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RESUMO
MEDEIROS, R. M. K. Fortalecimento da autonomia de gestantes e suas repercussões no
trabalho de parto e parto. 2019. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Curso de Pós-Graduação
em Enfermagem, UFMT, Cuiabá. 244 f. Orientadora: Áurea Christina de P. Corrêa
O modelo obstétrico hegemônico no Brasil é caracterizado por uma assistência
hospitalocêntrica, medicalizada e intervencionista, que, ao longo do tempo, contribuiu para que
mulheres fossem, em larga medida, expropriadas de seus saberes, controle e participação no
processo de parturição, impactando negativamente a experiência do nascimento. Dentre os
vários investimentos necessários para interferir nessa problemática, é imprescindível propiciar o
desenvolvimento de maiores graus de autonomia das mulheres, por meio de processos de
construção conjunta com a participação tanto do profissional como da mulher (processos de
coconstrução), que deve ser propiciado, dentre vários meios, por práticas educativas
problematizadoras, críticas e contra-hegemônicas, ao longo da fase reprodutiva e, em especial,
no período pré-natal. Considerando esses aspectos, dentre outros, esta pesquisa, teve por
objetivo analisar as repercussões de uma experiência educativa que teve intenção de subsidiar a
coprodução de autonomia de gestantes, usuárias do SUS, a partir da participação presente nessa
experiência e, ainda, de suas repercussões por meio da autonomia expressa por essas mulheres
durante o processo de parturição. O estudo se baseia na coprodução de sujeitos e de coletivos do
Método Paideia e adota como referencial metodológico a Pesquisa Convergente Assistencial,
que permite aliar o processo investigativo a atividades educativas que visam à transformação da
realidade estudada. Participaram da pesquisa 11 mulheres que participaram da atividade
educativa proposta. Para a coleta de dados, utilizaram-se técnicas de entrevista, grupos de
convergência, histórico de conversas em aplicativo de mensagens e observação participante,
com registros em diário de campo. Os dados foram analisados, conforme propõe o referencial
adotado, por meio das etapas de apreensão, síntese, teorização e transferência. Como resultante
da experiência educativa, observou-se a ampliação da rede de apoio social das gestantes, que
buscaram no apoio mútuo o fortalecimento da confiança individual para a experiência do parto;
a reelaboração das compreensões sobre o parto e nascimento, que passou a ser entendido como
um processo natural e fisiológico; o fortalecimento dos recursos/capacidades pessoais a partir da
confiança no próprio corpo; o reconhecimento das mulheres como sujeitos portadores de
direitos; a elaboração de escolhas conscientes e a corresponsabilização com a própria saúde,
expressa por um envolvimento mais ativo com o processo gravídico puerperal. Os principais
obstáculos à expressão da autonomia das mulheres, identificados no processo de parturição,
foram: relação médico-paciente conflituosa, sensação dolorosa intensa e a presença de
acompanhantes despreparados. Do mesmo modo, favoreceram a autonomia da mulher a
interação respeitosa e acolhedora com os profissionais e a presença do Plano de Parto. A
satisfação com o parto esteve diretamente relacionada ao protagonismo vivido no processo de
parturição. As experiências positivas das participantes e os resultados significativos de
autonomia expressos por elas neste estudo indicam as potencialidades de atividades dessa
natureza, que devem ser aperfeiçoadas e reproduzidas. Conclui-se que, para o exercício do
sujeito autônomo, além do fortalecimento deste, é preciso que haja maior democratização das
instituições.
Descritores: Autonomia Pessoal. Educação em Saúde. Parto Normal. Parto Humanizado.

ABSTRACT
MEDEIROS, R. M. K. Strengthening the autonomy of pregnant women and its repercussions
on labor and delivery. 2019. Thesis (Doctorate in Nursing) - Nursing Postgraduate Course,
UFMT, Cuiabá. 244 f. Advisor: Áurea Christina de P. Corrêa
The hegemonic obstetric model in Brazil is characterized by a hospital- and medical-centered
interventionist assistance, which, over time, has contributed to the expropriation of women's
knowledge, control and participation in the parturition process, negatively affecting the birth
experience. Among the various investment necessary to interfere with this problem, it is
essential to promote the development of greater degrees of autonomy of women, through the
joint construction with the participation of both the professional as the woman (co-construction
processes), which must be promoted, among various means, by problematizing, critical and
counter-hegemonic educational practices, along the reproductive phase and, in particular, in the
prenatal period. Considering these aspects, among others, this study aimed to analyze the
impact of an educational experience whose specific intent was to subsidize the co-production of
autonomy of pregnant women, UHS users, from their participation in this experience, and its
impact by means of autonomy expressed by these women during the parturition process. The
study is based on the co-production of individuals and collectives of the Paideia method and
adopts as a methodological reference the Convergent Care Research, which allows for
combining the investigative process to educational activities aimed at transforming the reality
studied. The participants were 11 women who attended the educational activity proposal. Data
collection used interview techniques, groups of convergence, history of conversations in
messages application and participating observation, with records in a field diary. The data were
analyzed, as proposed by the referential adopted, through the steps of apprehension, synthesis,
theorizing and transfer. As a result of the educational experience, there was the expansion of the
network of social support of pregnant women who sought, in mutual support, the strengthening
of individual trust for the delivery experience; the re-elaboration of understandings about labor
and delivery, which began to be understood as a natural and physiological process; the
strengthening of personal resources/skills from the confidence in their own body; the
recognition of women as subjects with rights; the elaboration of conscious choices and coresponsibility with their own health, expressed by a more active involvement with the gravidpuerperal process. The main barriers to the expression of the autonomy of women, identified in
the parturition process, were: doctor-patient relationship of conflict, intense painful sensation
and the presence of unprepared companions. In the same way, the woman's autonomy was
favored by the warm and respectful interaction with professionals and the presence of the
delivery plan. Satisfaction with the delivery was directly related to the protagonism lived in the
parturition process. The positive experiences of participants and the significant results of
autonomy expressed by them in this study indicate the potential of activities of this nature,
which must be improved and reproduced. Therefore, for the subject's exercise of autonomy, in
addition to its strengthening, there is a need for greater democratization of institutions.
Descriptors: Personal Autonomy. Health Education. Natural Childbirth. Humanizing Delivery.

RESUMEN
MEDEIROS, R. M. K. El fortalecimiento de la autonomía de las mujeres embarazadas y sus
repercusiones en el trabajo de parto y el parto. 2019. Tesis (Doctorado en Enfermería) - Curso
de Postgrado en Enfermería., UFMT, Cuiabá. 244 f. Orientadora: Áurea Christina de P. Corrêa
El modelo hegemónico de obstetricia en Brasil se caracteriza por una asistencia centrada en el
hospital, medicaciones e intervencionista, la cual, con el tiempo, ha contribuido a que las
mujeres fuesen, en gran medida, expropiadas de sus conocimientos, control y participación en el
proceso de parto, impactando negativamente la experiencia del parto. Entre las diversas
inversiones necesarias para interferir con este problema, es esencial promover el desarrollo de
mayores grados de autonomía de la mujer, por medio de la construcción conjunta con la
participación de los profesionales y de la mujer (procesosde co-construcción), que debe ser
promovido, entre diversos medios, por las prácticas educativas problematizadoras, críticas y
contra-hegemónicas, a lo largo de la fase reproductiva y, en particular, en el período prenatal.
Considerando estos aspectos, entre otros, el objetivo de este estudio fue analizar la repercusión
de una experiencia educativa que tuvo la intención específica de subsidiar la co-autonomía de
las mujeres embarazadas, usuarias del SUS, desde la participación en esta experiencia, y
también de sus efectos por medio de la autonomía expresada por estas mujeres durante el
proceso de parto. El estudio se basa en la co-producción de la autonomía de individuos y
colectivos del Método Paideia y adopta como referencia metodológica la Investigación en
Atención Convergente, que permite combinar el proceso de investigación con las actividades
educativas encaminadas a transformar la realidad estudiada. En el estudio participaron 11
mujeres que participaron en la actividad educativa propuesta. Para la recolección de datos,
fueron utilizados técnicas de entrevista, grupos de convergencia, historial de conversaciones en
la aplicación de mensajes y la observación participante, con registros en diario de campo. Los
datos fueron analizados, como propone el referencial adoptado, a través de los pasos de la
aprensión, la síntesis, la teorización y la transferencia. Como resultado de la experiencia
educativa, se observó la expansión de la red de apoyo social de las mujeres embarazadas que
buscaron en el apoyo mutuo al fortalecimiento de la confianza individual para la experiencia del
parto; la reelaboración de los entendimientos sobre el parto y el nacimiento, que pasó a ser
entendido como un proceso natural y fisiológico; el fortalecimiento de los recursos/habilidades
personales desde la confianza en su propio cuerpo; el reconocimiento de las mujeres como
sujetos de derechos; la elaboración de decisiones conscientes y co-responsabilidad con su
propia salud, expresada por una participación más activa en el proceso gravídico-puerperal. Las
principales barreras a la expresión de la autonomía de la mujer, identificadas en el proceso de
parto, fueron: relación médico-paciente con conflictos, la intensa sensación de dolor y la
presencia de cuidadores sin preparo. De la misma manera, favorecieron la autonomía de la
mujer la interacción cálida y respetuosa con los profesionales y la presencia del Plan de Parto.
Satisfacción con el nacimiento estaba directamente relacionada con el protagonismo vivido en
el proceso de parto. Las experiencias positivas de las participantes y los resultados significativos
de autonomía expresada por ellas en este estudio indican el potencial de actividades de esta
naturaleza, que debenser mejoradas y reproducidas. Se concluye que, para el ejercicio del sujeto
autónomo, además de su fortalecimiento, existe la necesidad de una mayor democratización de
las instituciones.
Descriptores: Autonomía Personal. Educación en Salud. Parto Normal. Parto Humanizado.
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APRESENTAÇÃO
Este trabalho foi elaborado pela ótica de uma enfermeira obstetra, professora do
Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus
Universitário de Rondonópolis, mestra em Educação pela UFMT e doutoranda pelo
PPGEnf da mesma instituição.
Meu interesse pela saúde reprodutiva, em especial pela parturição, iniciou-se
ainda na academia, no ano de 2006, quando cursava a disciplina de Atenção à Saúde da
Mulher, no sexto semestre da Graduação em Enfermagem na Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Inicialmente, fui atraída pela emoção ao presenciar
o milagre do nascimento e, em um segundo momento, pude perceber que como
enfermeira eu teria um importante papel a desempenhar no cotidiano do cuidado a
gestantes e parturientes nos serviços de saúde. Em uma crescente afinidade com esse
campo de atuação profissional, busquei participar de cursos que abordavam temas
relacionados, realizar estágio extracurricular em maternidades, ir a congressos
específicos da área, além de me envolver com produções científicas sobre o assunto.
Minha iniciação na pesquisa ocorreu ainda na graduação, com um trabalho de
campo que investigou a história de vida de mulheres que tiveram partos domiciliares
(PD) planejados, com enfermeiras obstétricas, para compreender os aspectos que as
influenciaram nessa escolha (MEDEIROS; SANTOS; SILVA, 2008). Na época, o PD
planejado não era difundido como atualmente, encontrando-se restrito aos grandes
centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. A autonomia construída no
transcurso da vida dessas mulheres era claramente expressa em suas falas, fazendo
frente a uma prática assistencial estigmatizada existente, o que chamava atenção.
No ano de 2008, em Mato Grosso (MT), ingressei no mercado de trabalho como
enfermeira assistencial na maternidade de um hospital filantrópico, onde permaneci por
aproximadamente três anos. Nesse período, pude vivenciar a prática de cuidado a
gestantes, parturientes e puérperas, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), e me
deparei com um cenário consideravelmente atrasado no que diz respeito à incorporação
de cuidados humanizados na atenção ao parto e nascimento. A maneira automática e fria
como as mulheres eram tratadas, em um momento tão intenso, singular e especial de
suas vidas, constrangia-me. Estava claro que o cuidado oferecido àquelas gestantes não
atendia às suas necessidades e em alguma medida as violentava. A vontade de quebrar

