cuidado que recebeu nessa ultrassonografia, dizendo que esse médico teve 

mais tato para acolher sua ansiedade e tirar suas dúvidas, relatando que essa 

ultrassonografia foi a primeira que fez pelo SUS. A participante conta que o médico 

constatou que o tamanho de C. era compatível com uma gestação de 34 semanas e não de 

30 semanas, idade gestacional de M., indicando que ela investigasse uma possível 

diabetes gestacional e encaminhando-a para o hospital de outra cidade, já que o hospital 

de sua cidade não atendia gestação classificada como de alto risco.  

A respeito do hospital da outra cidade, M. relata ter participado de apenas uma 

consulta lá, assinando sua carta de desistência após um primeiro atendimento 

desrespeitoso, como é possível ver a seguir: 

...e aí eu passei por lá uma vez, depois eu assinei a minha 

desistência e fiz a minha reclamação formal, porque lá em Assis 

foi horrível, né? Embora seja referência de hospital regional 

pra gestação de risco, o médico que atendeu lá foi, foi 

completamente é... não sei, não dá nem pra dizer desumano, sei 

lá... o que que é aquilo? Mas enfim, né? Depois de apresentar 

toda a história da gestação, do C., ele falou: ó, ele foi muito 

grosso! Ele falou: não, é... é... cê deveria ter feito exame de 

cariótipo antes de seguir com essa gestação, cê não deveria ter 

chegado aqui com trinta semanas, agora não tem o que eu 

fazer... foi bem rude assim, né? Como se fazer o exame de 

cariótipo gestante ia me adiantar alguma coisa assim, porque 

eu não quis, na época eles falaram que eu podia fazer particular 

e eu não quis fazer porque eu achei ele muito invasivo, né? O 

exame de cariótipo na gestação é aquele que você tem que 

enfiar uma agulha dentro da barriga, tirar líquido amniótico, 

eu achei muito invasivo. E aí, é... depois eu descobri que eles 

faziam pelo SUS mas a minha gestação já era de alto risco. E 
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aí eu falei pro médico: não, eu não quis fazer porque depois nos 

últimos exames o C. tava desenvolvendo super bem! Mas enfim, 

aí ele tanto que marcou um retorno lá, porque a gestação de 

risco eles seguem pra fazer o parto lá, eu não quis, eu assinei 

minha desistência, eu achei que não queria passar por essa 

experiência lá, é... e aí fiz exame de diabetes, aquele exame 

horrível que cê tem que ficar tomando um monte de coisa, 

passar mal, e deu tudo normal, não tava com diabetes 

gestacional, e aí o meu, o obstetra, né, o ginecologista que me 

acompanhou pelo posto, F.P., fala: é um bebê grande, né? 

É evidente que o tratamento recebido por M. foi extremamente desrespeitoso, com 

um discurso médico tecnicista que exclui completamente da cena a subjetividade das 

pessoas envolvidas com tal diagnóstico. É notável também o efeito culpabilizador que a 

fala do médico gera em M., que sente a necessidade de se justificar diante de um discurso 

tão imponente. Em outro momento da entrevista ela chega a chamar tal fala do médico de 

violenta: 

... e aí eu fiquei pensando, né? Quantas mulheres já 

foram, já sofreram violência nesse sentido e não conseguiram... 

nomear isso... gente, porque é muito pesado! É muito pesado! 

Ainda mais na gestação, né? Quê isso? Eles dizem, a gente tem 

que ficar com aquilo, tem que silenciar, tem que aceitar ou tem 

que lidar com a angústia e pronto! Esperar nascer, né? 

Embora a maioria dos artigos sobre violência obstétrica refira-se à cena do parto, 

no Brasil, esse termo é utilizado para descrever diversas formas de violência durante a 

assistência, desde à gravidez até o pós-parto (Diniz et. al, 2015). Assim, mesmo se 

tratando de uma assistência no pré-natal, podemos nomear o que M. vivenciou a partir da 

conduta desse médico de violência obstétrica. 

Vale ressaltar que esse é o segundo momento, durante a entrevista, em que o 

médico que fazia o pré-natal da participante na UBS aparece como alguém que a acolhe 

e causa alívio para a angústia decorrente de exames com diagnósticos malconduzidos. 

F.P. também aparece após a segunda ultrassonografia, tranquilizando M. ao dizer que, na 

gestação, é comum certas coisas aparecerem e outras desaparecerem.  

M. conta que, além do acompanhamento na UBS, passava em consultas periódicas 

com uma médica do convênio, e, com ela, por volta da 34ª semana de gestação, descobriu 

que o colo de seu útero estava fino. A participante diz que começou se queixando de já 

estar sentindo algumas contrações e que a médica respondeu que era normal, que eram 

contrações de treinamento; depois, queixou-se de estar indo muito ao banheiro, quando 
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finalmente a médica decidiu examinar e percebeu que ela estava com o colo muito fino, 

recomendando repouso absoluto e prescrevendo progesterona. M. afastou-se do trabalho 

e sua gestação durou por mais duas semanas.  

A participante relata que, até então, seguia conversando com o com a equipe para 

assisti-la em um parto domiciliar, que era o seu sonho. Após a mencionada consulta, M.  

ligou para S.C., para saber como poderia protocolar seu plano de parto3, e ficou sabendo 

que a maternidade tinha recebido uma verba para humanização da assistência ao parto. 

M. acredita que C. acabou nascendo prematuramente, porque ela estava muito 

ansiosa durante a gestação, por toda a movimentação e a angústia da gestação. Queria 

encontrar-se logo com C. para poder constatar que ele estava bem, que ele estava vivo.  

A participante diz, ainda, que gostaria de ter aproveitado mais a gestação: 

Por mais que a gente sabe que seja um apego essa coisa da 

imagem, eu quase não, eu não tive um ensaio de fotos de gestante 

por exemplo... por mais que eu, eu nem sei se eu tinha, teria 

planejado isso, mas às vezes vendo de colegas, eu falo: nossa, eu 

queria ter feito isso, mas parecia que eu tinha tanto medo assim, 

então eu tenho as fotos, que eu tinha um aplicativo que a cada 

semana eu tirava foto da barriga, mas ao mesmo tempo parece 

que eu tinha muito medo de investir nisso, assim... é... porque eu 

tava muito... eu acho que eu tava investindo muita, tanta energia, 

tanta fé pra tá ali com o C., que eu não conseguia curtir muito 

outras coisas assim... é... eu nunca rela... parece que eu nunca 

consegui relaxar. Mas... 

É possível perceber nesse trecho da entrevista o quanto os diagnósticos 

equivocados, feitos por profissionais que apenas colhiam os exames e não acompanhavam 

a gestação, acabaram se refletindo em uma dificuldade de M. de olhar para esse processo 

de forma mais tranquila, apostando em coisas que concretizassem a história de um bebê 

que ela tinha tanto medo de perder. 

A participante também ainda apresenta os reflexos disso para o seu planejamento 

do parto, voltando a falar sobre como quis um parto normal, pois tinha muito medo da 

cesárea, e o quanto queria um parto domiciliar a princípio, sentindo-se desencorajada ao 

longo da gestação. M. preparou-se para o parto com pilates, assistiu a documentários e 

conversou muito com sua doula, afirmando que, para ela, sempre foi muito tranquilo 

                                                             
3 Documento em que a mulher ou o casal discriminam todas as escolhas referente ao ambiente e as 

intervenções necessárias durante seu trabalho de parto, parto e nascimento do bebê. 
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pensar no processo de parir. Podemos pensar que, após tantos sustos, o parto acabou se 

tornando uma linha de chegada, uma conquista diante de uma gestação conturbada. 

M. relata que, durante o pré-natal, tanto nas consultas do convênio quanto nas da 

UBS, não recebeu muitas informações sobre o parto, não sentindo que havia um incentivo 

ao parto normal. Ela diz que, no SUS, sentiu falta de qualquer informação sobre o parto, 

parecendo-lhe algo muito fragmentado, como se ali eles cuidassem só da gestação. Sentia, 

ainda, nas falas da médica do convênio, certo desencorajamento para isso. 

M. diz que, quando pensa em seu parto, o que se lembra é de um parto longo e 

cansativo. Diz que sente muita ambivalência, marcando que esse sentimento foi 

predominante desde a gestação. A lembrança que mais se sobressai é a chegada do filho, 

e, nesse momento, é possível perceber mais uma vez como as marcas deixadas pelos 

sustos da gestação refletiram-se no seu parto. 

Mas a lembrança que me sobressai é isso, é o C. 

nascendo, vindo pro meu colo, aí eu olhava pro F. e falava assim: 

nossa, a gente conseguiu. Ô meu Deus do céu, eu não sabia o que 

fazer assim, chorava muito e aí eu lembro, é isso. Que, é.. foi um, 

foi. Eu acho que, o fato né, o nascimento dele representou essa... 

embora não tenha sido coma tranquilidade zen, né, que até hoje 

eu falo que o C. vive dando aventuras pra gente e emoções, mas 

foi assim, ele nasceu, né? Então que é a lembrança assim que, 

que me sobressai, e por isso. Embora tenha sido um parto longo, 

foi muito leve. 

Notamos aqui o quanto o encontro com o bebê real foi importante para M. 

constatar que seu bebê estava bem, que ele tinha conseguido nascer apesar dos diferentes 

diagnósticos recebidos durante a gestação. Em relação ao que mais marcou no parto, M. 

responde o seguinte: 

... o final, que aí eu precisei fazer aquela manobra lá, que 

eu esqueci o nome que o médico disse que traria a dilatação total, 

né pro C. nascer, que aí foi a hora que eu achei que não ia 

conseguir. Doeu muito, eu tava muito cansada e aí era a hora que 

eu achava que eu não ia conseguir assim, e isso me marcou muito, 

e que aí, é... eu não sei quanto tempo que durou isso mas me 

parece que foi assim: a manobra que eu achava que não ia 

conseguir, ele querendo fazer episio e eu morrendo de medo da 

episio e aí o F. falando comigo e o C. nasceu! Parece que esse 

período aí que durou uma hora e meia, duas horas parece que foi 

cinco minutos, mas foi o que mais me... assim, além pensar tudo... 

todo processo me marcou assim... mas aí é isso, aí o C. nasceu, 

eu falei: nossa! Tudo bem, tá tranquilo, foi tranquilo.  
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Após esse trecho, M. fala sobre como sentiu que a sua negativa em relação à 

episiotomia foi respeitada apenas de modo parcial, já que o médico “deu de ombros”, 

relatando acreditar ser difícil elogiar um médico quando sabe que ele fez o mínimo. Ela 

também traz durante a entrevista que não foi consultada em relação ao rompimento da 

bolsa, diferentemente do momento em que foi fazer a manobra para ajudar o parto a 

progredir. 

M. afirma que se sentiu privilegiada por ter tido seu tempo respeitado no 

atendimento pelo SUS, sem ser pressionada para fazer uma cesárea, por ter tido uma doula 

e o acompanhante o tempo todo com ela; para ela, o dia todo foi legal e leve. Conta que 

as presenças do marido, da doula e da enfermeira J. foram importantes. Diz que S. lhe 

deu muito força e o marido lhe trouxe calma, sendo muito companheiro ao fazer-lhe 

massagens, dançar e acompanhando-a até chuveiro; isso fez com que ela sentisse que o 

processo de parir era dos dois.  