protocolos hospitalares para atender às solicitações de parturientes que desejavam tomar
um copo de água, desfrutar da presença de um acompanhante ou até parir no chuveiro
me fazia constatar, na prática, que os princípios da humanização, em especial o respeito
à autonomia e protagonismo feminino, representavam um diferencial necessário e
urgente para a assistência obstétrica.
O ingresso na docência aconteceu em 2010, quando assumi aulas teóricas e
práticas voltadas ao cuidado à parturiente, no contexto da disciplina de Enfermagem na
Saúde da Mulher. Essa nova vinculação profissional facilitou a realização de projetos de
pesquisa e extensão sobre a temática de interesse, além de contribuir para uma formação
profissional diferenciada, pautada em prática humanizada e respeitosa, motivada
principalmente pela minha vivência hospitalar prévia.
Com a aprovação na seleção de mestrado, em 2013, aceitei o desafio de olhar
para um grupo populacional de maior vulnerabilidade e me inseri em projeto com
populações indígenas, trabalho vinculado ao grupo de pesquisa COEDUC (Corpo,
Educação e Cultura) da unidade onde realizei o curso. Nessa oportunidade, aprofundei
estudos sobre a antropologia do parto ao realizar uma etnografia sobre o nascimento
Bororo na aldeia Córrego Grande em MT, que objetivou compreender os processos de
educação tradicional inscrita no corpo Bororo no que se refere à concepção, gestação,
parto e pós-parto (MEDEIROS, 2015).
Trabalhar no mestrado com um grupo cultural diferenciado me propiciou a
compreensão dos aspectos socioculturais envolvidos no parto, ampliou o olhar
biomédico por mim incorporado na graduação e me oportunizou a aquisição de visão
mais abrangente, em direção a uma concepção holística do nascimento. A investigação
permitiu concluir que, na lógica hegemônica de funcionamento do sistema médico
hospitalar, a atenção oferecida ao parto e nascimento indígena contrastava com as
práticas tradicionais dessas populações, com consequências culturais irreparáveis, além
de pontos de tensão e conflito no cotidiano dos serviços.
Viver essa experiência me confirmou a necessidade de pensar a saúde das
mulheres de forma ampliada, integral, com atenção aos aspectos culturais. Ela me
permitiu refletir sobre determinadas condutas profissionais e avaliar as implicações que
o modelo predominante de atenção ao parto gerava a usuárias e suas famílias, assim
como a premência de superar posturas etnocêntricas e contribuir para uma atenção mais
sensível às necessidades socioculturais específicas.

Em 2015, configurou-se nova etapa no meu processo de formação com o
ingresso no doutorado e no Grupo de Pesquisa Projeto Argos-Gerar do Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) da Faculdade de Enfermagem (FAEn) da
UFMT Neste, o primeiro desafio acolhido por mim foi o de participar de uma Pesquisa
Convergente Assistencial (PCA) em andamento, com a participação de outros
pesquisadores, que propunha a elaboração de um protocolo clínico para orientar a
atenção ao parto de risco habitual em uma Unidade de Pré-parto, Parto e Pós-parto
(UPPP) de um Hospital Universitário, vinculado à Rede Cegonha. Pretendia-se com
essa ferramenta de cuidado, além de analisar o seu processo de construção, contribuir
concomitantemente para a humanização da assistência ao parto e nascimento por meio
do uso racional de tecnologias em saúde/enfermagem e da inserção das boas práticas de
atenção ao parto e nascimento no cotidiano da assistência.
Essa investigação constituiu um campo de pesquisa muito produtivo, uma vez
que o protocolo assistencial foi construído de forma colaborativa, com a participação
efetiva das pesquisadoras e das enfermeiras obstétricas do serviço, e as reuniões do
grupo permitiram refletir também sobre as interferências do processo de trabalho na
assistência à parturição. As ações propostas não se restringiram aos aspectos
biomédicos da parturição, mas foram ampliadas com a inclusão de aspectos relacionais,
socioculturais e emocionais da mulher assistida. O protocolo baseou-se em evidências
científicas atuais à época e considerou as peculiaridades do serviço de saúde e do
específico trabalho dos profissionais, assim como as demandas das usuárias, tendo-se
em vista a operacionalização de uma potente ferramenta para a humanização da
assistência ao parto.
A partir dessa pesquisa, que possibilitou a retomada da minha vivência no
cenário assistencial ao parto, das leituras e discussões teóricas efetuadas no âmbito do
grupo de pesquisa, foi notório reconhecer que, no Brasil, têm sido empreendidos
maiores investimentos na proposição/efetivação de políticas públicas e ações com foco
na remodelação das práticas profissionais e na organização dos serviços de atenção à
parturição, com vistas à humanização da assistência, com repercussões no contexto de
MT. Do mesmo modo, também foi inegável admitir que inúmeros problemas
relacionados permanecem no país e, particularmente, no estado, e que desafiam os
vários profissionais do cuidado. Nesse sentido, solidifiquei minha compreensão anterior
de que humanizar a assistência às mulheres na parturição, dentre outros pontos, inclui
necessariamente promover a autonomia delas, considerar suas escolhas e direitos e,

portanto, olhar de fato para elas, incluindo-as no cuidado, uma vez que permanecem
escassas ações dirigidas às verdadeiras protagonistas desse acontecimento com a sua
efetiva participação.
Dessa experiência de pesquisa-cuidado no ambiente hospitalar e UPPP ficou
evidente a necessidade de atuar na Atenção Básica com o intuito de ampliar o
coeficiente de autonomia das mulheres ainda no pré-natal, favorecendo a sua
participação ativa no processo de gestação e parto, a partir das suas próprias realidades e
concepções. Nessa direção, como doutoranda, percebi que minha contribuição poderia
se dar por meio de uma proposta de pesquisa-assistência voltada à coconstrução1 de
autonomia de mulheres para a participação ativa no parto, a partir do planejamento e da
efetivação de programa educativo específico, durante o período gestacional, baseado na
facilitação e no diálogo crítico, principalmente por acreditar que a necessidade e
demanda de mulheres por parto mais respeitoso e seguro têm grande potencial na
produção de mudanças na assistência ao parto no país.
Espera-se com esta pesquisa contribuir com a proposição de práticas de cuidado
que favoreçam a coprodução de autonomia de gestantes durante a atenção pré-natal e
também no parto a fim de favorecer a livre expressão das mulheres no processo de
parturição.

Neste estudo, a frequente adição do sufixo “co” a termos como “construção”, “produção”,
“constituição”, entre outros, visa expressar ações que envolvem a participação ativa do Outro no
processo. Portando, trata-se de uma construção conjunta entre profissional-usuário.
1
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1

INTRODUÇÃO

O modelo obstétrico hegemônico no Brasil é caracterizado por assistência
hospitalocêntrica, medicalizada e intervencionista, que, ao longo do tempo, contribuiu
para que as mulheres fossem expropriadas de seus saberes, do controle do próprio corpo
e da participação no processo de parturição. Nesse contexto, a parturiente passou de
sujeito-protagonista do parto à condição de objeto-paciente e tornou-se cada vez mais
dependente dos profissionais de saúde, restringindo, assim, o exercício de sua
autonomia, o que gerou impactos negativos na experiência do nascimento.
Entende-se que a medicalização do parto decorreu de uma condição mais ampla,
denominada de medicalização social, que, segundo o Tesser (2006), trata-se de um
processo sociocultural complexo, que transforma em necessidades médicas várias
vivências administradas em ambientes familiares e comunitários, com interpretações e
técnicas de cuidado autóctones. Essa transformação cultural teve como consequência o
declínio na capacidade de as populações enfrentarem de modo autônomo suas dores e
adoecimentos, assim como de as mulheres lidarem com o fenômeno da parturição, sua
imprevisibilidade e seus desconfortos.
No enfrentamento dessa problemática, a educação em saúde tem se apresentado
como valiosa estratégia profissional que dá alicerce à negociação do cuidado
humanizado com potencial de provocar mudanças na maneira de parir e nascer. Nessa
direção, destacam-se as práticas educativas que trabalham com o indivíduo a visão
crítica e libertadora das condições de vida por envolver tanto o compartilhamento de
saberes como o reconhecimento de direitos, de modo que os sujeitos se percebam nas
relações, assim como reconheçam a influência dos condicionantes socioculturais e de
gênero, em busca de estratégias de mudança em seu benefício e da sua comunidade
(PROGIANTI; COSTA, 2012).
De igual modo, Rosa (2013) afirma que a participação da mulher no processo de
parturição está relacionada às diferentes modalidades de educação para o parto que ela
teve acesso durante sua vida, uma vez que a ausência de conhecimento coloca a mulher
em situação vulnerável e dificulta a tomada de decisões institucionais. Contudo, para
além dos processos educativos e informacionais, a ausência de consciência crítica sobre
a complexidade social, histórica, cultural e econômica que envolve o parto limita a
expressão de autonomia, ao contrário, favorece que ela assuma uma postura de sujeição
dócil.
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Assume-se nesta pesquisa que a autonomia diz respeito à noção de liberdade e
de capacidade do exercício ativo de si, à livre decisão dos indivíduos sobre suas ações e
às possibilidades e capacidades para constituírem suas trajetórias de vida. No âmbito
pessoal, ela remete à ideia de capacidade de decidir, de forma responsável e informada;
no âmbito social, refere-se ao exercício da cidadania e, ainda, ao direito de escolha
(FLEURY-TEIXEIRA et al., 2008).
Além de constituir princípio da bioética, a autonomia se configura como direito,
uma vez que a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que afirma a saúde como direito
fundamental do ser humano e como dever do Estado, assegura, em seu artigo 7º, “a
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral” e o
“direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde”. Assim, a autonomia do
indivíduo entra na pauta do SUS como pressuposto essencial nas relações deste com os
serviços e profissionais da saúde (BRASIL, 1990).
Onocko Campos e Campos (2006) destacam que a autonomia não deve ser
compreendida como valor absoluto ou estado estático, mas como processo dinâmico,
que implica em perdas ou em aquisições sempre gradativas. Assim, entende-se que a
autonomia das pessoas se apresenta em graus variáveis, ou seja, como coeficientes
relativos a um padrão do próprio sujeito e a padrões sociais e históricos instituídos.
A autonomia, portanto, não deve ser apreendida como o contrário de
dependência, nem como liberdade absoluta, mas, sim, como a capacidade do sujeito de
lidar com sua rede de dependências. A produção de autonomia em saúde conforma-se
como processo de construção conjunta entre o sujeito-profissional-sistema de saúde, isto
é, como coprodução que permite ampliar a capacidade das pessoas de compreenderem e
agirem sobre si mesmos e sobre o contexto no qual estão inseridos (ONOCKO
CAMPOS; CAMPOS, 2006).
De tal modo, esse conceito, aplicado ao modo de mulheres se colocarem frente
ao parto, remete à confiança em suas capacidades pessoais; capacidade de se reconhecer
como sujeito de direitos; capacidade de planejar o processo de parturição; maior
participação na tomada de decisões após o exercício crítico de análise da realidade;
capacidade de lidar com as relações de dependências; disposição para agir diante de
limitações e adversidades; e corresponsabilização pelo processo de parturição.
Apesar de a autonomia ser considerada uma das finalidades centrais da política,
da gestão e do trabalho em saúde (clínica e saúde coletiva), as práticas profissionais têm
se restringido à dimensão técnica do cuidado e o usuário é frequentemente visto como
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alguém que não possui conhecimentos e, portanto, deve obedecer a prescrições que não
são negociadas (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS 2006).
Tais implicações problemáticas são frequentemente observadas na assistência
obstétrica. Estudo recente que buscou descrever os resultados da avaliação de dois
programas brasileiros de melhoria da qualidade da atenção ao parto: a estratégia Rede
Cegonha, no setor público, e o projeto Parto Adequado, no setor privado, evidenciou
que, apesar dos avanços, revelados pelos indicadores de atenção obstétrica, como o
aumento significativo do número de mulheres com acesso à tecnologia apropriada entre
os anos de 2011 e 2017 e redução de práticas consideradas prejudiciais, observa-se que
o modelo de atenção ao processo de parturição vigente ainda se caracteriza pelo uso
excessivo de intervenções obstétricas rotineiras e não embasadas nas melhores
evidências científicas, o que se associa a resultados maternos e perinatais desfavoráveis
(LEAL et al., 2019).
Nesse cenário medicalizado, Alvares et al. (2018) analisaram o bem-estar
materno resultante da assistência recebida em uma UPPP e identificaram que a presença
de práticas obstétricas invasivas e desnecessárias, em geral oriundas da assistência
médica, não influenciou o nível de bem-estar materno que foi ótimo para 76% das
mulheres. O estudo sugere que, na avaliação das puérperas, o uso da tecnologia dura
está associado ao cuidado qualificado e a falta de informação no período pré-natal
contribui para uma postura passiva e acrítica, o que influencia a avaliação da assistência
recebida. Nesta investigação, chamou atenção o discurso de aceitação das puérperas
diante de intervenções sem indicações clínicas, mesmo quando estas eram causadoras de
dor e desconfortos.
Estudo que buscou identificar evidências disponíveis na literatura científica2
acerca das práticas de assistência à saúde que interferem no exercício da autonomia de
mulheres brasileiras no processo de parto e nascimento identificou como fatores
limitantes ao exercício da autonomia: práticas autoritárias (assimetria na relação
mulher-profissional e realização de procedimentos não informados ou não consentidos);
práticas assistenciais padronizadas ou rotineiras (prescrições sem base em evidências
científicas e negligência aos aspectos emocionais); práticas assistenciais que
intensificam a sensação dolorosa do parto (intervenções desnecessárias e banalização da
dor); e prática assistencial impessoal e fria (repressão e abandono). Revelou-se como
2