 A participante diz, ao final da entrevista, que, olhando para todo o processo, 

percebeu o seguinte: 

Parece que a gente era muito... muito capturada por esse 

discurso médico assim, da normalidade, do que é né, ser 

saudável, do que é ser... então... foi difícil! Foi muito difícil! Eu 

falo isso hoje com tranquilidade mas é porque eu... e aí eu fico 

pensando né, quantas pessoas não passam por isso, né? E aí, não 

sei, não tem rede de apoio, não tem... não tem informação! 

É, não tem essa oportunidade de poder ter uma segunda 

opinião também, né? Alguém que possa falar: olha, calma, não é 

bem assim, né? 

 

A reflexão que M. traz ao final de sua entrevista nos mostra o quanto o discurso 

médico, desde a gestação, repercute na cena do parto, na medida em que, por meio dos 

exames, no imaginário materno, favorece uma antecipação do encontro marcado pelo 

parto. Nesse momento, ocorre a passagem de grande parte do que foi idealizado durante 

a gestação para o real, permitindo também confrontar fantasias que geram medo e 

apreensão com uma realidade que pode se mostrar diferente.  

Na análise do material de M., foi possível apurar como os medos e fantasias da 

gestação, quando não amparados em um pré-natal que não seja apenas tecnicista, podem 

ter efeito no trabalho de parto. Com a narrativa de M., fica ainda mais claro o poder do 

discurso médico e o quanto faz diferença, para a mulher, quando seus agentes levam em 

consideração a subjetividade, o sujeito ali envolvido, como fez o médico durante o pré-

natal de M. pelo SUS.  
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4.4. Análise da narrativa sobre o parto de V. 

V. começa seu relato contando que sua gestação foi uma grande surpresa; diz que, 

embora desejasse ter filhos, não esperava ser mãe tão cedo. Além disso, conta que não 

entedia nada sobre as questões do parto e que sabia, apenas, da existência do parto normal 

e da cesárea. Menciona que conversou com uma amiga que a alertou sobre as intervenções 

médicas durante o parto, aconselhou-a a buscar informação e passou-lhe o contato de uma 

doula.  

V. relata que, conforme informou-se, percebeu o quanto o sistema de saúde 

brasileiro e a maioria dos médicos do país conduzem à cesárea, mesmo que isso não seja 

necessário, o que a conscientizou do que estaria sujeita. Nesse ponto, notamos como o 

atual cenário do Brasil afeta o imaginário das mulheres sobre o parto desde a gestação, 

quando buscam se informar sobre as vias de parto possíveis.  

A participante diz que, por causa de suas pesquisas, percebeu o quanto o médico 

que a acompanhava durante o pré-natal era cesarista, que não lhe explicava nada sobre 

parto, chegando à conclusão que precisaria buscar informações sozinha. Conta que, com 

12 semanas gestação, consciente da situação, foi tomada por um grande medo. Como sua 

condição financeira não lhe permitia contratar os serviços de uma doula, sua meta, nas 

semanas seguintes, foi encontrar outras mães que também tinham conhecimento da 

realidade obstétrica do país e que tinham parido pelo SUS para saber sobre seus partos. 

Quando conseguiu ouvir o relato de uma mulher com quem tinha uma amiga em comum, 

ficou um pouco mais aliviada. 

Uma conhecida da participante, C., que já não morava mais em sua cidade, soube 

de sua gravidez, convidou-a para participar de rodas de casais grávidos (que estavam 

acontecendo on-line por causa da pandemia) e propôs-se a tirar suas dúvidas e a 

acompanhá-la, mesmo que remotamente, no dia do parto. V. relata que o marido e ela 

foram absorvendo todas as informações que C. lhes transmitia e participaram de algumas 

rodas on-line, nas quais se sentiu acolhida e foi espaço de trocas, autoconhecimento, 

escuta e desconstrução.  

V. estava tranquila em relação a parir, queria passar por esse processo, mas não 

saber se suas escolhas seriam respeitadas lhe afligia; temia pela equipe que estaria de 

plantão do hospital no dia do parto. A ideia de não ter controle sobre o modo como seu 

parto ocorreria fez o medo voltar mesmo após V. ter se informado e ter participado das 

rodas. Ela temia não ter condições de cuidar de si e de um bebê, caso precisasse passar 

por uma cesárea, pois em sua cidade não tinha rede de apoio.  
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No dia 26 de outubro começa a perceber os primeiros sinais de que seu bebê estava 

chegando: sente a calcinha mais molhada que o normal, mas sem contrações. No dia 

seguinte, vê sangue na calcinha e manda foto para C., que a tranquiliza e a instrui a colocar 

um paninho e observar o vazamento desse líquido. No mesmo dia, V. passar por uma 

consulta de pré-natal e o médico lhe orienta da mesma forma. Como na manhã seguinte o 

sangramento fica um pouco mais escuro, V. decide ir ao hospital, onde foi atendida 

rapidamente. Quando o médico faz o exame de toque para avaliá-la, não passa lubrificante 

na luva, o que a deixa incomodada e traz à tona seus medos de sofrer intervenções. Vale 

ressaltar aqui que atitudes que ferem o direito à dignidade e ao respeito das mulheres, 

durante todo ciclo gravídico-puerperal, são consideradas formas de violência obstétrica e 

enquadram-se na categoria de cuidado indigno e abuso verbal (Diniz, Salgado, Andrezzo, 

Carvalho, Carvalho, Aguiar e Ney, 2015). 

No dia 29 de outubro, V. faz uma caminhada com seu marido e percebe que não 

está conseguindo caminhar com agilidade, precisando fazer pausas, pois as contrações de 

treinamento estavam começando. Na manhã seguinte, V. pede para o marido não sair para 

trabalhar, porque está sentindo uma leve cólica nas contrações, o que, até então, ela 

identificava apenas pelo endurecimento da barriga. V. entra em contato com C., que a 

aconselha a descansar, já que o plano de V. era tentar ir para o hospital apenas no expulsivo, 

com o intuito de evitar intervenções desnecessárias.  

V. relata que seu marido foi extremamente importante nessa etapa, participando 

ativamente de todos os momentos e fazendo com que ela se sentisse segura e amparada 

para viver de modo intenso e tranquilo todo processo de parir. Conta que ele lhe fazia 

massagens, marcava suas contrações e dava-lhe apoio emocional. Szejer e Stewart (1997) 

apontam que a percepção que a gestante tem sobre a presença do companheiro na cena do 

parto varia muito de acordo com a história do casal e que, para algumas, seus maridos são 

percebidos como uma ajuda para assumir a dor do parto. Matos (2019) também pontua os 

benefícios que a presença do pai proporciona à mulher durante o parto, tais como: apoio 

emocional, tranquilidade, confiança, incentivo, segurança e conforto. Entretanto, esse 

apoio não precisa vir apenas do companheiro, por isso a lei do acompanhante prevê que o 

acompanhante será de escolha da mulher, que pode encontrar amparo em outra pessoa da 

família ou em alguém da equipe. 

O tampão mucoso de V. saiu por volta das 10h, o que a fez comemorar a 

confirmação de que estava em trabalho de parto. Vejamos, a seguir, como a participante 

narra o desenvolvimento de seu trabalho de parto. 
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Passei as horas seguintes buscando conforto, ficava na 

bola, ia para o chuveiro, tudo aconteceu devagar, as contrações 

vinham, eu respirava fundo soltava a pelve e elas iam embora. 

Em relação à dor, eu me entreguei pra ela, tinha em mente que 

as contrações eram minhas amigas, elas abririam passagem pra 

vida, pra eu conhecer meu príncipe, deixei que elas fizessem o 

trabalho para que o processo acontecesse de forma fluida.  

 Nesse trecho percebemos que V. já compreendia a dor como algo necessário para 

que ela se separasse do filho, para enfim conhecê-lo. A participante parece simbolizar sua 

dor como uma abertura, não apenas de seu corpo, mas para a vida do filho em sua vida. 

Szejer e Stewart (1997) assinalam o quanto, no momento da dor, a história do sujeito 

entra em cena, capturando os recursos de cada um de modo singular. Os mencionados 

autores explicam que, no parto, isso pode explicar o motivo de algumas mulheres parecem 

precisar de todos os seus recursos para lidar com a dor, enquanto outras lidam com isso 

sem maiores dificuldades.  

Tudo está indo tão bem para V. que C sugere que ela descansasse, pois o trabalho 

de parto poderia ser longo, já que as contrações não estavam pegando ritmo. Essa fala de 

C. parece mobilizar algo em V. como é possível ver a seguir: 

Quando ela me disse isso, eu fiquei com medo, medo do 

desconhecido. O que ainda estava por vir? Será que vou 

conseguir? Como vai ser na S.C.? Não quero “nadar, nadar e 

morrer na praia”. O M. me tranquilizou, me abraçou, e deitamos, 

eu consegui cochilar por uns 30min eu acho, acordava sempre 

que vinha uma contração, a dor havia aumentado, mais ainda era 

suportável. Quando deu umas 21:30 eu decidi ir pra S.C., o M. 

me questionou mais eu estava decidida, foi quase que meu sexto 

sentido novamente falando comigo, eu precisava saber se estava 

dilatando. Tomei um banho, tomei um chá comi uma fruta, 

conferimos se estava tudo ok (plano de parto, malas e 

documentos) e fomo pra lá. 

V. aparenta estar insegura frente à possibilidade do parto não estar evoluindo, já 

que suas dores ainda eram suportáveis. Parece buscar no hospital uma confirmação de 

que está tudo bem com a evolução de seu trabalho de parto. 

Ao chegar no hospital, a primeira preocupação de V. é saber de quem era o plantão 

naquele dia e, já na internação, junto aos documentos pedidos para o processo, entrega 

seu plano de parto. Quando entra na sala para ser examinada pela médica que faria sua 

internação, a enfermeira avisa que a participante tinha trazido um plano de parto, ao que 

a médica lhe responde para ficar tranquila, pois ela e toda sua equipe eram a favor do 
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parto humanizado e não fariam nada que não fosse escolhido por V., que sente um imenso 

alívio, chegando a se emocionar.  

Quando a médica a examina, constata que ela tem 8cm de dilatação, para surpresa 

de V., que vai direto para a sala de pré-parto. Lá chegando, é questionada pela enfermeira 

sobre onde gostaria de ficar e ela responde que no chuveiro. As dores, então, ficam mais 

fortes, e V. sente-se mais confortável na água. A enfermeira, após oferecer um banquinho 

para a parturiente, avisa que vai deixá-la a sós com o marido e pede que V. a chame caso 

sinta vontade de fazer cocô.  

Nesse momento, V. se pergunta sobre o que ainda estaria por vir, pois já estava com 

8cm de dilatação e nada estava sendo como lhe contaram. Porém, foi só pensar nisso que 

a vontade de fazer cocô veio, e o marido chamou a enfermeira, que lhe explicou que agora 

V. estava entrando na fase expulsiva. Essa fase começa quando a mulher começa a sentir 

vontade de fazer força, um indicativo que já se alcançou 10cm de dilatação (Balzano, 

2019). Podemos pensar que a chegada de V. ao hospital, as constatações de que seu 

trabalho de parto estava evoluindo bem e de que seria respeitada, pela fala da médica, 

serviram de amparo para que continuasse entregue ao seu processo de parir, descolando-

se de seus medos. No trecho abaixo podemos notar como V. estava imersa em seu 

processo naquele momento: 

Depois disso, a única coisa que eu pensei era que eu 

precisava encontrar uma posição confortável pra eu ficar, minha 

parte bicho estava entrando no comando, já não conseguia falar, 

quis deitar, me deu um baita sono, mais não rolou porque as 

contrações vinham com força. Fiquei de cócoras na cama, pedi 

pra colocar a bola pra eu abraçar e levantar a cabeceira. O M. 

me dava a mão e me acariciava as costas como gesto de carinho 

e companheirismo, a enfermeira discretamente entrava e saía do 

quarto.  