O estudo priorizou as produções científicas nacionais, tendo em vista os modelos díspares de assistência
obstétrica prestada em âmbito mundial.
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situação de alerta o grande descompasso existente entre o cotidiano assistencial e as
recomendações ministeriais (REIS et al., 2017).
Em contrapartida, essa mesma investigação destacou como práticas que
favorecem o exercício da autonomia feminina: a assistência extra-hospitalar (casas de
parto e domicílios); práticas realizadas por profissionais não médicos; práticas
assistenciais de apoio e conforto (suporte emocional e o uso de técnicas de
relaxamento); e práticas assistenciais educativas, com ênfase no pré-natal e atividades
em grupo (REIS et al., 2017).
No que se refere à educação em saúde realizada no período gestacional nos
serviços de saúde brasileiros, o inquérito nacional sobre parto e nascimento Nascer no
Brasil revelou que 60% das puérperas referiram ter recebido informações no pré-natal
sobre sinais de risco na gestação e aleitamento materno, porém as orientações sobre
práticas benéficas para o trabalho de parto foram citadas por apenas 41,1%. Essas
últimas foram mais frequentes na região Centro-Oeste, contudo o índice regional não se
distanciou da baixa média nacional, uma vez que as orientações contemplaram 46,8%
das gestantes (VIELLAS et al., 2014).
De acordo com os autores, a reduzida proporção de orientações recebidas pelas
gestantes nos diferentes cenários brasileiros indica o papel insuficiente do pré-natal na
preparação das mulheres para o parto. As informações sobre práticas para facilitar a
vivência do processo de parturição, de grande relevância para a promoção do parto
vaginal, foram as que apresentaram menor frequência, enquanto as orientações sobre
sinais de risco foram priorizadas, reforçando o caráter biomédico da assistência
(VIELLAS et al., 2014).
Além da pouca oferta de práticas educativas nos serviços de saúde, nota-se que
quando estas estão presentes, em geral, não há valorização da escuta, trocas de saberes e
participação dos sujeitos, uma vez que se pautam frequentemente no modelo
conteudista, de repasse de informações, sem o envolvimento ativo dos sujeitos, o que
contribui para a ineficiência das ações. Portanto, faz-se necessário reorientar as práticas
educativas para que possam contemplar as necessidades biopsicossociais da mulher no
período reprodutivo e parto. Essas ações devem estar pautadas em modelos
problematizadores com estímulo à autonomia e valorização do saber social do sujeito
(DODOU et al., 2017).
Estudo que buscou identificar evidências acerca das percepções de gestantes e
puérperas sobre as ações de educação em saúde na atenção primária, por meio de
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revisão integrativa que incluiu artigos científicos publicados entre os anos de 2004 e
2014, evidenciou o predomínio da transmissão unilateral de saberes e a hegemonia do
conhecimento técnico-científico perante os saberes prévios das participantes. Segundo
os autores, tal abordagem não tem contribuído para o enfrentamento autônomo dos
sujeitos, que se tornam cada vez mais dependentes dos profissionais detentores do
saber. O estudo destacou a escuta e o diálogo como aspectos importantes no cuidado
humanizado com a gestante e evidenciou a necessidade de se repensar o cuidado a esse
público na atenção primária, assim como o papel de mediador/facilitador do enfermeiro
(CAMILLO et al., 2016).
Diante da insuficiência quantitativa e qualitativa de práticas educativas e
emancipatórias na assistência pré-natal brasileira, é preciso ressaltar que, ao se analisar
a população de mulheres usuárias do SUS, em geral, pertencentes às camadas populares,
essa problemática é ainda mais significativa, uma vez que distinções socioeconômicas e
culturais, muitas vezes, pesam negativamente no acesso a informações, ao
conhecimento, a ações de qualidade, a relações respeitosas e, consequentemente, no
desenvolvimento do protagonismo no contexto da parturição.
Estudo decorrente de pesquisa de doutorado, que buscou compreender os
significados atribuídos ao parto “humanizado” por mulheres provenientes de diferentes
camadas sociais na cidade do Rio de Janeiro, demonstrou que as mulheres de camadas
médias valorizam a redução das intervenções médicas de rotina durante o parto,
enquanto que as de camadas populares preocupam-se com o tratamento relacional
recebido pelo profissional de saúde da rede pública, e não necessariamente com a
incoerência da prática com as recomendações da MBE, como é o caso do outro grupo
(HIRSCH, 2015).
Nota-se entre algumas mulheres de classes favorecidas uma crescente resistência
ao modelo obstétrico hegemônico, o que tem impulsionado a busca, do grupo, por
espaços coletivos (físicos e virtuais) de compartilhamento de experiências; por
esclarecimentos de dúvidas e participação em debates sobre direitos; pelo acesso a
conhecimentos técnico-científicos até então de monopólio médico; em suma, pelo
fortalecimento de sua autonomia. Ao negarem a assistência hospitalar padrão, o acesso
dessas mulheres ao parto domiciliar (PD), ao suporte de doula e a contratação de
profissionais que oferecem práticas humanizadas têm sido realidade cada vez mais
frequente, uma vez que essas mulheres conseguem custear serviços inexistentes no SUS
e não cobertos por planos de saúde privados.
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Assim, o acesso a determinadas informações e serviços humanizados está, em
geral, restrito a algumas mulheres, que fazem parte de um grupo privilegiado econômico
e culturalmente. Desse modo, é preciso refletir sobre como esse direito tem se efetivado
entre as mulheres de camadas populares, usuárias do SUS.
Nesse sentido, um aspecto fundamental para as práticas educativas é fazer
chegar às mulheres de camadas populares espaços de trocas e reflexão que permitam a
coprodução de maiores coeficientes de autonomia, ao mesmo tempo em que se
evidencie a responsabilidade da atenção básica em promover ações permanentes que
estimulem o protagonismo e a participação ativa das mulheres no processo de gestação
e parto.
Para tanto, a educação em saúde voltada para o parto no período pré-natal é
considerada componente-chave. Dentre as possibilidades existentes, um componente
que tem sido estimulado pelo MS (BRASIL, 2017b) e OMS (WHO, 2018) para
melhorar a tomada de decisões das mulheres, a comunicação paciente-provedor, a
qualidade da assistência obstétrica e a satisfação das mulheres com os cuidados
recebidos é o Plano de Parto, que se configura como uma estratégia participativa e tem
apresentado resultados satisfatórios no que se refere a esses indicadores.
Trata-se de documento de caráter legal no qual devem ser registradas as
preferências da gestante em relação às ações adotadas por ela e pela equipe de saúde
durante o parto e nascimento que evolui sob condições normais. Tais escolhas são
realizadas pela mulher e seu parceiro durante a gravidez, após serem informados sobre o
processo fisiológico de parto e nascimento, assim como das alternativas de cuidado
baseadas nas mais recentes recomendações de cuidados intraparto da OMS (WHO,
2018).
Apresentar um plano de parto não significa apenas ter um parto com menos
intervenções, mas, ao se mostrarem mais preparadas, essas mulheres se apresentam
confiantes para expressar maior participação no processo de parto. Além da tomada de
decisões da mulher, esse documento facilita a comunicação com os profissionais,
elementos que podem desempenhar papel importante na redução do grau de ansiedade e
estresse, além de proporcionarem maior satisfação com o processo de parto
(HIDALGO-LOPEZOSA; HIDALGO-MAESTRE; RODRÍGUEZ-BORREGO, 2017).
Estudo de coorte, realizado entre 2011 e 2012 com 9303 mulheres espanholas,
que objetivou conhecer, analisar e descrever a situação atual dos Planos de Parto,
comparando o processo de parto e sua finalização entre as mulheres que apresentaram e
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as que não apresentaram esse instrumento, identificou que os Planos de Parto
influenciam positivamente o processo de parto e sua finalização. Além dos desfechos
clínicos favoráveis, o estudo identificou que essa ferramenta reforça a autonomia das
mulheres, aumentando as dimensões de segurança e empoderamento (SUÁREZCORTÉS et al., 2015).
Nessa mesma direção, estudo exploratório qualitativo realizado em 2016 com 11
puérperas que elaboraram plano de parto durante o pré-natal em uma Casa de Parto do
município do Rio de Janeiro buscou analisar como a utilização dessa ferramenta
propiciou o empoderamento feminino durante o trabalho de parto e parto. Identificou-se
que a elaboração do documento durante o pré-natal estimulou as mulheres a se
autoconhecerem e entenderem o que seria importante e necessário para que seus
trabalhos de parto e parto ocorressem de forma humanizada e fisiológica. As mulheres
referem que se sentiram protagonistas de seus partos, respeitadas, menos ansiosas e
mais confiantes, o que tornou aquele momento prazeroso, menos doloroso e
inesquecível. Outro aspecto evidenciado foi que muitas mulheres ainda desconhecem a
existência do plano de parto (MOUTA et al., 2017).
Diante dos estudos apresentados, observa-se que fazer o plano de parto durante a
gravidez favorece o sentimento de autocontrole e autonomia das mulheres, que, por sua
vez, mostraram impacto positivo na experiência do parto. Contudo, mesmo se tratando
de uma tecnologia preconizada pela OMS desde 1996, de baixo custo, fácil utilização e
com efeitos positivos comprovados, os Planos de Parto não têm sido amplamente
utilizados nos serviços de saúde, em especial àqueles vinculados ao SUS.
Nesse sentido, entende-se que promover o papel de protagonista no processo de
parto e nascimento implica na adoção de novas lógicas na assistência à saúde, de modo
que as mulheres sejam incluídas nos processos decisórios para que possam participar da
construção de novos estilos de vidas para si. Entretanto, há um vazio de práticas
promotoras de autonomia e de espaços para a tomada coletiva de decisões nos serviços
de saúde, o que também evidencia descompromisso de profissionais e gestores com essa
problemática, que, como já dito, persiste como uma questão silenciada e pouco
explorada.
Segundo Onocko Campos e Campos (2006), a clínica tradicional não tem
contribuído para a ampliação do grau de autonomia dos sujeitos, uma vez que ela
frequentemente concebe a pessoa em assistência como alguém que não possui
conhecimentos e que, portanto, deve obedecer às prescrições profissionais que não são
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negociadas com ela. Portanto, é preciso reconstruir a clínica tradicional que, sem
culpabilizar a vítima, não exclua os sujeitos da trilha da responsabilização pelas
consequências de suas próprias escolhas, ou seja, mesmo que pareça óbvio, é preciso
destacar que os usuários devem “fazer escolhas”.
Tais questões têm contribuído para um repensar sobre as práticas de saúde em
vertente que estimule a produção da autonomia dos sujeitos, uma vez que relações
democráticas

entre

profissionais

de

saúde

e

usuários,

que

valorizam

a

corresponsabilidade e a autonomia destes em relação a suas escolhas, estão associadas a
melhores resultados em saúde (SOARES; CAMARGO JUNIOR, 2007).
Destarte,

entende-se

que

para

além

do

necessário

investimento

no

remodelamento na postura dos profissionais, é preciso estimular a coconstrução da
autonomia das mulheres para que estas se tornem participativas e corresponsáveis nos
seus processos de saúde e de vida, uma vez que o modelo de assistência obstétrica
vigente permanece marcado pela desapropriação do controle dos corpos das mulheres, o
que as coloca em situação passiva e vulnerável.
Dada a relevância da educação em saúde como instrumento que subsidia a
democratização de saberes, considera-se essa prática como uma das estratégias
fundamentais para promover uma assistência integral, a emancipação dos sujeitos e a
promoção da qualidade de vida. Pesquisas demonstram que, quando essas práticas são
realizadas de forma dialógica, participativa e promotora de reflexão crítica, possuem
significativo potencial transformador e indicador de caminhos libertários.
Para Paulo Freire (1996), o conteúdo a ser trabalhado em práticas educativas
deve estar de acordo com o cotidiano das pessoas e as mesmas devem ser promovidas
por meio do diálogo, visto que esses aspectos levam a pessoa a refletir sobre sua
existência. Segundo o autor, nessas práticas, aquele que ocupa o lugar de educador deve
se abster de discriminação e respeitar o conhecimento dos envolvidos, além de dispor de
postura ética e humanizada, para incentivar e estimular a autonomia e conduzi-los a
mudar a sua realidade.
Os achados das pesquisas publicadas e as compreensões iniciais sobre o tema
permitem pressupor que as práticas que oportunizam a democratização de saberes e a
problematização da realidade, à luz de referenciais crítico-reflexivos, possuem potencial
transformador, emancipatório e produtor de autonomia por possibilitarem às gestantes
vislumbrarem caminhos libertários, que passam pela tomada de decisão consciente e
compartilhada sobre o parto e nascimento.
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Isso porque, segundo Onocko Campos e Campos (2006), a coprodução de
maiores coeficientes de autonomia depende do acesso dos sujeitos ao conhecimento e,
mais do que isso, da capacidade destes de utilizá-lo em exercício crítico de
interpretação. Desse modo, o sujeito autônomo é o sujeito do conhecimento e da
reflexão, reflexão esta que recai sobre si mesmo e sobre o mundo, possibilitando sua
ação crítica.
Embora existam estudos que abordem as repercussões da realização de práticas
educativas em saúde com gestantes, como já dito, estas são, em geral, pontuais, restritas
ao repasse de informações e não consideram a multiplicidade de elementos envolvidos
na coconstrução de autonomia. Portanto, entende-se como indispensável a oferta de
ações que considerem a complexidade do sujeito biopsicosociocultural, privilegiem a
educação problematizadora, assim como o diálogo, o vínculo, e a tomada de decisões
informadas e compartilhadas
Buscando contribuir com esse desafio, esta pesquisa recortou como objeto de
estudo o potencial de um programa educativo, planejado e realizado como parte da
pesquisa, na coconstrução da autonomia de mulheres grávidas, em acompanhamento em
uma unidade do SUS-Cuiabá, com ênfase na expressão dessa capacidade durante a
vivência do parto normal hospitalar entre as participantes.
Para tal, optou-se pela realização de Pesquisa Convergente Assistencial
(TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014), uma vez que esse método alia, de modo
intencional, o processo investigativo à atividade assistencial, educativa ou clínica em
saúde e visa à transformação da realidade estudada.
A proposta educativa, elaborada como programa, alicerçou-se em metodologia
problematizadora e compreendeu conjunto de ações voltadas ao objetivo de
coconstrução de maiores coeficientes de autonomia das mulheres e de participação ativa
e consciente destas no processo de parturição. Tal proposição está em consonância com
os princípios do SUS e priorizou elementos como diálogo, acolhimento, vínculo,
humanização, integralidade do cuidado, participação, reflexão crítica, postura
profissional menos assimétrica e mais relacional.
Apesar de o processo de construção de autonomia ser complexo e exigir ações
abrangentes, acredita-se que uma prática educativa assentada em determinados eixos,
como os supramencionados, oferece instrumentos para que as mulheres possam exercer
mais autonomia no processo de parturição. Nesse sentido, a partir da efetivação da
prática educativa proposta, a investigação buscará responder às seguintes questões:
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•

Como a autonomia das participantes se expressa no momento da vivência do
trabalho de parto e parto normal, no âmbito hospitalar, e o que ela indica em
relação ao potencial do programa realizado para subsidiar a coconstrução de
autonomia pretendida?

•

Que elementos interferem na expressão dessa autonomia durante o trabalho de
parto e parto?
A realização do estudo justifica-se pela carência de propostas educativas