Eu só obedecia meus instintos, alguém chegou falando eu 

pedi silêncio, a enfermeira voltou e não saiu mais (não me lembro 

muito bem, mais acho que foi isso). Meu corpo me pedia pra fazer 

força, ele me dava as coordenadas, já estava completamente 

imersa em mim.  

Em meio às contrações senti meu períneo se abrindo e 

nesse momento a bolsa estourou; mais uma contração e eu pude 

sentir ele descer, eu só falava que tava ardendo (o famoso círculo 

de fogo), a enfermeira e o M. já podiam ver o cabelinho. Nesse 

momento, eu já não sentia mais as contrações apenas uma 

vontade enorme de expulsar. De repente, o transe mais profundo 
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entre vida/morte se constituiu. Ali eu me despedia da V., já não 

seria mais a mesma mulher. O tempo parou, já não tinha mais 

dor, barulho, eu senti uma paz tremenda e uma sensação de alívio 

tomou conta de mim. 

 Nesse trecho, vemos como, para V., a chegada do filho é também uma despedida 

de si e as alterações em seu corpo confundem-se com as mudanças psíquicas que o parto 

impõe ao funcionamento da mulher. Para Folino (2014), a mulher precisa elaborar várias 

perdas ao se encontrar com seu bebê, principalmente com uma espécie de perda de si, já 

que ela perde uma parte de sua identidade com o nascimento do filho. Nesse sentido, V. 

parece conseguir nomear essa intensa transformação que o parto exige de seu psiquismo.  

  É interessante notar que, para V., o instante que antecede seu encontro com seu 

filho parece fazer parte de uma outra temporalidade, em que tanto o tempo quanto suas 

sensações, dores e percepção de som, parecem parar diante da sensação de paz e alívio 

que sente por perceber que esse processo está terminando.  

  O que se segue em seu relato é a chegada de seu filho A., com um choro suave 

que parece trazê-la de volta ao tempo presente. Ela diz que o filho vai direto para seus 

braços, onde ela o acomoda. V. relata o primeiro contato com o filho foi com muito 

respeito e carinho, ficando o tempo todo em seu colo e não passando por procedimentos 

desnecessários. Termina sua fala em tom de comemoração, dizendo que seu corpo 

funciona e que sabe parir.  

 No relato de parto de V., notamos que o sentimento predominante durante sua 

gestação foi o medo de não ser respeitada na hora do parto. É relevante ressaltar que esse 

medo, ao encontrar um acolhimento na fala da médica no momento da internação, não 

parece ter afetado o andamento do seu parto, que continuou com boa evolução, como já 

estava tendo em casa.  

 Na entrevista, V. conta que sua gestação foi rodeada de preocupações, 

primeiramente por não ter sido planejada e por ela ser uma profissional autônoma; depois, 

por causa do contexto da pandemia de covid-19, que impossibilitou que ela fizesse alguns 

exames no começo da gestação. A participante relata que, no início da gestação, teve um 

sangramento e nem uma ultrassonografia transvaginal pode fazer por causa da pandemia. 

Ela diz que seu pré-natal foi feito pelo SUS e que o médico que fazia o acompanhamento 

não passava muitas informações. 

Ele não me passava muitas informações. Parece que eu 

tava lá só... era uma rotina mesmo, sabe? Só ir lá toda semana, 
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sentar, escrever na caderneta, pronto. E eu com aquele monte de 

dúvidas, monte de coisas pra perguntar, e tudo que eu perguntava 

pra ele, ele respondia de uma forma muito... muito direta, muito 

curta, não se aprofundava, sabe? E aí foi me gerando mais, 

gerando mais dúvidas ainda, mais dúvidas... então, até que eu 

encontrei uma amiga, e aí ela falou: V., pesquisa muito sobre, 

porque assim, a gente tá sujeita a muitas coisas, sabe? Então, 

assim, no começo foi dessa forma. 

 Percebemos diante desse trecho como não houve espaço para o esclarecimento 

nem acolhimento das dúvidas de V. Para Silva e Siqueira (2007), trabalhar as ansiedades 

em relação ao parto, durante o pré-natal, é fundamental. Esses autores apontam para a 

necessidade de se desenvolver um trabalho psicológico durante a assistência no pré-natal, 

como forma de fortalecer o emocional da mulher para o parto. Como vimos no relato de 

parto, não ter um espaço adequado durante o pré-natal desencadeou em V. um medo 

muito grande, que a todo momento, em seu relato, ela diz voltar.  

V. conta que o parto só passou a ser uma preocupação conforme os meses foram 

passando, pois, no início, estava tentando assimilar que estava grávida. Ela diz que, depois 

que absorveu que estava grávida, quis saber mais sobre esse universo e, conforme se 

informava, começou a sentir muito medo. V. tinha medo de sofrer violência obstétrica, 

de suas escolhas não serem respeitadas na hora do parto e de não conseguir cuidar de si e 

do bebê, caso fosse submetida a uma cesárea. Diz que, diante de tanta apreensão, acabou 

recorrendo à psicoterapia para trabalhar esses medos.  

A participante afirma que não sabia muito sobre parto antes da gestação, mas já 

tinha consciência da violência a que mulheres estão sujeitas, principalmente mulheres 

negras como ela: “eu tinha noção que nós mulheres estamos sujeitas, principalmente nós 

mulheres negras estamos mais sujeitas à violência obstétrica, mas algo bem superficial 

assim, sabe?”. Salientamos, aqui, o quanto essa colocação de V. refere-se à triste 

realidade brasileira, apontada em diversos estudos. Teixeira, Pereira, Barbosa e Vianna 

(2012), em pesquisa sobre mortalidade materna realizada em uma maternidade do Mato 

Grosso, evidenciaram a relação entre raça e assistência precária à saúde, constatando que 

mulheres negras estavam mais vulneráveis a óbito, apresentando os piores indicadores 

em termos de causas evitáveis. A maior incidência de morte materna entre mulheres 

negras já havia sido destacada por Lopes (2005), voltando a aparecer na dissertação de 

Rosa (2013), que ressalta que, em oito anos, as políticas públicas pouco avançaram no 
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quesito saúde da população negra. Mulheres negras apresentam 37% mais chances de 

receberem uma assistência de pré-natal inadequada e desigual (Lima, 2016). 

Iaconelli (2020) aponta a importância de, mesmo do lugar de psicanalista, não 

ignoramos que a construção da parentalidade é atravessada pelo real e pelos laços sociais, 

enfatizando a importância de se legitimar o fato de que corpos de mulheres negras, 

periféricas ou trans não são tratados da mesma forma que corpos de mulheres brancas, 

ricas e cis. 

V. conta, durante a entrevista, que acabava pedindo para mulheres compartilharem 

com ela seus relatos de parto e que muitos desses eram absurdos, sem que elas parecessem 

estar cientes do que haviam sofrido. Diz que ficava nervosa quando pensava na 

possibilidade de também passar por isso e, então, decide buscar informações sozinha, 

contando com a ajuda de duas amigas, D. e C. (essa última é a mesma que apareceu no 

relato).  

Durante a entrevista, V. volta a enfatizar como C. e seu marido foram 

fundamentais para que o parto fluísse como ela desejava e diz que, ao passo que foi se 

informando, sentiu necessidade de pedir para o marido estudar também, para que ele 

pudesse protegê-la caso fosse necessário na hora do parto.  

V. diz que sua expectativa era de que o parto fosse como estava imaginando; caso 

contrário, acredita que seria muito frustrante e até traumático. Aqui constatamos o quanto 

o medo de V. estaria associado a um medo de perda de controle de si, medo de não ser 

vista como sujeito em seu parto, já que, em relação à assistência, sua sensação é de que 

era ela por ela mesmo. Considerando o parto um evento da ordem do inesperado, é 

possível notar que, muitas vezes, as fantasias relacionadas a esse momento são tentativas 

de antecipação e proteção do desconhecido. Destacamos, aqui, o quanto a realidade 

brasileira, combinada com um discurso médico tecnicista, acabam mobilizando, nas 

mulheres, angústias e medos que colocam o parto nesse lugar do tudo ou nada.  

A participante menciona como esse medo latente, de não saber se suas escolhas 

seriam respeitadas, foi o que mais a marcou no ciclo como um todo. Retomando o 

conceito de marca como aquilo que não encontra inscrição no psíquico, sendo, portanto, 

da ordem do traumático, podemos pensar o quanto o medo de não ser vista como sujeito, 

como digna de fazer suas próprias escolhas, não estaria enganchado a outros traumas 

vividos por V. como mulher negra.  

Recorremos aqui a Fanon, para compreender melhor como o fato de ser mulher 

negra, em uma país com mais de 300 anos de escravidão, pode ter influenciado o medo 
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de V. Fanon (2008), olhando para a inserção do negro na sociedade francesa, assinala que 

o negro fora de sua terra de origem é tratado com alguém sem cultura, que não tem 

civilização nem um passado histórico, que precisa ser civilizado, termo relacionado a tudo 

que distancia o negro africano de sua cultura de origem. Assim, para que os negros se 

sentissem parte da sociedade, eles precisavam se portar cada vez mais como o “homem 

branco civilizado”, criando em sua subjetividade o ideal de ego branco, um ideal de que 

era preciso embranquecer para ser visto enquanto sujeito. Fanon (2008) diz que o racismo 

força um grupo de pessoas a sair da relação dialética entre o Eu e o Outro. O negro não 

pode ser visto como sujeito, é preciso desumanizá-lo para poder escravizar. 

Para Santos (1983), psicanalista brasileira, a negação da cultura e até do próprio 

corpo atravessa a subjetividade de pessoas negras. Em seu livro “Tornar-se negro”, Santos 

(1983) se propõe a construir o discurso do negro sobre o negro, pois acredita que uma das 

formas de exercer autonomia é possuindo um discurso sobre si, e apontar o quanto isso é 

difícil para um negro em uma sociedade de classe e ideologia predominantemente 

brancas, de estética, comportamento, expectativas e exigências brancas, ratificando os 

dizeres de Fanon. Ainda segundo a referida autora, saber-se negro é ter a experiência de 

massacre da identidade e sentir-se submetida a expectativas alienadas, mas é também um 

esforço de resgatar a sua história e recriar-se a partir de sua potências. Visto isso, podemos 

pensar que V., ao se colocar como mulher negra, mostra ter consciência e até parece ter 

experienciado em certa medida a dificuldade trazida por Santos (1983), de se sentir 

enxergada como sujeito, mas também ao colocar-se como negra parece também querer 

recriar a sua história e resgatar sua potência diante do medo que o parto parece lhe impor.  

 Ribeiro (2018), dialogando com o conceito de Beauvoir sobre a mulher ser o 

outro do homem, explica a ideia de Kilomba sobre a mulher negra ser o outro do outro. 