ampliadas, que orientem estratégias práticas com potencial para subsidiar a
coconstrução de autonomia de mulheres durante o período pré-natal com vistas à
vivência do parto. A investigação permitiu analisar o alcance do programa e apontar
possibilidades a serem incorporadas à prática assistencial.
Pretendeu-se com esta investigação produzir conhecimentos e proposições
práticas que contribuam para a incorporação de estratégias coprodutoras de autonomia,
aplicáveis à assistência pré-natal no âmbito da atenção básica do município de
Cuiabá/MT e demais realidades semelhantes. Não se intenta desvelar a solução para o
problema aqui apresentado, tampouco propor modelo ideal de “como fazer”, mas, sim,
provocar rupturas simbólicas no modelo obstétrico hegemônico ao sinalizar
potencialidades emancipatórias e caminhos que favoreçam a livre expressão da
autonomia feminina.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
• Analisar repercussões de uma experiência educativa que tem intenção de
subsidiar a coprodução da autonomia de gestantes, usuárias do SUS, durante o
processo de execução da mesma e no processo de parturição.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar elementos do contexto socioeconômico e familiar que influenciam a
coconstrução de autonomia de mulheres;
• Analisar, durante a execução de uma experiência educativa, o processo de
coconstrução de autonomia de gestantes;
• Analisar de que forma mulheres que participaram de uma experiência de
coconstrução de autonomia se manifestam durante o processo de parturição;
• Identificar elementos do contexto institucional hospitalar que interferem na
expressão da autonomia das mulheres durante o processo de parturição.
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO
A abordagem do objeto de estudo fundamenta-se na compreensão de que o
processo de institucionalização e medicalização do parto foi determinante para a
diminuição da autonomia da mulher no contexto do parto e do nascimento. Diante disso,
apresenta-se, a seguir, um histórico desse processo, seguido de uma discussão sobre os
investimentos em políticas públicas voltadas à saúde dessa população.
3.1 A HISTORICIDADE DO PARTO E A MEDICALIZAÇÃO DESSE
PROCESSO
Os cuidados profissionais destinados ao parto, os significados atribuídos a ele e
os modos de participação da mulher no mesmo são produtos de um complexo contexto
social, histórico, cultural, econômico e político, apresentando-se com variações
espaciais e temporais com repercussões diversas, dentre estas no próprio
comportamento daqueles nele diretamente envolvidos.
Mais amplamente, em que pese à fisiologia do parto resistir ao tempo e à cultura,
as práticas adotadas no processo de nascimento são acentuadamente diferentes entre si,
o que evidencia que o parto não é um fenômeno meramente biológico, mas, sim, um
evento socialmente organizado e culturalmente produzido. A universalidade dos
mecanismos fisiológicos é modificada pelas diferentes sociedades, que dispõem de
regras para regular o local do nascimento, indicam o comportamento esperado da
mulher e dos demais presentes na cena do parto, bem como a forma de reagir ao
nascimento da criança, de modo que tais práticas, regularmente, só fazem sentido em
um determinado contexto cultural (JORDAN, 1993).
Qualquer que seja o costume de um sistema específico, os seus praticantes
tendem a enxergá-lo sempre como o melhor caminho e a forma mais apropriada de
trazer uma criança ao mundo. Por esse motivo, considera-se que, dentro de qualquer
modelo, as práticas de assistência ao parto apresentam-se de forma rotineira,
padronizada e ritualizada, logo é possível encontrar um baixo nível de variação dentro
de um determinado sistema, enquanto que diferenças significativas são identificadas
entre sistemas distintos (JORDAN, 1993).
Desse modo, é importante considerar a historicidade da atenção social ao parto
configurada, em seus traços gerais, assim como o olhar social lançado sobre o corpo
feminino no decorrer do tempo, levando em consideração os espaços sociais, visto que
ambos permitem identificar e compreender a partir de que momento a mulher deixou de
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ser autônoma nesse processo e por que essa situação tem se configurado como uma
problemática na atualidade.
Historicamente, até o final da Idade Média, no contexto das sociedades
ocidentais, a assistência à parturição era uma ocupação predominantemente feminina,
exercida principalmente por parteiras tradicionais, que se dedicavam a esse ofício como
um sacerdócio e eram reconhecidas nas comunidades pela ampla experiência empírica
que detinham com a gravidez, parto e puerpério. No ambiente íntimo e privado dos
domicílios, essas mulheres preocupavam-se em oferecer condições propícias para a
evolução natural do parto, baseadas em uma prática centrada nas necessidades de
atenção, cuidado e conforto das mulheres.
Nesse período, o atendimento ao parto não era uma atividade valorizada
socialmente e, portanto, era deixado sob a responsabilidade de mulheres, também
desvalorizadas, visto não estar “à altura” dos médicos cirurgiões atuantes
(NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). Contudo, as práticas adotadas pelas parteiras
tinham o benefício de propiciar a maior participação e controle por parte das mulheres
que se encontravam em parturição.
O profissional médico cirurgião só era acessado em casos extremos, quando da
ocorrência de complicações não resolvidas por parteiras experientes. Assim, a presença
de um médico no parto era motivo de desconforto e inquietude, especialmente por parte
da mulher assistida, por indicar situação de gravidade e risco (MAMEDE; MAMEDE,
DOTTO, 2007).
No final do século XVI, a ocupação de parteira passou a sofrer declínio,
principalmente a partir da incorporação do fórceps obstétrico na assistência ao parto. A
utilização desse instrumento por cirurgiões instaurou a ideia do parto como evento
perigoso, que deveria ser controlado, e favoreceu a aceitação da obstetrícia como uma
disciplina técnica, científica e de domínio masculino. As parteiras, por serem
consideradas intelectualmente inferiores e por rejeitarem o paradigma intervencionista
médico, foram gradualmente perdendo espaço nesse novo modelo que ascendia
(NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).
Com o advento do capitalismo industrial, na segunda metade do século XVIII, a
assistência ao parto se consolidou como objeto da obstetrícia, de exercício de
monopólio médico e assim foi legitimada e reconhecida socialmente. Ao se estabelecer
como matéria da medicina, a obstetrícia acompanhou o desenvolvimento e a
supervalorização da tecnologia (MAMEDE; MAMEDE, DOTTO, 2007). A utilização
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do fórceps abriu caminho para que outros instrumentais invasivos (sondas, agulhas,
tesouras, cefalótribos) fossem incorporados na assistência ao parto, de modo que a
prática dos profissionais médicos pudesse representar conhecimento científico,
competência e superioridade em relação às parteiras (MAIA, 2010).
Na metade do século XIX, o discurso médico predominante no campo obstétrico
caracterizou-se pela defesa da institucionalização do parto e da criação de maternidades,
o que se concretizou no final desse mesmo século (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).
À medida que o atendimento hospitalar melhorava em qualidade e segurança - devido à
assepsia, ao uso de anestesia e às cirurgias obstétricas, que, em alguns casos, resolviam
partos complicados - um número crescente de mulheres era atraído para ter seus filhos
nessas instituições (MAIA, 2010).
O obstetra do final do século XIX ocupava, no imaginário social, o lugar de
cientista, de homem erudito, compassivo e protetor da mulher. Além disso, esse
profissional era concebido como grande conhecedor da anatomia, fisiologia e,
sobretudo, da alma feminina, especialmente quando esta se apresentava afligida pelas
incertezas da gravidez e preocupações com o parto. Nesse contexto, o parto deixou de
ser visto como acontecimento natural, privativo e familiar para ser vivenciado na esfera
pública e compreendido como fenômeno médico e hospitalar por requerer cuidado
técnico especializado. Esse modelo assistencial tornou-se sinônimo de modernidade,
segurança, ausência de dor e status social (MAIA, 2010), sendo a sua aceitação
trabalhada ideologicamente.
A partir do século XX, o entusiasmo diante das possibilidades advindas do
desenvolvimento industrial influenciou diversos setores da atividade humana. No
âmbito da saúde, as práticas assistenciais privilegiaram o componente técnico em
detrimento do componente cuidado, e a racionalidade industrial, cujo foco era a
produtividade, foi aplicada a muitos dos aspectos da atenção à saúde (RATTNER,
2009).
Igualmente, o pensamento cartesiano, fundamentado na separação entre corpo e
mente, contribuiu para a construção de um modelo centrado no maquinismo corporal, de
modo a considerar apenas os processos orgânicos e a negligenciar aspectos
psicológicos, sociais e culturais de cada pessoa (CAPRA, 1982). Esse paradigma foi
orientado por um forte viés de gênero, visto que o corpo masculino foi reconhecido
como o protótipo de máquina ideal enquanto que o feminino, por ser considerado
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essencialmente imperfeito e imprevisível, configurou-se como um desvio desse padrão,
que carecia, portanto, do controle e da manipulação médicos (DAVIS-FLOYD, 2001).
Nesse modelo em que o corpo da mulher é tido como uma máquina,
compreende-se o hospital como fábrica e o bebê como produto de um processo
industrial. Assim, o parto é considerado resultado do trabalho mecânico das contrações
uterinas e o principal objeto do obstetra passa a ser o útero e o seu produto em
detrimento da mulher (MAIA, 2010). Desse modo, a obstetrícia passou a desenvolver
ferramentas e tecnologias para a manipulação e melhoria do “processo inerentemente
defeituoso do nascimento”, o que culminou em assistência padronizada, fragmentada e
organizada como linha de produção fabril (DAVIS-FLOYD, 2001).
Essa abordagem industrial contribuiu para que os hospitais se estabelecessem
como espaços privilegiados para a provisão de serviços de saúde, em especial os
materno-infantis. Essas instituições reuniam equipamentos sofisticados e caros,
profissionais treinados para utilizá-los, além de médicos cada vez mais especializados
(RATTNER, 2009).
Desse modo, um modelo medicalizado e tecnocrático tornou-se fundante e
fundamental na conformação da obstetrícia moderna por três razões principais:
primeiro, por subtrair a mulher da condição de sujeito do parto, inserir o médico nesse
lugar e atribuir a ele a condução ativa de todo o processo; segundo, por inabilitar os
médicos de reconhecerem como legítimos os aspectos subjetivos e suas influências na
evolução do trabalho de parto e parto; e terceiro, por determinar condutas
intervencionistas (rompimento artificial da bolsa das águas, infusão de ocitocina
sintética, realização de procedimentos cirúrgicos etc.) diante de qualquer processo
parturitivo que desviasse do padrão esperado (MAIA, 2010).
Segundo Rattner (2009), a adoção dessa visão mecanizada pelos cursos de
graduação, durante o período de formação, também induziria os profissionais a
aceitarem esse modelo de forma acrítica. Como exemplo, cita-se a difundida metáfora
“motor-objeto-trajeto”, utilizada por um dos mais tradicionais livros de obstetrícia para
explicar os mecanismos do parto, ao representar, respectivamente, o útero, o feto e o
canal vaginal (REZENDE, 1992). Essa redução biologicista desconsidera a
singularidade dos seres humanos envolvidos e a riqueza também cultural, social, sexual
e espiritual do fenômeno (RATTNER, 2009).
Em suma, a hospitalização do parto favoreceu o avanço da obstetrícia,
principalmente por restringir a atuação das parteiras; por instituir o princípio do controle
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médico sobre as parturientes; e por permitir a formação de novos médicos (MAIA,
2010), de modo que a institucionalização da parturição foi considerada substancial para
o desenvolvimento da medicina obstétrica (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).Tal
conjuntura culminou na substituição do paradigma não intervencionista de atenção ao
parto, pela concepção de que esse evento necessariamente deveria ser controlado pelo
profissional médico (MAMEDE; MAMEDE, DOTTO, 2007), uma vez que o corpo da
mulher foi entendido como incapaz de protagonizar esse processo.
No Brasil, a consolidação da obstetrícia, tanto como especialidade médica
legítima quanto como campo passível de conferir status ao seu praticante, aconteceu
mais tardiamente, principalmente pelo atraso no ensino oficial da prática obstétrica no
país. Como consequência, os atendimentos domiciliares realizados por parteiras se
estenderam até o final do século XIX para a maioria da população e o hábito de solicitar
atendimento médico no parto domiciliar permaneceu restrito às elites e classes médias
urbanas até essa data (MAIA, 2010).
Destarte, pode-se considerar relativamente recente a busca de mulheres
brasileiras por serviços médicos e institucionalizados para cuidados na gestação e parto,
posto que essa afluência se consumou a partir do século XX, quando, de forma célere, o
parto hospitalar tornou-se predominante no território nacional e assim permaneceu até a
contemporaneidade, como observado no ano de 2015, quando a Avaliação do
Desempenho do Sistema de Saúde Brasileiro (PROADESS) apontou que 98,4% do total
de nascimentos no país aconteceram em organizações hospitalares (VIACAVA, 2011).
A institucionalização e a consequente inserção de novos atores sociais na cena
do parto promoveram modificações significativas no cuidado prestado à mulher, que foi
afastada da família, perdeu privacidade e controle sobre o próprio corpo, tornando-se
em larga medida submissa à equipe de saúde no processo de nascimento. Práticas
promotoras de autonomia e conforto, assim como o respeito às crenças, aos valores
culturais e à singularidade das parturientes, deram lugar àquelas que privilegiavam o
uso abusivo de tecnologias duras, posto que o risco de patologias e complicações, que
embora até então representavam a minoria dos casos, tornou-as regra e, portanto,
passou-se a exigir intervenções como a inclusão de rotinas cirúrgicas.
Uma mudança emblemática na cena do parto, incentivada pelo modelo
tecnocrático, diz respeito à introdução da postura horizontalizada (litotomia) na
parturição. Apesar de dificultar o processo fisiológico, a incorporação dessa posição foi
consequência da medicalização do parto, ao basear-se na premissa de facilitar o exame
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médico e permitir a condução ativa por esse profissional. A restrição ao leito, exigida
pela posição litotômica, impediu a livre movimentação da parturiente, aumentou os
desconfortos das contrações, prolongou o tempo do trabalho de parto e fomentou o uso
de intervenções como anestesia, manobra de Kristeller e episiotomia. Esses
procedimentos, em geral desnecessários, são conhecidos por seu efeito em cascata, pois
tratam-se de intervenções que podem levar a complicações subsequentes, que exigem
novas interferências, que geram ainda mais complicações, até culminar em uma
cesariana como intervenção final (MAIA, 2010).
A difusão da cirurgia cesariana em diferentes partes do mundo foi aspecto
proeminente também decorrente da hospitalização do parto. No Brasil, essa
problemática se destacou a partir dos anos 1970, quando as taxas do procedimento se
elevaram rápida e progressivamente (NAKANO; BONAN; TEIXEIRA, 2017). Assim,
em 2009, a proporção de cesarianas superou os índices de partos normais no país e, em
2010, 52% dos nascimentos já aconteciam por meio dessa cirurgia, de modo a tornar-se
a via de nascimento mais comum no Brasil (DOMINGUES et al., 2014).
Os índices de cesariana persistiram crescentes no país até atingir 56% dos
nascimentos, em 2015, o que representou as taxas mais elevadas de cesariana do mundo.
Cabe ressaltar que esse indicador sofreu ampla variação entre os serviços de saúde, uma
vez que, nesse mesmo ano, a incidência na rede privada foi de 85%, enquanto o sistema
público apresentou taxa consideravelmente menor, de 40%. Apesar disso, desde 1985, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) tem recomendado como taxa ideal dessa cirurgia
a variação entre 10 e 15%3 do total de nascimentos, uma vez que a utilização desse
procedimento sem indicação clínica amplia os riscos para a mãe e para o bebê
(BRASIL, 2015).
Por estar associada a um bom padrão de atendimento, mesmo na ausência de
risco materno ou fetal, a cesariana como desfecho da gravidez é mais frequente entre
mulheres que apresentam melhor condição econômica (DOMINGUES et al., 2014), o
que faz com que o tipo de parto seja uma marca do status social da mulher. Desse
modo, esse cenário evidencia a existência de desigualdades econômicas na assistência
obstétrica brasileira.
Assim, ao serem incorporados novos significados e valores ao parto e
nascimento, o sentido da cesariana como um “ato cirúrgico” perdeu força e se
3

Considerando o patamar em que se encontra o Brasil, atualmente, a taxa de referência sugerida pela
OMS estaria entre 25% e 30% (BRASIL, 2017).
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consolidou como uma eficiente “via de parto” a ser utilizada tanto de forma eletiva
como em situações emergenciais, de modo a substituir o parto vaginal (NAKANO;
BONAN; TEIXEIRA, 2017).
A crescente utilização dessa cirurgia tem sido associada a um conjunto de
fatores clínicos e não clínicos, dentre os quais se destacam: a dependência e a
supervalorização das inovações tecnológicas incorporadas na prática obstétrica; as
questões médico-legais; os discursos que autorizam a realização da cesárea, como a
incapacidade da mulher moderna parir por via vaginal ou os danos que o parto pode
acarretar ao corpo desta; as matérias veiculadas na mídia que enaltecem os “avanços da
cirurgia” e suas vantagens; a formação médica que privilegia a cirurgia; a garantia de
controle, disciplinamento e suposta segurança; e, em especial, a atribuição a uma
demanda da mulher pelo procedimento (NAKANO; BONAN; TEIXEIRA, 2017).
Apesar da preferência das mulheres pela cesariana ser apontada como
importante razão para o aumento do índice de cesarianas, uma revisão sistemática, que
incluiu estudos de diversos países, identificou que este foi o desejo de apenas 15,6% das
gestantes (MAZZONI et al., 2011). No Brasil, estudos realizados nos anos 1990, que
buscaram conhecer as preferências de gestantes pela via de parto, revelaram que cerca
de 20% das mulheres tinham preferência pela cesariana no início da gravidez (POTTER
et al., 2001; BARBOSA et al., 2003), e, mais recentemente, um inquérito nacional de
base hospitalar sobre parto e nascimento, realizado entre os anos de 2011-2012 com
23.894 mulheres dos setores público e privado, identificou que a preferência inicial pela
cesariana foi de 27,6% das gestantes, que tiveram como principal motivo da escolha o
medo da dor do parto (46,6%), sendo que 51,5% dessas mulheres foram submetidas à
cirurgia (DOMINGUES et al., 2014).
Assim, entende-se que as elevadas taxas de cesarianas não podem ser atribuídas
essencialmente a uma demanda das mulheres, uma vez que a proporção de cirurgias tem
sido superior ao desejado por elas. Ademais, observa-se que as gestantes não estão
sendo apoiadas em suas escolhas, na medida em que o desejo pelo parto normal tem
sido desvalorizado pelos profissionais que as acompanham.
Apesar de a maioria das mulheres demonstrar preferência pelo parto normal, em
um modelo assistencial que só oferece duas alternativas para as parturientes – uma
cesariana ou um parto vaginal conduzido com interferências obstétricas desnecessárias,
que perturbam e inibem o desencadeamento natural dos processos fisiológicos,
transformando o parto em uma experiência marcada por imposições, alienação e dor –