A mulher como outro do homem é algo apresentado por Beauvoir em “Segundo Sexo” 

como uma construção social feita em relação ao homem e pelo olhar deste. O outro de 

Beauvoir é entendido como aquele que ocupa um lugar diferente do ocupado pelo sujeito 

que o define, formulando-se pela negação daquilo que ele acredita ser. Dessa forma, se o 

homem se vê como sujeito ativo na sociedade, ele colocaria a mulher como objeto passivo 

e subalterno. Partindo desse conceito, Kilomba aponta como em determinadas situações 

mulheres brancas são alçadas ao lugar de sujeito em relação ao homem negro, rejeitando, 

portanto, a ideia de fixidez deste status. Existiria, entre homem e a mulher branca, a 

reciprocidade da raça e, entre a mulher branca e o homem negro, a reciprocidade do status 

oscilante de lugar de sujeito, já a mulher negra, sendo antítese de branquitude e 
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masculinidade, nunca será alçada ao status de sujeito, sendo então o outro absoluto 

(Ribeiro, 2018). Por conseguinte, refletimos se esse medo de não ser vista como sujeito 

no parto não diz o quanto para V., que se identifica como mulher negra, isso não está 

atrelado a sua história, a outras vivências em que possivelmente não se sentiu vista como 

sujeito, atrelado ao fato de ter que existir em uma sociedade racista, tendo que se provar 

como sujeito a todo momento. É possível notar, com isso, como o racismo é algo que 

atravessa a formação subjetiva da pessoa negra e deixa marcas que podem reverberar em 

momentos de extrema vulnerabilidade, como na cena do parto. 

Retomando a entrevista com V., ela volta a falar sobre seu plano de ficar em casa 

o máximo possível, relembrando que chegou ao hospital com 8cm de dilatação. Diz que 

vivenciou tudo em casa com muita calma e tranquilidade, sendo esses os momentos que 

mais se recorda em relação ao dia do parto. Diz que, do momento em que deu entrada no 

hospital até a hora de parir, passaram-se apenas duas horas. 

Em relação à decisão de ir para hospital, V. expõe: 

...umas nove horas eu acho, se não me engano, aquilo tava 

na minha cabeça: meu Deus, mas eu não tô com aquela dor 

insuportável. Tava doendo, mas não tava tão insuportável, a 

gente ficava acompanhando pelo aplicativo as contrações, elas 

não pegavam ritmo, e aí eu, e aí aquele sangramento escurinho 

né, continuou saindo, a minha bolsa ainda não tinha estourado, 

e eu fiquei assim... e a C. falou assim: V., tenta descansar, porque 

eu tô achando que seu trabalho de parto vai ser um trabalho de 

parto longo, mas eu não tô aí, eu não posso fazer uma avaliação 

com você, né? Então só tenta descansar. Se ainda tá suportável, 

não vai pra S.C. pra enfim, né? Às vezes vai que eles querem te 

internar e tals... mas aí eu fiquei assim: meu Deus, eu preciso 

saber como que eu tô (risos), eu preciso saber se eu tô dilatando, 

se eu não tô dilatando... e aí foi meio que intuição mesmo, sabe? 

Eu falei: M., vamo pra S.C. Aí ele falou assim: V., você tem 

certeza? Quando ele falou pra mim se eu tinha certeza, era esse 

medo, tipo assim, e se a gente for pra lá, e se eles te internarem, 

tipo e se não for a hora e você ter que sofrer várias intervenções 

e ficar lá mais tempo que o necessário, cê entendeu? Você tem 

certeza que você quer ir? Eu falei assim: M., eu tenho. E aí, 

chegando lá, pra nossa, pra nossa surpresa, eu já tava com oito 

de dilatação, sabe? Mais um pouquinho e ia ser aqui em casa. 

 Nesse trecho, identificamos que a angústia por não saber como estava seu trabalho 

de parto parecia atrapalhar mais V. do que seu medo das possíveis intervenções que 



131 

sofreria, caso chegasse cedo demais ao hospital. Podemos pensar, também, que ir para o 

hospital naquele momento também seria uma forma de saber qual equipe estaria de 

plantão, dando um destino para essa ansiedade. 

 V. diz que, enquanto estava em casa, além de se questionar sobre como ocorreria 

o momento em si (se a dor seria muito intensa), ficava tentando imaginar como seria no 

hospital, relatando que esses questionamentos vinham à cabeça a todo momento. Relata, 

ainda, que não percebeu muita diferença no andamento do seu trabalho de parto depois 

que foi para o hospital, atribuindo isso ao fato de ter se deparado com uma equipe médica 

que a respeitou. Vejamos como, na entrevista, sua vivência na instituição aparece: 

Olha, eu não senti diferença pelo fato que a equipe médica 

que eu peguei foi uma equipe médica muito boa. Então, muito do 

que eu escrevo lá, né? Que a enfermeira ela sai, ela apaga a luz, 

ela colocou música pra mim... então, assim, é claro que aqui em 

casa tava tudo mais confortável, tava dentro da minha casa, mas 

aí quando chegou lá, sabe... eles... lembro que eu cheguei, ela 

pediu, ela perguntou pra mim onde que eu queria ficar e aí, tipo, 

depois perguntando, ela saía, ela não ficava lá todo momento, ela 

desligou, abaixou a luz, sabe? Agora ela deixou um ambiente bem 

tranquilo, deixou eu e meu marido a sós, então assim... não, é 

claro que tem a diferença por tá num ambiente hospitalar, mas 

eu não me senti... como eu tive a tranquilidade tipo de, acho que 

tudo mudou quando eu conversei com a médica, que eu 

apresentei pra ela meu plano. Quando a enfermeira falou assim 

pra ela: olha, a V. já tá com o plano de parto dela. Na hora acho 

que ela já sabia, né, do medo que eu tava, ela falou assim: mãe, 

pode ficar tranquila que eu e meu plantão somos todos a favor de 

parto humanizado então a gente não vai fazer com você nada que 

você não queira, não vai desrespeitar suas escolhas. Aquele 

momento foi um momento que eu fiquei assim: poxa, eu posso me 

entregar e vou poder vivenciar aqui e dar continuidade pro que 

tava acontecendo em casa, entendeu? Então por isso que pra mim 

não teve... apesar de ser um ambiente hospitalar, né? Seria 

melhor se eu pudesse ter parido aqui em casa, mas eu não senti 

tipo essa diferença tanto por conta disso. Pra mim um momento 

crucial foi esse momento quando ela fala pra mim, que aí meu 

psicológico pode continuar de boa, sabe? Tipo, V., fica tranquila, 

que a gente vai, né, te respeitar e tudo mais. Aquilo ali foi o... o... 

eu falo até que eu me emocionei na hora, porque o medo ali tava 

batendo, sabe? Tipo, e agora? Como vai ser? Será que a médica 

vai ser legal? Muito que eu não queria pegar o meu médico, eu 

não queria pegar o plantão do meu médico, primeiro porque ele 
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é homem, e assim... sabe? Enfim, a médica foi maravilhosa! 

Apesar que eu nem vi ela, acabou que a enfermeira ficou lá no 

quarto comigo, ela nem apareceu. Então eu não senti diferença 

não. 

Aqui constatamos o quanto a fala da médica foi crucial para que V. conseguisse 

continuar vivenciando o seu trabalho de parto em total entrega, como estava sendo em 

casa. Assim como na análise de A.D., vemos como o fato de se sentir ouvida em sua 

angústia permitiu que V. se desligasse de suas preocupações, voltando-se apenas para o 

que estava sendo experiência em seu corpo. Esse trecho parece corroborar a tese de Matos 

(2019) de que o ambiente é extremamente importante no processo de parturição, podendo 

agir como promotor de saúde emocional. 

V. conta que tinha muito medo de ir para o hospital durante o plantão do seu 

médico no pré-natal, pois, durante as consultas, quando ela falou sobre seu desejo de parir 

normal, ele falou que era preciso ver na hora se seria possível. 

A participante relata que a parte que mais ficou reverberando nela durante o 

puerpério foi o período que antecedeu a fase expulsiva, comparando esse momento a um 

mar revolto em que estaria absorvida. Sobre isso, ela comenta: 

Ah, olha eu lembro que no momento, eu, eu... num tem 

como... cê num tá né raciocinando, né? Cê já tá ali num, num... 

eu falo que até paralelo assim, sabe? E eu lembro que tem uma 

hora que eu fiquei assim: V., eu me perguntei, eu me lembro de 

me fazer, de me falar isso: cê tá com medo de quê? Sabe? Porque 

eu lembro que eu fazia força, mas não era a força que tinha que 

ser feita, sabe? Assim, meu corpo fazia... muitos momentos ele 

fazia assim força por si só, sabe? Eu sentia que o A., por mais 

que eu não fazia força, o meu corpo por si, fazia. E aí eu lembro 

que eu me perguntava: cê tá com medo de quê? Olha, até no 

momento, em vez de se entregar, assim, eu me entreguei, né? Mas 

aqui... eu: V., cê tá com medo de quê? Seu filho tá vindo, sabe? 

Então, depois eu fiquei me questionando, sabe? O que seria, o 

que que era aquele medo que eu tava, que tava impedindo de o A. 

nascer, sabe? Não impedindo de nascer! Mas tipo, por que que 

eu não tava fazendo força, sabe? Eu lembro que eu fiz esse 

questionamento na hora, e depois isso daí ficou na minha cabeça.  

 

Tipo, eu pensava, tipo... que que tem pra tá demorando pra 

entregar, sabe? Por que, sabe? É, é... momento vida ali, não sei 

se era, se era... eu sabia que depois daquele momento, a V. já não 

seria mais a mesma. Num sei se era esse medo... que tava ali na 

hora tomando conta... num sei, mas era alguma coisa ali que 

ficou, que eu tava... vamo, sabe? Que eu não tava fazendo, eu 

tava deixando só o meu corpo, mas eu não tava contribuindo, eu 

não tava colaborando. Eu tava... por mais que eu tava na 
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partolândia, eu tava ciente do, do, do... processo em si, sabe? 

Então, eu tava ali, eu tava, num fui também pra partolândia e 

esqueci ali. Não! Eu tava ali vivendo mesmo! Então, eu me 

perguntava, eu me perguntei: V., cê tá com medo do quê, sabe? 

Tipo... se despede, agora, vai! Vai! A hora, a hora é agora. 

 

Esse momento, que antecede a separação dos corpos, já havia aparecido no relato, 

e deixa ainda mais clara a questão dos lutos simbólicos que V. teria que fazer, parecendo 

que, naquele instante, ela compreende esse fato. É o encontro com o desconhecido que se 

aproxima e que parece bastante ambivalente para V.: ao mesmo tempo, ela quer conhecer 

seu filho, mas parece temer tal encontro. É a passagem do bebê imaginário para o bebê 

real que entra em jogo nessa cena.  

V. relata que, hoje, quando pensa no parto, fica feliz pelo modo como tudo 

aconteceu. Diz que conseguiu parir de cócoras, que seu filho veio direto para o colo, que 

a equipe esperou o cordão parar de pulsar e seu marido pode cortá-lo, enfim, que tudo foi 

feito de modo muito respeitoso, dando continuidade ao que vinha acontecendo em sua 

casa. Acerca do encontro com o filho, diz que, ao olhá-lo, não sentiu amor à primeira 

vista e, depois, ficou sentiu-se culpada por isso, mas hoje consegue perceber que estava 

cansada demais e só queria dormir naquele momento.   