37

não surpreende que as brasileiras introjetem a cirurgia como melhor alternativa para dar
à luz. Tal percepção é ratificada por profissionais que, no decorrer do acompanhamento
pré-natal, reforçam os medos das mulheres em relação ao parto e superestimam a
segurança da cesariana, associando-a a uma experiência livre de riscos, medo e dor
(DINIZ, 2005).
Soma-se a isso o fato de que a liberdade de escolha em relação ao tipo de parto é
limitada pela ausência de informação das mulheres sobre os procedimentos médicos,
seus riscos e benefícios, assim como pela falta de uma referência de parto diferente das
duas anteriormente citadas. Assim, quando presente, a escolha pela cesárea no Brasil
representaria uma demanda por dignidade, visto que o modelo de parto normal vigente é
altamente medicalizado, intervencionista e traumático (MAIA, 2010).
É notório que, ao tornar-se componente eficaz na assistência obstétrica, a
cesariana contribuiu para a redução dos índices de mortalidade materna e neonatal,
entretanto a utilização indiscriminada desse procedimento tem acarretado prejuízos à
saúde de mulheres e crianças por aumentar o número de complicações graves
(NAKANO; BONAN; TEIXEIRA, 2017). No que se refere a esses agravos, as
estatísticas demonstram que mulheres submetidas a cesarianas sem indicações clínicas
apresentam 3,5 vezes mais risco de morrer e cinco vezes mais chances de adquirir uma
infecção puerperal, sem deixar de considerar a maior probabilidade de ocorrência de
partos prematuros associados a essa via de nascimento (IPEA, 2014).
Desse modo, não obstante os avanços do conhecimento e a incorporação de
novas tecnologias de suporte vital na obstetrícia moderna, os índices brasileiros de
mortalidade materna, nas últimas décadas, têm se mantido constantes e superiores aos
dos países desenvolvidos (RATTNER, 2009). Assim sendo, acredita-se que as
complicações maternas graves decorrentes da operação cesariana estejam contribuindo
para a estagnação dessas taxas, uma vez que, ainda que tais complicações não sejam
frequentes, a realização desse procedimento em ampla escala aumenta de forma
expressiva o número de agravos que podem resultar em morte (BRASIL, 2015).
Nesse sentido, a mortalidade materna é considerada uma epidemia silenciosa que
tem representado um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo
(IPEA, 2014), não só por sua magnitude, mas, especialmente, porque mais de 90% das
causas dessas mortes são evitáveis (RATTNER, 2009). Esse achado evidencia estreita
relação entre óbitos de mulheres e a qualidade da assistência obstétrica oferecida nos
serviços de saúde (BRASIL, 2014a) e, consequentemente, a necessidade de
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investimentos em estratégias que qualifiquem a atenção materna e infantil (WHO,
2014).
A partir da década de 1980, evidências baseadas em estudos científicos
realizados em diferentes países reforçaram a necessidade de mudanças nas formas de se
assistir ao parto e nascimento. A avaliação científica das práticas obstétricas demonstrou
que a efetividade e a segurança na atenção ao parto estão relacionadas com um mínimo
de intervenção sobre a fisiologia e de um cuidado centrado nas necessidades das
parturientes, ao invés de organizados em função dos interesses das instituições. Isso
justificou o envolvimento da OMS em um movimento internacional em favor da
Maternidade Segura e da Humanização do Parto.
Assim, no final da década de 1980, a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) com os Escritórios Regionais da OMS na Europa e Américas promoveram três
conferências sequenciais, realizadas em Washington, Estados Unidos (1984); em
Fortaleza, Brasil (1985); e em Trieste, Itália (1986), com o objetivo de propiciar amplo
debate e estabelecer consensos em relação às tecnologias apropriadas para o parto. As
discussões e recomendações geradas nessas reuniões basearam-se nos resultados de
investigações científicas, nos direitos sexuais e reprodutivos e no respeito às mulheres e
às suas escolhas.
Cabe destacar que a conferência realizada em Fortaleza representou um marco
na defesa dos direitos das mulheres com importantes desdobramentos nacionais e
internacionais. Essa reunião destacou o papel central da mulher em todos os aspectos da
atenção e recomendou a participação destas no planejamento e avaliação dos
programas; a liberdade para assumirem diferentes posições no parto; a presença de
acompanhante à sua escolha; assim como a abolição do uso rotineiro de práticas
obstétricas consideradas inadequadas e/ou prejudiciais, como o enema, a tricotomia, a
amniotomia, a episiotomia, entre outras. A conferência deu ênfase aos fatores sociais,
psicológicos e emocionais como aspectos determinantes para uma atenção qualificada e
argumentou sobre os altos índices de cesarianas e a relação destes com as elevadas taxas
de mortalidade materna e perinatal (DINIZ, 2005).
Em 1985, a OMS publicou a primeira fase desses trabalhos no documento
intitulado “Tecnologia Apropriada para Partos e Nascimentos” (WHO, 1986). Este
destacou os deveres dos serviços de saúde na atenção ao parto e nascimento; reprovou o
uso inapropriado e indiscriminado de tecnologias invasivas no parto; e deu ênfase aos
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direitos das mulheres à assistência pré-natal e ao acesso à informação (PORFÍRIO;
PROGIANTI; SOUZA, 2010).
A partir da década de 1990, a OMS passou a divulgar e recomendar amplamente
documentos com enfoque na Maternidade Segura. No Brasil, tais orientações foram
publicadas pelo Ministério da Saúde (MS) sob o título “Assistência ao Parto Normal:
um guia prático” (OMS, 1996) e reuniram evidências científicas que serviriam de
referência para a reorganização da assistência ao parto e implantação de serviços
humanizados nas maternidades. Nesse guia, os procedimentos de rotina utilizados na
assistência ao parto normal foram classificados em quatro categorias: práticas
comprovadamente úteis e que devem ser estimuladas; práticas claramente prejudiciais
ou ineficazes e que devem ser eliminadas; práticas em que não existem evidências para
apoiar sua recomendação e devem ser usadas com cautela até que novas pesquisas
esclareçam a questão; e práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado.
O modelo de assistência ao parto no Brasil encontra-se em processo de transição
paradigmática. Isso porque, apesar da hegemonia de uma prática obstétrica hospitalar,
que valoriza a alta tecnologia, a medicalização e a intervenção como determinantes de
qualidade, são crescentes as iniciativas em busca de consolidar um modelo humanizado,
que compreende o parto como um processo natural e fisiológico; apoia-se nos direitos
humanos; valoriza a realidade e história de vida de cada mulher, reconhecendo as
singularidades e diferentes necessidades destas no gestar e parir; respeite crenças,
valores e desejos; e inclua as mulheres como coparticipantes das decisões.
A proposta de humanização da atenção ao parto surge em reação aos excessos da
medicalização e apresenta-se alicerçada na política de saúde brasileira, além dos
aspectos acima apontados, em um tripé conceitual, conforme destacado pelo MS
(BRASIL, 2014). Esse tripé compreende: a restituição do protagonismo à mulher como
premissa fundamental; a visão do parto como uma experiência humana que, para além
da dimensão biológica, contempla aspectos emocionais, sociais, culturais e espirituais;
e, por fim, a íntima vinculação com as práticas baseadas em evidências, ao orientar
condutas obstétricas respaldadas por pesquisas científicas.
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3.2 PANORAMA DA ATENÇÃO AO PARTO NO CAMPO DAS POLÍTICAS
NO BRASIL
Em concordância com o movimento internacional e sob forte influência do
movimento de mulheres, emergiram no Brasil, nas últimas décadas, diversas iniciativas
governamentais e não governamentais em prol de uma assistência que aliasse a
segurança de obter bons resultados com o bem-estar da mulher e do recém-nascido
(RN), respeitando os direitos constituídos, com o intuito de garantir uma assistência a
favor de rotinas menos agressivas, humanizadas e de qualidade, realizada por
profissionais preparados e em instituições adequadamente equipadas.
A primeira ação ministerial em busca de qualificar a assistência à saúde das
mulheres ocorreu em 1984 com a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde
da Mulher (PAISM). Essa política resultou da convergência de propostas do movimento
sanitário e do movimento feminista, que promulgaram a noção de mulher como sujeito
e reivindicaram uma abordagem ampliada de saúde, com ações dirigidas para o
atendimento global das necessidades femininas, uma vez que prevalecia até então a
atenção com enfoque biologicista e reduzida à especificidade reprodutiva (RATTNER,
2014).
Com o objetivo de melhorar os níveis de saúde da população feminina, o
programa original recomendou como atividades básicas um conjunto de ações
educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, que deveriam ser
aplicadas de forma permanente e racional. Em paralelo à implementação dessa política,
ocorreu o processo de redemocratização, assim como a aprovação da Constituição
Federal de 1988 que, dentre outros avanços, criou o SUS alicerçado nos princípios da
universalidade do acesso, integralidade e equidade nas ações de saúde, participação
social e autonomia dos sujeitos (RATTNER, 2014).
Em 2004, o PAISM tomou a forma da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Mulher (BRASIL, 2004) cujas prioridades basearam-se no diagnóstico da
situação de saúde das mulheres no Brasil, elaborado em conjunto com diversos atores
sociais. Essa política teve como objetivo promover a melhoria das condições de vida e
saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos;
reduzir a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis; além de ampliar,
qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no SUS.
Esse documento incorporou a integralidade, o enfoque de gênero e a promoção
da saúde como princípios norteadores, em busca de consolidar os avanços no campo dos
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direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no
planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência
doméstica e sexual. Além disso, ampliou as ações em busca de atender às necessidades
e especificidades de grupos populacionais de maior vulnerabilidade e minorias
historicamente não contempladas pelas políticas públicas (mulheres negras, indígenas,
residentes em áreas rurais e/ou de difícil acesso, em situação de prisão, de orientação
homossexual, com deficiência, entre outras).
Essas duas iniciativas mais amplas se configuraram como marcos políticos e
históricos para a saúde no Brasil e construíram alicerces para ampliar o escopo de
políticas e programas governamentais que objetivaram a reorganização da assistência
obstétrica no país por uma perspectiva orientada pelo paradigma da humanização. Nessa
direção, destacam-se três estratégias do MS que tiveram como finalidade qualificar a
atenção à saúde materna e reduzir os índices de mortalidade: o Programa de
Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) (BRASIL, 2000); a Política Nacional
de Atenção Obstétrica e Neonatal (PNAON) (BRASIL, 2005); e, mais recentemente, a
Rede Cegonha (BRASIL, 2011).
O PHPN, instituído em junho de 2000 (Portaria n° 569), baseia-se em um
conjunto de condutas e procedimentos que visam assegurar a melhoria do acesso, da
cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e
puerpério às gestantes e ao RN. Tais condutas norteiam-se por uma visão ampliada
acerca do parto, que ultrapassa os aspectos biológicos da mulher e da criança, focando
no reconhecimento dos seus direitos e no respeito à dignidade e liberdade da mulher
como condutora de seu próprio processo de parturição (BRASIL, 2000).
É importante destacar que, no mesmo ano do lançamento dessa política, o Brasil
assumiu um compromisso internacional de cumprir com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, originários da Declaração do Milênio das Nações Unidas,
também adotados por outros 191 estados membros. Dentre as metas globais, que
deveriam ser atingidas até 2015, estava a redução da mortalidade materna a três quartos
do nível observado em 1990; contudo, o Brasil não conseguiu alcançar tal meta e ainda
enfrenta grandes desafios na redução da mortalidade materna na magnitude preconizada
(BRASIL, 2014a).
Em 2005, a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal foi instituída
diante da necessidade de ampliar os esforços para alcançar as metas estabelecidas pelo
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Pacto Nacional para Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (BRASIL, 2004),
lançado pelo MS no ano de 2004.
Com vistas a operacionalizar as políticas de atenção à saúde da mulher já
existentes, o MS lançou em 2011 a Rede Cegonha. Essa estratégia apresenta como
diferencial a articulação dos pontos de atenção à saúde materna em uma rede de
cuidados integrais, com o objetivo de assegurar à mulher o direito ao planejamento
reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, assim como um
nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis à criança (BRASIL,
2011). Para tanto, investiu-se na ambiência das maternidades, na criação de novas
unidades de Centros de Parto Normal (CPN) e na incorporação de sistemas de apoio e
logística, também necessários ao cuidado integral.
Essa iniciativa ministerial organizou-se a partir de quatro componentes: prénatal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; e sistema
logístico (transporte sanitário e regulação). Dentre as ações de atenção à saúde
relacionadas ao componente parto e nascimento, destacam-se a adoção das boas práticas
de atenção ao parto e ao nascimento embasadas em evidências científicas e o incentivo à
participação da Enfermeira Obstétrica (EO) na assistência ao parto de risco habitual.
Com o intuito de reduzir as altas taxas de intervenções desnecessárias, como a
episiotomia, o uso de ocitocina, a cesariana mal indicada, a aspiração naso-faringeana
do RN, entre outras, o MS lança, em março de 2017, as “Diretrizes Nacionais de
Assistência ao Parto Normal” e as “Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação
cesariana”. Tais documentos visam orientar as mulheres brasileiras, os profissionais e os
gestores da saúde, nos âmbitos público e privado, sobre importantes questões
relacionadas às vias de parto, suas indicações e condutas, baseados nas melhores
evidências científicas disponíveis (BRASIL, 2017).
Mais recentemente, em agosto de 2017, surge o projeto ministerial Apice On,
com o intuito de qualificar a assistência às mulheres voltadas ao planejamento
reprodutivo, parto e nascimento, pós-parto e pós-aborto, nos hospitais de ensino, no
âmbito da Rede Cegonha. A proposta apoiou-se no pressuposto de que a participação de
alunos em formação nesse processo contribui para a capilarização de práticas
assistenciais embasadas em evidências científicas, nos fundamentos da humanização e
do respeito ao direito e à autonomia das usuárias. Além disso, prevê a reformulação nos
processos de trabalhos dos profissionais de modo a produzir impactos no cuidado às
mulheres e nas redes de serviço.
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Nessa mesma direção, porém em âmbito internacional, a OMS publicou em
fevereiro de 2018 as novas diretrizes sobre padrões globais de atendimento às mulheres