Durante a análise da narrativa de V., verificamos que o medo de perda de 

autonomia parece ter sido o que mais a marcou em sua experiência, gerando na 

participante uma ansiedade que lhe causava sofrimento. Mesmo munida de informação e 

preparando-se ao máximo para o parto, é na internação, com a fala da médica sobre 

respeitar suas escolhas, que V. parece se desprender de seus medos e da ansiedade, 

confiando no ambiente em que está sendo inserida.  Para V., a ansiedade maior parecia 

pairar não sobre como seria o parto em si, mas estaria associada à sua interação, sobretudo 

à equipe de saúde que iria assisti-la.  

4.5. Análise da narrativa sobre o parto de A. M. 

A.M. começa dizendo que seu relato vai começar com alguns acontecimentos e 

decisões anteriores ao parto, mas que, na sua percepção, foram fundamentais para que ela 

conseguisse o parto desejado. Quando a irmã de A.M. nasceu, ela acompanhou todo 

processo de recuperação de sua mãe, que havia passado por uma cesárea, e percebeu 

dificuldades nesse processo.  
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 A.M. narra que estava em um momento de buscar formas mais saudáveis e com 

respaldo científico para tomar decisões relacionados ao seu estilo de vida, já tendo para 

si que, se um dia engravidasse, gostaria que seu parto fosse normal. Ela relata que sua 

gestação foi uma surpresa e, embora já soubesse como queria parir, quando descobriu que 

estava grávida sentiu muito medo de não conseguir, medo do desconhecido.  

 Por intermédio de uma amiga de sua mãe, A.M. conheceu uma doula que a 

acompanhou voluntariamente durante a gestação e a convidou para participar de um 

grupo de mulheres em Goiânia que apoiava o parto natural, que propiciava o 

compartilhamento de experiências e conhecimentos científicos sobre gestação e parto, 

bem como de práticas holísticas de conexão e consciência corporal. A.M. diz que, 

conforme foi acompanhando o grupo e ouvindo os relatos, sentiu necessidade de se 

fortalecer e preparar-se para conseguir o que desejava. Conta que estudou indicações reais 

de cesárea, tentando se preparar para essa possibilidade também.  

 A gestação de A.M. foi tranquila, com enjoos normais, dores esperadas, repleta 

de amor e vontade de conhecer o filho. Ao longo da gestação, acabou passando por três 

médicos de seu convênio. O primeiro ela sabia que era cesarista e estava apenas esperando 

vaga com uma outra médica do convênio; a segunda a acompanhou até a trigésima quinta 

semana de gestação, avisando que na data provável do parto estaria fora da cidade, 

levando A.M. a buscar outra médica, que foi a que a acompanhou até o final da gestação. 

Por indicação dessa terceira médica, começou a fazer fisioterapia pélvica. 

 Em relação ao hospital para acontecer o parto, visitou o do convênio, indicado 

pela última obstetra, pois era onde ela atendia, mas A.M. não se sentiu confortável durante 

a visita. Conta que já tinha para si a ideia de que, se não se sentisse segura, buscaria um 

hospital que atendesse pelo SUS e que fosse referência em parto normal na sua cidade. 

Sendo assim, foi visitar o hospital D.I. e ficou encantada com o acolhimento dos 

profissionais, com a estrutura da maternidade, com o respeito que sentiu que a instituição 

tinha com a mãe e com o bebê.  

 A.M. volta a afirmar em seu relato que essas informações são imprescindíveis para 

que seu parto acontecesse como aconteceu e influenciaram seu equilíbrio mental durante 

o parto, por isso achou importante trazê-las antes de entrar no parto em si. 

 A participante conta que, no dia 27/02/2019, começa a sentir que suas contrações 

de treinamento estão mais frequentes, e o tampão mucoso, que já vinha saindo aos poucos, 

sai com sangue naquele dia. Ao final da tarde, sente um pouco de perda de líquido. Por 

volta das 21h, sai para jantar com o pai do seu filho, pois sente que as dores estão 
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aumentando, continua perdendo líquido e que está próximo de entrar em trabalho de parto. 

Às 23h, as contrações estão mais próximas, ainda que não ritmadas, e continua a perder 

líquido, começando então a se organizar para ir para a maternidade. 

 A.M. chega na maternidade por volta das 2h da manhã e, na triagem, descobre que 

estava com 1 para 2cm de dilatação. É orientada no hospital a ir embora e voltar para 

nova triagem às 6h da manhã, mas, como morava um pouco longe, prefere esperar do 

lado de fora do hospital. Conta que o pai de seu filho e sua mãe ficam dormindo no carro, 

enquanto ela fica caminhando e tentando controlar a respiração para lidar com as 

contrações.  

 Quando volta para a nova triagem às 6h, não consegue ser atendida, fica 

aguardando por atendimento até 7h, quando decide seguir a orientação de sua mãe de 

forçar um choro, implorando por atendimento e consegue, desse modo, passar por nova 

triagem. É interessante notar como A.M. consegue a atenção dos profissionais de saúde 

quando dramatiza sua dor, levando-nos a refletir o quanto para esses profissionais é difícil 

olhar para a dor do outro e não o assistir tecnicamente, bem como evidenciando o quanto 

a angústia do outro acaba levando-os a olhar para suas próprias angústias. Não há escuta 

ou acolhimento nesse momento para compreender o que está sendo demandado pelo 

outro, há apenas espaço para internação, já que a dor não é tolerada como algo da ordem 

do saudável. Iaconelli (2020) aponta como a cena do parto mexe com a subjetividade de 

todos os envolvidos presentes naquele momento, pois nos convoca ao encontro com o 

enigma da origem4. Assim, podemos pensar que hoje a cultura busca na medicalização e 

hospitalização do parto um modo de silenciar as angústias existenciais que a dor do parto 

escancara.  

 Na nova triagem A.M. descobre que tem entre 6 e 7cm de dilatação e acaba sendo 

encaminhada para uma cadeira no corredor do hospital, para aguardar uma vaga na 

internação. Enquanto está no corredor, fica vocalizando, pois sentia que isso a ajuda a 

relaxar e a controlar a respiração; às vezes, fica de cócoras. Nesse momento, ainda está 

sozinha, pois o acompanhante só poderia entrar quando ela fosse para o quarto. Nota-se, 

nessa cena, como, mesmo sozinha, ao ficar ativa no processo, colocando em prática o que 

aprendeu durante a gestação, A.M. aparentemente se sente autônoma em seu processo de 

parir, pois faz o que sente que seu corpo precisa para ajudar nesse processo.  

                                                             
4O enigma da origem, proposto por Iaconelli (2020), refere-se ao ponto de inflexão entre vida e morte, 

corpo e subjetividade, ao qual a mulher é lançada na cena do parto, pois é nesse ponto que a parturiente 

depara-se com o corpo do mamífero que antecede o dizer. 
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 A.M. não chega a ficar muito tempo no corredor, pois, passados alguns minutos, 

sente muita água saindo de si, mas não consegue saber se era a bolsa, haja vista que estava 

com um lençol no meio de suas pernas; então, resolve chamar uma enfermeira para avaliá-

la. A enfermeira examina-a e constata que a bolsa se rompeu, chamando o acompanhante 

de A.M. e o maqueiro para levá-la para o quarto. A parturiente chega a ver mecônio, 

ficando apreensiva, mas a enfermeira prontamente a acalma, falando que está tudo bem e 

que A.M. não precisa se preocupar. Após a fala da enfermeira, não surge mais no relato 

de A.M. preocupação relativa ao mecônio, o que nos leva a pensar que a participante se 

sentiu acolhida e ouvida pela enfermeira que a acompanhava. Matos (2019) aponta que, 

quando as necessidades da parturiente são atendidas no ambiente que a cerca, dificilmente 

o parto torna-se um evento traumático. Restringindo-nos a essa cena, levantamos a 

hipótese de que o mecônio não deixou uma marca de ordem traumática. 

 A caminho do quarto, ainda no corredor, T. apresenta-se para ela, contando que 

será a enfermeira que vai acompanhá-la durante o trabalho de parto. Quando chega ao 

quarto com T., esta lhe apresenta o ambiente, coloca-se à disposição de A.M. e oferece-

lhe fruta, o que a participante recusa por sentir que a dor lhe tirava a vontade de comer.  

 No quarto, a participante tenta ficar no chuveiro e na bola, mas não consegue por 

sentir que a dor aumenta muito, ao ponto de ela achar que não suportaria. Nesse momento, 

já sente que nada alivia sua dor e tenta pensar, então, que dor é sinal de que o bebê está 

mais perto, afinal já sabia que a dor era parte do processo. É interessante notar como a 

ambivalência da participante se faz presente, pois, apesar de ela compreender a dor como 

parte do processo, também relata dificuldade de ficar em lugares em que aumentava 

muito. Outro ponto importante nessa parte do relato é que os dois lugares nos quais ela 

não consegue ficar são geralmente apresentados como formas não farmacológicas de 

alívio de dor, indicando, mais uma vez, a presença da dor psíquica no parto. Como já 

mencionado em outros relatos, uma leitura possível para essa ambivalência é a 

proximidade do encontro com o bebê real, que as dores parecem trazer à consciência.  

Para Szejer e Stewart (1997), a forma como cada mulher vai suportar a dor, 

aceitando-a ou percebendo-a como um sofrimento, sempre tem um sentido, que pode estar 

relacionado a questões culturais e/ou a questões de cada uma. Apontam, também, que 

mesmo as que passam por sessões de preparação para o parto vão aproveitar de formas 

diferentes as técnicas aprendidas, por razões individuais e do contexto em que estão 

inseridas. Considerando que A.M. manteve-se ativa, mesmo no corredor, é possível dizer 

que, para ela, as técnicas de utilizar o chuveiro e a bola não foram tão efetivas. 
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 Com o aumento das dores, A.M. pede para chamar T., falando para enfermeira 

que estava duvidando de que iria conseguir. A enfermeira a acolhe, dizendo que 

conseguiria sim, que é forte, preparou-se para isso e lembrando A.M. o quanto o bebê já 

está próximo. T. avalia novamente A.M. e constata que sua dilatação tem entre 8 e 9cm. 

Após o exame, A.M. tem forças para se levantar, pois está se sentindo exausta, então T. 

aplica soro com glicose. A participante diz que não imaginou que pariria deitada, achava 

que não iria querer, mas naquele instante aceitou que era o que conseguia fazer. Nessa 

cena, A.M. diz compreender que precisaria parir deitada, corroborando os apontamentos 

de Reis et al. (2017), que apontam que mesmo o parto vivenciado não sendo o escolhido 

previamente, é possível que a mulher sinta-se satisfeita quando há, na percepção dela,  a 

sensação de se sentir segura para parir, proporcionada pelo fato de a mulher sentir-se 

cuidada pelos profissionais que a assistem. 

 A.M. entra em transe enquanto está deitada, conseguindo dormir entre as 

contrações, até começar a sentir vontade de fazer força. Quando começa a sentir essa 

vontade, chama T., que, ao examiná-la, constata que o bebê está nascendo e começa a 

massagear o períneo de A.M. para diminuir o risco laceração. Nesse momento, vários 

profissionais entram na sala – enfermeiras, obstetra, pediatra –, causando em A.M. a 

sensação de que o quarto estava cheio. Apesar dessa sensação, sente-se distante de tudo 

que é externo ao seu corpo. Aqui podemos pensar que o acolhimento e a escuta de T., 

frente às demandas e inseguranças de A.M., foram tão importantes para que ela 

conseguisse vivenciar o seu processo que, mesmo quando o ambiente é preenchido com 

outras pessoas, A.M. não tem a sensação de invasão ou de perda de conexão com o seu 

processo.  

 Na sequência, quando as contrações vêm, A.M. grita e faz força; na terceira força, 

seu filho nasce. Vejamos, a seguir, essa cena, nas palavras da participante: 

 Quando vinham as contrações e os gritos, eu fazia força, na 

terceira, G. nasceu, eu que estava sem sentir nada, nem mesmo dor, me 

enchi do melhor sentimento do mundo, um amor inexplicável, uma paz, 

um alívio. 

G. nasceu, era 11h08, apgar 9/10, veio direto para o colo, fez 

cocô, procurou e ganhou peito, o cordão parou de pulsar, o pai cortou, 

a placenta foi parida, laceração grau 1, um ponto que nunca achei e 

nem senti me foi feito. Após nosso momento, tiraram as medidas, G. 

ficou comigo a todo momento, quando dormiu dormi junto, meu melhor 

sono. 

No relato de A.M. verificamos como seu processo de busca por informação e 

preparação para o parto a ajudou a conectá-la com as suas sensações corporais durante o 
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trabalho de parto, mantendo-se calma e focada nos exercícios que aprendeu, quando ainda 

não tinha acesso ao quarto da internação. Nessa narrativa, também podemos destacar a 

importância da escuta e do acolhimento da equipe de saúde para que a mulher consiga 

seguir conectada com seu corpo e com seu processo.  

Na entrevista, A.M. conta que sua gestação foi um choque para ela, pois estava no 

cursinho, estudando para entrar em medicina. Diz que sua mãe a apoiou em relação a 

gestação e só lhe pediu que não parasse de estudar. 

A.M. conta que não sabia que parir seria um problema, pois nenhuma de suas 

amigas era mãe ainda, já que na sua geração parece que a mulher só pode ser mãe depois 

dos 30 anos. Conforme começou a pesquisar, foi percebendo as dificuldade que existem 

para parir com respeito, além da falta de incentivo para parir pela via vaginal. Foi aí que 

começou a sentir medo e necessidade de se preparar melhor.  

A.M. conta que conheceu uma doula por intermédio de uma amiga de sua mãe. 

Essa amiga foi a primeira pessoa a incentivá-la a buscar informação e a indicar rodas de 

conversa sobre gestação e parto. A participante relata que, nas rodas de conversa, nos 

diálogos com a doula, assistindo a documentários e buscando informação por artigos 

científicos na internet, preparou-se para o parto. Essas coisas, segundo A.M., foram 

tentativas de se fortalecer para evitar passar por uma cesárea desnecessária. 

Ela diz que precisou mudar de médico três vezes durante seu pré-natal. Optou por 

mudar o primeiro depois de pesquisar um pouco sobre ele e descobrir que estava sofrendo 

um processo por troca de prontuários; além disso, sentia que o profissional não esclarecia 

muito suas dúvidas e não lhe fornecia informações sobre o parto. Ela explica que sua 

escolha pelo referido médico foi apenas porque era o único no seu plano com horário 

vago, permanecendo com ele até conseguir vaga com outra obstetra. Com a segunda, 

ficou até 35 semanas de gestação, quando a obstetra avisou que não estaria na cidade na 

data prevista para o parto. Na consulta com a terceira obstetra, A.M. já chega falando 

sobre o parto e sente-se apoiada por ela, que até aconselha a fazer fisioterapia pélvica para 

se preparar.  

Na entrevista, A.M. fala que não queria parir no plantão do seu convênio, por isso 

visita uma maternidade em que sua obstetra assiste partos pelo mesmo convênio, mas não 

gosta do espaço. Diz, também, que, no dia dessa visita, estava tudo tão silencioso que 

nem parecia uma maternidade, dando-lhe a impressão de que ninguém lá havia parido 

normal. Assim, resolve ir ao D.I., volta a afirmar que ficou encantada com o espaço, 

decidindo que iria para lá no dia do seu parto, e comunica sua escolha à médica, que mais 
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uma vez apoia A.M., ao dizer que o D.I. é uma maternidade referência em parto normal. 

Diante disso, constamos como, para a participante, foi importante essa busca de 

informações no sentido de fortalecê-la, inclusive emocionalmente, para o seu parto. 

Parece-nos que a busca ativa por informações, somada ao apoio que encontrou na terceira 

médica, permitiu que a participante se sentisse mais autônoma em seu processo de parir.  

A.M. conta que tentou não criar muitas expectativas em relação ao parto, pois 

sabia que muitos fatos poderiam acontecer no dia do seu parto, então buscou não idealizar 

situações para não se frustrar depois. Embora tentasse não pensar em como queria que 

fosse, tinha clareza sobre o que não queria: analgesia, episiotomia e ocitocina.  

A.M. diz que queria ter ficado o máximo possível em casa, mas, como começou a 

sentir o líquido vazando e as pessoas que conhecia tinham passado por cesáreas (então 

não poderiam lhe ajudar relatando o que era esperado para esse momento), ficou com 

medo de ser a bolsa e preferiu ir antes que ocorresse alguma intercorrência. Conta que, 

hoje, se fosse viver de novo essa experiência, esperaria mais.  

 A participante considera feliz a lembrança do seu parto e, de modo geral, lembra-

se dele inteiro, dando destaque para a fase final, como é possível ver a seguir: 

Eu lembro do parto inteiro, assim... mas, é... o que eu achei, 

assim, surreal foi o final do meu trabalho de parto, porque eu não 

senti nada, eu não senti nem o círculo de fogo, eu não senti dor 

no final, então... o cheiro da sala (risos), é algo que às vezes eu 

sinto esse cheiro. Um cheiro floral com sangue assim... aí às 

vezes quando eu sinto esse cheiro me dá uma sensação... 

diferente. Eu, eu lembro, eu lembro da dor, mas eu não lembro 

da dor como ela era, né? Acho que a gente não... acho que é até 

uma proteção do nosso corpo, né? Não lembrar da dor assim. 

Mas eu lembro, eu lembro de tudo! Eu lembro do começo, de 

sentir as dores de antes do trabalho de parto, de... indo pra 

maternidade... a estrada daqui de casa agora que refizeram ela, 

mas ela é muito esburacada e o carro passando pelos buracos e 

a dor parecia que aumentava (rindo). É... das contrações que não 

eram... é... espaçadas, eu não tive descanso, minhas contrações 

eram assim de minuto em minuto, então me deixou muito 

cansada. Eu lembro deu não conseguir ficar quieta por conta das 

dores e andar, de... tentar me inclinar pra frente, relaxar... eu 

lembro de vocalizar pra ajudar a respiração... me ajudava muito. 

Nossa, me ajudou demais na respiração quando o bicho foi 

pegando assim, que eu entrei em trabalho de parto mesmo. Eu 

lembro de sangrar, já entrando no trabalho de parto, da bolsa 

estourando... eu, eu lembro de tudo, eu lembro de entrar na, na 
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sala da enfermaria, tinham várias meninas lá também na hora da 

bolsa estourar, elas me deram uma toalha e os roupões de 

hospital, falaram assim: ó, toma um banho e tal, veste e aí a gente 

vai subir com você. E eu tentando me controlar e olhando as 

meninas, e muita menina nova e elas gritando, sabe? Naquele 

desespero... e eu fiquei assim, sentida, de não tá no momento, a 

minha vontade era ajudar elas (rindo), mas eu já tava também de 

um jeito que não dava. Eu falei: nossa, podia ser mais calmo né, 

pra elas... mas... lembro, lembro... 

Nesse trecho, é relevante perceber que A.M. diz que não sente nada na fase final, 

nem o círculo de fogo, forma popular que muitas mulheres usam para se referir ao 

momento em que o bebê começa a passar pela vagina. No entanto, ela diz que se lembra 

do cheiro da sala, que ela diz sentir às vezes de novo, causando-lhe uma sensação 

diferente. Nesse ponto, A.M. revela seu desejo de ajudar as outras mulheres, mostrando 

o quanto é difícil deparar-se com a angústia que a dor do parto gera nas pessoas envolvidas 

na cena. Ela chega a dizer que poderia ser mais calmo para outras mulheres, parecendo 

acreditar que para ela estava mais fácil lidar com as dores, dado todo preparo que fez 

durante a gestação.  

A.M. volta a afirmar que a preparação com a fisioterapia pélvica foi importante, 

pois conseguiu, durante o parto, entender o que estava acontecendo com seu corpo e, 

assim, manteve-se calma, focando na respiração. Assim, podemos pensar que as 

explicações da fisioterapeuta proporcionaram uma representação simbólica do parto para 

a participante e podem ter facilitado o trabalho psíquico frente às mudanças no corpo ao 

longo do processo de parir, ajudando A.M. a lidar com as mudanças no corpo imaginário. 

O real, então, entra em cena por meio do cheiro do sangue, talvez como forma de lembrar 

A.M. de que houve uma ruptura em seu corpo que lhe proporcionou o encontro com o 

bebê real.  

A participante menciona, ainda, que o acompanhamento da enfermeira T. foi o 

que mais a marcou em seu parto, pois sentiu que ela lhe deu força quando pensou em 

desistir. Conta que foi gostoso receber a massagem perineal da enfermeira no momento 

do seu expulsivo, o que mostra o quanto A.M. sentiu-se cuidada por T.  

Na análise da narrativa de A.M. sobre o seu parto, verificamos o quanto, para ela, 

foi importante toda a preparação que fez durante o pré-natal, levando-nos a pensar que, 

além das informações obtidas, as trocas e conversas com profissionais de saúde (como a 

terceira médica que lhe atendeu no pré-natal, a fisioterapeuta e a doula) promoveram 
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também uma sensação de acolhimento e amparo para os medos e angústias que sentia em 

relação ao parto. Outro ponto que demonstrou que A.M. sentiu-se amparada durante o 

parto foi a possibilidade de visitar e escolher do hospital em que iria parir; essa sensação 

de poder escolher algo, em um momento marcado por tantas incertezas, foi fundamental. 

4.6. Considerações sobre as análises 

Foi possível notar que das 5 participantes que pariram em uma instituição de saúde 

pública, pelo SUS, 3 delas fizeram todas as consultas de pré-natal através do Sistema 

Único, uma fez tanto pelo SUS quanto pelo convênio e outra fez exclusivamente pelo 

convênio. Todas relataram que em relação aos exames solicitados durante o pré-natal 

precisaram recorrer ao setor privado por não conseguirem agendamento no período 

gestacional ideal para coleta ou por entenderem que no setor privado haveria uma maior 

acuidade na captação diagnóstica do exame. 

Todas as participantes enfatizaram que durante o pré-natal não receberam 

informações sobre o parto e precisaram pesquisar sozinhas ou com o auxílio de amigas, 

grupo de gestantes e profissionais que trabalham na área sobre tais informações. Na 

maioria dos relatos foi possível observar que, ao entrar em contato com a realidade 

obstétrica do Brasil (que se divide em cesáreas agendadas no setor privado e parto 

tecnocrático no SUS), as participantes passaram a se preocupar se teriam sua autonomia 

respeitada no momento de dar à luz, sentindo medo de possíveis intervenções 

desnecessárias e até de uma violência obstétrica. Assim podemos pensar que embora elas 

tenham buscado informação para compreender o que aconteceria com elas no momento 

do nascimento de seus filhos, o acesso a essas informações, sem o amparo e 

acompanhamento de um profissional, levou muitas delas a sentirem que estavam à mercê 

do desconhecido. 

No Brasil, o cuidado com a saúde materno-infantil tem sofrido importantes 

modificações desde 2000, com a instituição do Programa de Humanização do Pré-Natal 

e Nascimento do Ministério da Saúde. Essas modificações visam garantir maior respeito 

à individualidade da mulher, tornando-a protagonista de sua gravidez, parto e puerpério 

e respeitando suas crenças, valores e escolhas (Tostes e Seidl 2016). Em relação ao pré-

natal, a humanização busca, através da construção de uma visão mais holística do 

paciente, uma maior qualificação durante os atendimentos às gestantes (Lemes, Mikael, 

Martins, Silva e Amaral 2014). Essa qualificação refere-se não apenas à técnica das 
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consultas, mas também a um atendimento que prevê uma escuta atenciosa, voltada para 

a subjetividade de cada gestante. 

Desta forma, a assistência pré-natal ao atender as gestantes somente em sua 

dimensão fisiológica, promoveu uma atenção parcial às necessidades delas, deixando-as 

desassistidas em suas outras dimensões, o que nos mostrou o quão imprescindível é a 

compreensão dos aspectos sociais, psicológicos e emocionais para o suporte gestacional, 

pois esses influenciam as expectativas sobre o parto.  

Foi possível observar como a forma do atendimento de pré-natal impactou as 

participantes, pois o fato das consultas ainda hoje serem muito tecnicistas, sem espaço 

para o esclarecimento de dúvidas e/ou o fornecimento de informações sobre o parto, não 

apenas as levou a uma busca por informações de modo solitário, mas gerou em algumas 

delas ansiedade frente a possibilidade de ter que lutar por um atendimento digno em um 

momento de tanta vulnerabilidade.  

Um dado importante observado foi que o discurso médico que parece atravessar a 

experiência de parturição das participantes em algumas delas já se fez presente desde o 

pré-natal, não se tratando de um atravessamento do discurso representado apenas pelo 

médico que assiste a mulher no momento de parir, mas de algo muito mais abrangente.  

Outro aspecto que nos chamou atenção foi o quanto os relatos que menos traziam 

a presença do médico em suas narrativas também foram os que menos trouxeram queixas 

relacionadas ao tratamento e vieram das participantes que demonstraram maior satisfação 

com a experiência.  
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Capítulo 5 

5. Considerações finais 

Ao longo desse trabalho podemos notar como o discurso médico foi sendo 

construído ao longo dos últimos anos, excluindo a subjetividade do paciente em nome de 

uma objetividade científica e depositando em seus representantes a pretensão de um saber 

sobre o outro que o próprio desconhece. Foi possível observar o quanto o discurso médico 

é abrangente na vida social e na cultura ocidental moderna, cultura do conhecimento, em 

que se busca a sensação de que, com a informação correta, seja possível ter controle de 

uma dada situação. Apaga-se, com isso, a subjetividade da cena médica desde a formação 

dos profissionais de saúde. Com a justificativa de uma busca pela assepsia, acaba-se 

adotando como centro das ações em saúde o rigor as técnicas de cuidado, colocando em 

segundo plano os aspectos subjetivos que o cuidar de um outro envolve.  

Vale ressaltar o quanto o resgate histórico do lugar da mulher na sociedade 

moderna acabou indo ao encontro do discurso médico, colocando a mulher no lugar de 

objeto e favorecendo a reprodução de violências na cena do parto. Como consequência 

de uma visão da mulher enquanto oposto complementar do homem racional, fadada a 

realização pela via da maternidade, aliada a um discurso médico objetificante, os cuidados 

técnicos em relação ao parto apagam a subjetividade em função da visão de puro 

organismo. Assim, se há apenas corpo envolvido, então cabe ao outro decidir o que é 

melhor para aquele corpo. É possível perceber, com isso, o quanto o discurso sobre 

gêneros acaba reproduzindo no parto a violência contra mulher, por meio da violência 

obstétrica conforme apontando por Ribeiro e Rodrigues (2019), que abordam a violência 

obstétrica como uma violência, não apenas institucional, mas também de gênero que faz 

parte de uma cultura médica tecnicista 

Assim, as análises das narrativas, aqui presente, permitiram atestar que a exclusão 

da subjetividade da mulher na cena do parto também acaba por representar a uma 

alienação da mulher em relação ao seu corpo, visto e tratado como um instrumento. Deste 

modo, podemos perceber que o discurso do capitalismo também se impregnou na cena 

do parto instrumental e hospitalizado à medida em que este lhe permitiu ter mais controle 

sobre a reprodução humana, tornando o processo do parto apenas mais uma instância de 

controle social. No entanto, o que a psicanálise vem nos ensinar desde sua origem é que 

o inconsciente insiste em marcar que corpo é sempre habitado por um sujeito. 
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Analisando as narrativas em relação à assistência ao parto atualmente, foi possível 

notar que, embora a humanização seja uma política pública há mais de 20 anos, o modelo 

de assistência parece ter sofrido poucas mudanças no sentido de qualidade do 

atendimento, nos levando a refletir sobre o quanto certas práticas são postas em ação 

apenas para o cumprimento de diretrizes, sem que de fato se adote o conceito de parto 

como um evento mais amplo, não apenas da ordem do fisiológico.  

Outro desafio observado nas narrativas, pensando na assistência ofertada pelo SUS, 

foi a comunicação entre os diferentes níveis de atenção, que ao descentralizar a saúde do 

campo hospitalar, visava um acompanhamento mais integral do paciente, estruturado para 

uma atuação em rede, com conexões entre os diferentes níveis de atenção e os profissionais 

de cada nível. No entanto, o que notamos foi um atendimento fragmentado, em que o 

médico do pré-natal focava apenas nas informações referentes a gestação e plantonistas 

que assistiam ao parto também não se ocupavam em explicar como o trabalho de parto 

ocorreria. Assim pensamos ser necessário que assistência deixe de ser descontínua dos 

profissionais entre o pré-natal e o parto e que se tenha uma maior comunicação entre as 

equipes e os diferentes níveis de atenção, funcionando efetivamente como uma rede, onde 

há conexões e em que o médico da assistência ao parto saiba minimamente a história 

daquela parturiente, para além das informações básicas de saúde contidas na caderneta de 

pré-natal. 

Outro ponto importante para refletirmos sobre as políticas de humanização do 

parto é o quanto certas práticas, embora sejam lei, ainda são tratadas como concessão, 

como por exemplo a questão do acompanhante, que em dois dos cinco relatos, 

encontraram entraves para serem aceitos na instituição hospitalar. Nesse sentido, ficamos 

pensando o quanto o discurso médico não valida nenhum outro discurso sobre a saúde 

que não o produzido por ele, já que muitas das leis são feitas baseadas em estudos 

multidisciplinares sobre os benefícios que tais práticas trazem para o desenvolvimento do 

parto. Simonetti (2015) já havia realizado tal reflexão, ao descrever uma cena em que 

uma médica, ao aceitar a presença de uma doula no parto, faz a advertência de que não 

aceitará interferências em suas condutas por parte de outros profissionais. Isso também 

deixa claro o quanto o discurso médico aliena seus profissionais em relação aos saberes 

e as funções de outras profissões. 

Ao trabalharmos com as narrativas das mulheres selecionadas, conseguimos 

entender melhor a importância de olhar para o parto historicizando-o em relação à vida 

de cada uma delas e compreendendo-o como um evento que ultrapassa as questões 
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fisiológicas. Compreendemos que humanizar o parto significa também olhá-lo sob essa 

perspectiva, de um evento que irá marcar cada sujeito nele envolvido de modo singular, 

fazendo parte de sua história de vida. Assim, se faz parte da história, é preciso que esse 

evento também se inscreva no tempo que cada sujeito, em particular a parturiente, levará 

para se apropriar dele.  Portanto, uma das formas de colocar a subjetividade na cena do 

parto seria respeitando o tempo da vivência de cada mulher, procurando compreender sua 

realidade de forma integralizada, não apenas fisiológica 

Deste modo pudemos constatar também que o tempo da experiência de parto é 

diferente do tempo cronológico, muitas vezes não sendo percebido pelas parturientes da 

mesma forma que é pelos outros atores envolvidos nessa cena. Nesse sentido nos parece 

que seria interessante novas pesquisas relacionando o tempo dessa vivência com o 

conceito de tempo lógico trazido na teoria lacaniana em que o tempo para sujeito se divide 

em três momentos: o momento do ver, o momento do compreender, e o momento do 

concluir.  

Podemos perceber que pensar em humanização, parto com protagonismo e 

autonomia da mulher significa muito mais uma atitude de levar em consideração a 

subjetividade da mulher durante todo ciclo gravídico-puerperal do que a mera adoção de 

práticas objetivas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Fica evidente a necessidade de 

que se repense não apenas as técnicas, mas a formação dos profissionais de saúde e o 

lugar hegemônico do discurso médico na esfera das ações em saúde.  

Foi possível notar, também, a existência de outros discursos, além do médico, 

envolvendo a cena do parto, que parecem atravessar o psiquismo das mulheres no 

processo de preparação para essa chegada (os discursos das experiências vividas pelas 

mães e amigas das participantes, os discursos de gênero, discurso do capitalismo, os 

discursos da militância pela humanização...). Cabe ressaltar aqui que 4 das 5 participantes 

se autodeclararam negras (pardas ou pretas), sendo que um dos relatos houve uma grande 

preocupação em como sua identidade racial iria impactar no tratamento recebido no 

momento do parto, já que vários estudos apontam para uma maior prevalência de 

violência obstétrica em mulheres negras. Deste modo, uma vez que constatamos que os 

discursos refletem na subjetividade das mulheres ao parirem, entendemos que mais 

estudos precisam ser devolvidos para olharmos com mais acuidade para os efeitos desses 

outros discursos na cena do parto. 

Os discursos sobre a realidade brasileira, que também se enquadram no discurso 

do mestre, mas que são necessários para promover a mudança nas políticas públicas, 
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pareceram gerar, nas mulheres, ansiedade e medo frente ao que poderiam encontrar. Além 

de reforçarem a ideia de que, a informação relativa às questões técnicas é suficiente para 

garantir sua autonomia ao parir. No entanto, o que foi possível observar na análise das 

narrativas é que apenas a informação, sem espaço para escuta e amparo para as angústias, 

pareceu não bastar para que o parto tivesse um desfecho satisfatório. Na verdade, a 

sensação gerada pela escuta dos relatos foi de que mesmo informadas e conseguindo 

nomear as violências vividas, as mulheres sentiam o peso do discurso médico do qual 

algumas vezes não conseguiam se desvencilhar. Essa vulnerabilidade ainda se fez 

percebida, gerando desconforto em um momento em que elas deveriam estar entregues 

ao processo de parir, confiando que seriam respeitadas pela equipe que as assistia. 

Algumas participantes chegaram a falar que só depois, no puerpério, se deram conta que 

tinham sofrido uma violência, mesmo tendo estudado durante a gestação sobre seus 

direitos e sobre os riscos da violência obstétrica.  Podemos perceber também que a 

denominação violência estava muito mais relacionada ao manejo do profissional ao 

realizar determinada prática, do que a própria prática em si, como no caso de G., que se 

sentiu violentada em um toque para medir sua dilatação. Isso nos aponta para o caráter 

subjetivo tanto do parto, quanto da própria violência. 

A percepção de não saber como reagir frente a algumas falas dos médicos pareceu-

nos associada à sensação de desamparo por perceberem-se não ouvidas, ao medo de sofrer 

retaliações por parte da equipe e à incerteza em relação as suas escolhas, temendo que no 

final a recomendação médica fosse realmente necessária.  

A dificuldade em validar os seus sentimentos no momento do parto, de atestar a 

violência na própria cena, quase como se negassem que aquilo estava acontecendo, pode 

ser interpretado como um mecanismo de defesa. O recalque daquilo que não é possível 

elaborar psiquicamente naquele momento pode ser um dado de que o psiquismo já esteja 

trabalhando com outras dores advindas da chegada do filho. Embora alijados do processo, 

os recursos subjetivos são o que restam à mulher na tentativa de sua própria proteção 

psíquica. 

Refletindo sobre o pesar que algumas dessas mulheres expressaram ante a 

consciência da violência sem terem conseguido fazer nada naquele momento, pensamos 

o quanto a centralidade da informação como meio de garantir a humanização do parto é 

insuficiente para garantir a autonomia e protagonismo da mulher sobre o parto. Ao 

contrário, percebe-se que este pode ser mais um elemento culpabilizador para a mulher 

quando ela, mesmo informada, acaba sendo submetida a intervenções que não gostaria. 
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Nesse sentido, é muito importante compreendermos que, para além das informações sobre 

o processo fisiológico de parir, é preciso que haja um espaço, já no pré-natal, para que as 

mulheres consigam falar sobre seus medos, suas angústias e os possíveis lutos que a 

chegada de um filho pode fazer emergir em suas vidas. Vale ressalta aqui a já existência 

de estudos (Arrais, Cabral e Martins, 2012; Arrais, Mourão e Fragalle, 2014; Almeida & 

Arrais, 2016; Arrais & Araújo, 2016) que evidenciam a importância do pré-natal 

psicológico, enquanto o dispositivo de abordagem terapêutica que visa acompanhar e 

acolher gestantes e casais grávidos, oferecendo apoio emocional e orientações nas 

complexas questões envolvendo todo ciclo gravídico-puerperal.  

Para Arrais, Mourão e Fragalle (2014) o pré-natal psicológico trata-se de uma 

ferramenta psicoeducativa que é complementar ao pré-natal tradicional, mas que se difere 

dos cursos de preparação para o parto, muitas vezes ofertados nas maternidades. Para 

essas autoras o pré-natal psicológico visa a uma maior integração da gestante e da família 

a todo processo gravídico-puerperal através de encontros temáticos e seu funcionamento 

em grupo favorece, através das trocas de experiências, processos de identificação entre a 

mulheres, além de fornecer um espaço seguro onde essas mulheres possam expor seus 

medos, anseios e ansiedades referentes as mudanças que esse período traz para suas vidas.  

A medicalização do parto contribuiu para que a mulher passasse a não querer 

vivenciar a dor do parto, julgando-se incapaz de reagir ou suportá-la, e acabou gerando a 

concepção de dor do parto como um sofrimento insuportável e em certa medida inútil 

(Zveiter, Progianti, & Vargens, 2005). Isso porque, como vimos ao longo deste trabalho 

a dor é uma experiência que acontece no limite, entre o psíquico e o somático, sendo por 

tanto algo que evidência a existência de um trabalho psíquico. Assim, é importante 

ressaltar que a forma como a mulher lida com a experiência de parir não está apenas 

relacionada à preparação que ela fez para o parto, mas também às formas por meio das 

quais ela lida com a dor presente no parto e o que esta evoca e mobiliza na parturiente, 

em termos psíquicos. Por isso, é importante também que a mulher tenha espaço para se 

sentir vulnerável, confiando que será acolhida e amparada por quem está com ela neste 

momento. 

A constatação de que há um trabalho psíquico que precisa ser feito no momento 

do parto se mostrou importante à medida que nos permitiu compreender a relevância de 

se levar em consideração os aspectos subjetivos da mulher, nesse momento. Foi possível 

constatar que tudo que ocorre a sua volta pode afetá-la, exigindo um trabalho psíquico 

ainda maior e podendo reverberar no processo corporal de parir. Desse modo, repensar a 
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formação médica também envolve repensar o lugar da subjetividade dentro do discurso 

médico. 

Trazer a psicologia e a própria psicanálise para a cena do parto nos permite 

elucidar o que há de singular em cada processo de parturição. Um profissional da área da 

psicologia na cena do parto pode ser fundamental para, justamente, lembrar à medicina 

que não há um corpo sem um sujeito, assim como não há sujeito sem um corpo e que os 

acontecimentos que se passam no corpo não ocorrem sem uma inscrição no aparelho 

psíquico.  

Nesse sentido esse trabalho, ao delinear que há um trabalho subjetivo ocorrendo 

no parto conectado ao processo fisiológico, apontou para importância em se resgatar esse 

momento como um evento bio-psico-social e buscou trazer reflexões sobre o lugar da 

subjetividade em um espaço marcado por um discurso dessubjetivante. Entender que há 

subjetividade no processo de parir, significa também perceber-se afetado por essa 

experiência do outro e nesse sentido um psicólogo atuando junto as equipes, poderia não 

apenas ofertar escuta para parturiente, mas também serviria para dar suporte as equipes. 
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Apêndice I  

Roteiro de entrevista 

Sobre a gravidez:  

1- Qual foi o contexto em que ela ocorreu? 

2- O parto era uma preocupação para você? Como você se preparou para ele? 

3- Quais informações referentes ao parto você recebeu no pré-natal? Quais 

profissionais te auxiliou nesse processo 

4- Quais eram suas expectativas em relação ao parto? 

Sobre o Parto: 

1- Me conte como você vivenciou o seu parto? Quais lembranças tem dele? 

2- Como você percebeu que estava em trabalho de parto? Em que momento você 

foi para o hospital? 

3- O que você considerou mais importante/mais te marcou nesse momento? 

4- Alguém estava com você? 

5- Em que momento você pode tocar o bebe? 

6- O que você sentiu ao pegar seu bebê pela primeira vez? 

Sobre o Pós-parto: 

1- Você recebeu orientações referentes aos cuidados com o seu corpo no pós-parto? 

E em relação ao bebê? E a amamentação? 

2- Você sente que alguma cena específica do parto ficava vindo a sua lembrança 

durante o pós-parto? 

3- Como você se sentiu no dia? E hoje ao lembrar dele? 
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Apêndice II  

Carta convite 

Convite inicial: 

Olá, eu sou a Raissa Melo de Goes, Psicóloga, mãe e mestranda do programa de 

pós-graduação da UFG. 

Atualmente estou buscando mulheres que queiram partilhar seu relato de parto por 

escrito para participarem da minha pesquisa, que busca compreender como este é 

vivenciado no serviço público de saúde. A partir desse relato marcaremos uma entrevista 

para que eu possa melhor compreender a sua experiência.  

A partir desse relato vou tentar compreender como o psiquismo da mulher atua no 

momento do parto. 

Ficou interessada? Então se você é primípara (primeira gestação, sem histórico de 

perda gestacional) e pariu no Sus por parto vaginal entre em contato comigo pelo número: 

11 987433221. 
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Apêndice III  

Termo de consentimento livre esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Os reflexos do discurso médico na subjetividade de mulheres durante a 

experiência de parir”.   Meu nome é Raissa Melo de Goes, sou a pesquisadora responsável 

e minha área de atuação é Psicologia. Após receber os esclarecimentos e as informações 

a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que 

em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) responsável(is), via e-mail raissa.mgoes@gmail.com e, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (11) 98743-

3221. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, 

você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. Até o século XVII o parto era um ritual 

de mulheres, não era considerado um ato médico e ficava a cargo das parteiras. Aos 

poucos foi surgindo na cena de parto a figura do cirurgião, a parteira foi perdendo sua 

primazia e o parto foi se tornando um procedimento médico cada vez mais complexa. As 

altas taxas de mortalidade materna e neonatal redefiniram o parto como uma situação de 

risco potencial que requeriam o uso de tecnologia sofisticada e os hospitais tornaram-se 

o lugar mais seguro para sua realização. Assim, houve uma medicalização do parto que 

acabou contribuindo para o fortalecimento da ideia do parto tecnocrático. É importante 

que se compreenda como o discurso sobre o parto, que surgiu a partir da hospitalização 

deste, reflete-se nas mulheres e na sua psique. Através do discurso médico o parto passa 

a ser vista apenas como evento fisiológico, perdendo-se a dimensão social e psicológica 

deste momento. O presente projeto propõe estudar a influência desse discurso na 

experiência do trabalho de parto de primíparas no Sistema Único de Saúde (SUS) pois, 

apesar das estratégias implantadas pelo governo brasileiro que visavam resgatar o parto 

normal e trazê-lo para um âmbito que vai além do fisiológico, o número de mulheres que 

relatam experiências de parto negativas em serviços públicos ainda é muito grande. Deste 
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modo, há uma necessidade de compreensão das vivências dessas mulheres usuárias do 

SUS para que se possa repensar as práticas e as políticas públicas. A reflexão dos 

desdobramentos do parto a partir do entorno em que ele ocorre é importante não apenas 

para que se repense as práticas, mas porque a vivência do parto pode ser percebida pela 

mulher como um processo traumático decorrente de uma ausência de cuidado por parte 

da assistência podendo assim influenciar as experiências futuras dela, tanto no puerpério 

quanto em um próximo parto. O trabalho tem como objetivo geral analisar o trabalho 

psíquico que o parto instaura no psiquismo da mulher e suas influencias na evolução física 

do trabalho de parto e como eles são afetados pelos discursos. Você escreverá um relato 

de parto e após seu envio para pesquisadora principal ela entrará em contato com você 

para agendar uma entrevista, que ocorrerá na plataforma Google Meet e será gravada, 

para posteriormente ser transcrita e analisada. Para isso você deverá reservar um período 

de, pelo menos 30 minutos, para que possamos conversar. Será feita uma coleta de 

depoimentos com mulheres primíparas e que tiveram seus partos em instituição de saúde 

pública, essas entrevistas serão gravadas e transcritas posteriormente para análise. Como 

as perguntas serão sobre sua experiência de trabalho de parto e parto, podem acontecer 

desconfortos emocionais ou constrangimentos e você poderá não responder a qualquer 

pergunta que lhe trouxer alguma angústia. A pesquisadora compromete-se a atende-la em 

seu consultório de psicologia sem nenhum custo caso a entrevista traga conteúdos 

ansiógenos à tona. Você tem direito a ressarcimento das despesas decorrentes da 

cooperação com a pesquisa, e a pleitear indenização em caso de danos. Se você não quiser 

que seu nome seja divulgado está garantia o sigilo que assegure a privacidade e o 

anonimato. Contudo, haverá a divulgação do seu nome quando for de interesse se não 

houver objeção: 

(         ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Os atravessamentos 

institucionais na experiência de parto de usuárias de uma Instituição Pública de Saúde”. 

Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é 

de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora 
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responsável Raissa Melo de Goes sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com 

a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 
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Anexo I  

Parecer consubstanciado CEP 3738841 
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