grávidas com o objetivo de reduzir o uso desnecessário de algumas intervenções
médicas, dentre elas a cesariana (WHO, 2018). Trata-se de 56 recomendações, baseadas
em evidências que, para além de diretrizes clínicas, incluem o recebimento de
atendimento respeitoso pelas mulheres; o acesso à boa comunicação com os
profissionais de saúde; a garantia de privacidade e confidencialidade; além da
autonomia decisória sobre a gestão da dor, posições, entre outros. Assim, orienta a
inclusão das mulheres na tomada de decisões sobre o atendimento que recebem como
garantia de uma boa experiência de parto.
Em síntese, são evidentes os avanços da política nacional em direção a um
modelo de atenção humanizado ao parto nos últimos anos. Inúmeras ações e programas
específicos foram criados pelo Estado, contudo, observa-se um descompasso entre as
recomendações ministeriais e a realidade obstétrica brasileira, visto que, ao mesmo
tempo em que o país dispõe de políticas que orientam e redirecionam as práticas na
perspectiva da humanização, a realidade demonstra dificuldades na efetivação de tais
preceitos.
Tal conjuntura foi evidenciada no estudo multicêntrico “Nascer no Brasil:
inquérito nacional sobre parto e nascimento”. Essa pesquisa, a maior já desenvolvida
sobre gestações e nascimentos no país, realizada pela Fiocruz em parceria com outras
instituições no período de 2011 a 2012 com 23.894 mulheres, apresentou resultados que
confirmaram em âmbito nacional o panorama até então descrito em estudos
locais/regionais e denunciado pelos movimentos de mulheres e de humanização do
parto.
Esse inquérito nacional encontrou taxas preocupantes de procedimentos
sabiamente não recomendados há três décadas: mais de 70% das mulheres são
puncionadas; 37% sofrem manobra de Kristeller; 56% são submetidas à episiotomia;
70% são privadas de alimentação no trabalho de parto; 92% têm seus partos em posição
de litotomia; 40% receberam ocitocina e amniotomia; menos da metade (46%) tem
liberdade de movimentação durante o trabalho de parto; e apenas 18% contam com a
presença contínua de um acompanhante. O estudo evidenciou, ainda, contundentes
desigualdades socioeconômicas, raciais e regionais na atenção ao parto (LEAL et al..,
2014).
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Para além do fenômeno de intensa medicalização do processo de nascimento, a
interação com os profissionais de saúde tem se apresentado controversa, uma vez que
muitas mulheres são desrespeitadas e submetidas a situações humilhantes,
especialmente quando atendidas pelas maternidades públicas brasileiras. Essa
problemática tem sido evidenciada pelas produções científicas nacionais, como a
pesquisa realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo com mais de duas mil
mulheres, usuárias dos serviços públicos e privados de todo o país, a qual revelou que
uma em cada quatro mulheres (25%) referiu ter sofrido maus-tratos e desrespeitos
durante o trabalho de parto, parto e/ou pós-parto imediato (FUNDAÇÃO PERSEU
ABRAMO, 2010).
Esse tratamento hierárquico, denominado de violência obstétrica, consiste na
apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de
saúde, por meio de tratamento desumano, abuso da medicalização e patologização dos
processos naturais, o que acarreta em perda da autonomia e capacidade de decidir
livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente a qualidade de
vida das mulheres (VENEZUELA, 2007).
Por consequência, o movimento de humanização do parto, inspirado pelo
movimento feminista, pela Medicina Baseada em Evidências (MBE) e por experiências
contra-hegemônicas de assistência ao parto, ganhou força ao requerer tratamento
acolhedor e respeitoso às mulheres em objeção à excessiva medicalização do parto. Esse
movimento, que envolve diversos profissionais e instâncias da sociedade, reconhece a
importância da participação ativa da mulher no processo de parturição e dá ênfase aos
aspectos sociais, emocionais e à garantia dos direitos reprodutivos com o objetivo
principal de qualificar a atenção à saúde materna (DINIZ, 2005; DOMINGUES;
SANTOS; LEAL, 2004).
Nesse contexto, destaca-se o papel da Rede pela Humanização do Parto e
Nascimento (ReHuNa), uma organização da sociedade civil que vem atuando
nacionalmente desde 1993 com o objetivo principal de divulgar a assistência com base
em evidências científicas e em conformidade com as recomendações da OMS. Essa rede
desempenhou papel fundamental na estruturação do movimento de humanização da
assistência ao parto e nascimento, que pretende diminuir as intervenções desnecessárias
e promover um cuidado ao ciclo gravídico puerperal baseado na compreensão do
processo natural e fisiológico e em evidências científicas (RATTNER, 2010).
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A MBE é um movimento que estreou na área de saúde perinatal diante da
necessidade de reunir pesquisas no campo na obstetrícia para definir o que seriam
práticas necessárias, desnecessárias e prejudiciais, e assim, constituiu-se como pilar da
assistência humanizada, orientou a elaboração de políticas e tem se estabelecido como
recurso estratégico, ao utilizar a linguagem científica para dar visibilidade, contestar e
modificar rotinas já consagradas que têm causado efeitos prejudiciais para mulheres e
crianças (DINIZ, 2005).
Em países permeáveis às evidências científicas, esse movimento demonstrou-se
efetivo no que trata da mudança de práticas tradicionais e de seus valores subjacentes.
Porém, em países de renda média e com medicina pouco regulada, como o Brasil, a
adesão às recomendações científicas encontrou resistência, fazendo com que a prática
de intervenções reconhecidamente inseguras e dolorosas permaneça, configurando-se
nesses casos como uma forma de violação de direitos (DINIZ et al., 2016).
Apesar da conhecida relevância das evidências oriundas de ensaios clínicos,
revisões sistemáticas e meta-análises, para a produção de conhecimento científico e
elaboração de políticas, manuais e protocolos reorientadores de práticas, o grande
desafio na atualidade trata-se de não privilegiar o raciocínio clínico em detrimento do
sujeito. A arte do cuidar também demanda afinidades empáticas e habilidades intuitivas,
portanto, em determinados casos, é preciso abrir mão da incorporação de “evidências”
(CASTIEL; PÓVOA, 2002), para garantir que as necessidades de um sujeito em
particular sejam atendidas.
Assim, é ilusória a capacidade do conhecimento científico de dar conta de
resolver a totalidade das necessidades de saúde de uma população (GOMES; MERHY,
2014), do mesmo modo que a objetividade do discurso científico, isoladamente, é
insuficiente na reorientação das práticas obstétricas. Nesse sentido, é preciso considerar
outros elementos, sobretudo aqueles não clínicos, na delicada tarefa de trazer à tona
uma dimensão menos palpável e mais subjetiva dos envolvidos, colocando em destaque
as relações entre profissionais e usuários (GOMES; SILVA, 2014).
Para além da incorporação de novas práticas clínicas, é preciso que os
trabalhadores de saúde reflitam sobre em que medida as suas práticas têm considerado e
restituído às mulheres o lugar central no cuidado, de modo que estas possam exercer o
direito da escolha informada em defesa de suas necessidades e do seu projeto de parto.
Apesar dos comprovados benefícios do uso das boas práticas de atenção, estas não
devem ser incorporadas de forma prescritiva, sem considerar o desejo das mulheres,
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visto que se assim acontecer se estará operando uma substituição do modelo
tecnocrático autoritário por outro igualmente prescritivo, contudo dito humanizado.
Enquanto o parto ideal, ditado pelo saber científico, permanecer como o foco da
atenção em detrimento da mulher, esta permanecerá silenciada e excluída do processo,
ao passo que o termo “humanização” continuará a ser utilizado de forma equivocada,
posto que uma nova roupagem de rotinas e tecnologias, agora não invasivas, continuará
a ser imposta, representando mais uma subversão do cuidado.
Diante do exposto, faz-se necessário uma constante análise crítica do trabalho
em saúde para que os profissionais não se tornem burocratas e, ao acreditarem que
somente eles estão aptos a decidir pelo sujeito, perpetuem um enredo que exclui a
atuação da grande protagonista do parto. Simultaneamente, é preciso considerar a
produção da autonomia como uma das finalidades do trabalho em saúde, preocupar-se
com a complexidade do caso a caso e desenvolver práticas “junto” a pessoas e
comunidades, e não “sobre” elas (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Em uma breve análise das políticas nacionais, nota-se que, a partir dos anos
2000, o termo “autonomia” tornou-se cada vez mais recorrente nas proposições de
saúde (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006; BRASIL, 2004b; BRASIL, 2010; BRASIL,
2014b), assim como nas publicações científicas nacionais, evidenciando um crescente
interesse pela temática nos últimos dez anos. Observa-se ainda a vinculação intrínseca
desse termo com a “Promoção da Saúde” e com o modelo de atenção Humanizado que
se postula. Um marco nesse sentido é a Política Nacional de Humanização (BRASIL,
2010) que possui como um de seus valores norteadores a produção de sujeitos
autônomos, protagonistas e corresponsáveis pelo processo de produção de saúde.
De igual modo, a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2012, p. 22)
propõe como um de seus fundamentos e diretrizes “estimular a participação dos
usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado
à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos
determinantes e condicionantes de saúde”. Nesse mesmo sentido, as políticas
orientadoras da atenção ao parto e nascimento propõem assistência segura e
humanizada, baseada em evidências científicas e no direito ao exercício da autonomia
feminina, de modo que a voz da mulher seja respeitada nos serviços de saúde, incluindo
o direito de escolha informada e consentida no parto (como, com quem e onde ter o
parto) (BRASIL, 2014b).
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Assim, um aspecto comum para os formuladores das políticas é o de que as
mulheres devem estar no centro do processo, envolvidas com a experiência da gravidez,
do parto e da maternidade e vivê-la com segurança. Isso vem ao encontro do desafio
prático de retornar à mulher o papel de sujeito ativo da parturição, restituir o seu poder
de escolha, assim como promover a autonomia e o protagonismo desta.
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Este estudo se baseia na coprodução de sujeitos e de coletivos do Método
Paideia. Esse referencial participativo-construtivista trata da cogestão de sujeitos e de
coletivos organizados para a produção e, para isso, preocupa-se com a ampliação dos
graus de autonomia destes (CAMPOS, 2013).
A concepção Paideia se contrapõe aos métodos de gestão verticais e autoritários
que produzem alienação dos sujeitos, por isso são utilizadas estratégias para que estes
possam desenvolver maior capacidade para o estabelecimento de contratos de gestão
com as organizações, com maior autonomia. Assim, a ênfase encontra-se na gestão
democrática (cogestão) e na ampliação da capacidade dos sujeitos para analisar, tomar
decisões e agir sobre a realidade.
Nesse sentido, o presente estudo fundamenta-se na coprodução de sujeitos, a
partir da concepção Paideia, uma vez que esse conceito dá suporte à compreensão da
produção de autonomia no cotidiano da vida e do trabalho.
4.1 Categoria teórica autonomia e correlatos
Em geral, o conceito de autonomia é elaborado em relação com o de
heteronomia, uma vez que autonomia seria os humanos darem-se as suas próprias leis,
em oposição a recebê-las de outros (heteronomia). Em oposição a essa relação
dicotômica autonomia/heteronomia, Onocko Campos e Campos (2006) tomam o
conceito de autonomia como um valor relativo, ao entenderem que não se trata de uma
condição contrária à de dependência, tampouco de uma liberdade absoluta, mas, sim, de
uma capacidade de o sujeito lidar com sua rede de dependências.
Nessa compreensão, não há uma autonomia pronta a priori para todos, nem para
qualquer situação, assim como inexiste uma autonomia plena. Desse modo, a autonomia
se apresenta em uma forma relativa, dada em coeficientes, em graus variáveis, quase
como se fossem gradações relativas a um padrão do próprio sujeito ou a padrões sociais
e históricos estabelecidos (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
A autonomia poderia ser traduzida como um processo dinâmico, passível de ter
seus limites tencionados e alterados, o que implica em perdas ou em aquisições sempre
gradativas analisadas em relação a alguma posição anterior do sujeito, seja ele um
indivíduo ou uma coletividade. Trata-se de processo de coprodução de uma maior
capacidade dos sujeitos de compreenderem e agirem sobre si mesmos e sobre o
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contexto, conforme objetivos democraticamente estabelecidos (ONOCKO CAMPOS;
CAMPOS, 2006).
A coconstituição de autonomia, portanto, depende de um conjunto de fatores,
que são inerentes tanto ao próprio sujeito como à coletividade. Assim, as expressões:
coprodução de autonomia, coconstituição de capacidades ou coprodução do processo de
saúde/doença reforçam a participação do sujeito nesses processos, além de os
corresponsabilizarem pela própria constituição de si e pela constituição do mundo que o
cerca. Dentre as condições externas, transversais ao sujeito, que interferem na
autonomia destes, citam-se a cultura; a existência de leis mais ou menos democráticas; o
funcionamento da economia; a existência de políticas públicas; e os valores veiculados
por instituições e organizações (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Nessa concepção, a coprodução de maiores coeficientes de autonomia depende,
entre outros fatores, do acesso dos sujeitos à informação e da capacidade destes de
interpretar criticamente esse conhecimento para aplicá-lo. Assim, entende-se que o
sujeito autônomo é o sujeito do conhecimento, da reflexão e da ação. Ação sobre o
mundo, de modo a interferir sobre a rede de dependências (ONOCKO CAMPOS;
CAMPOS, 2006).
Cornélius Castoriadis (1982), conhecido como o filósofo da autonomia, também
entende o homem autônomo como um sujeito crítico, reflexivo e democrático. Segundo
o autor, “é aquele que sabe ter boas razões para concluir: isso é bem verdadeiro, e isso é
bem meu desejo” (CASTORIADIS, 1982, p. 126). O autor explica que a capacidade do
sujeito está no intervalo entre o que ele deseja e o que o Outro deseja dele, realizando
suas construções e escolhas a partir de um imaginário que é consciente, portanto o
sujeito é o único capaz de racionalizar, refletir e deliberar.
A seguir, apresenta-se um mapa conceitual que auxilia na compreensão do
conceito de autonomia adotado neste estudo.
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Figura 1. Mapa Conceitual elaborado a partir do conceito de Autonomia

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em ONOCKO CAMPOS e CAMPOS (2006).

Segundo Onocko Campos e Campos (2006, p.671), “toda autonomia é
construída na história (seja pessoal ou social) e é fruto de um processo”. Diferente de
outros mamíferos, o ser humano nasce frágil e totalmente dependente de sua mãe ou
cuidador para ser suprido em suas necessidades básicas de alimentação, higiene,
locomoção, manutenção da temperatura, entre outras. Essa relação mãe-filho persistirá
por algum tempo até que seja possível, a esse último, sobreviver de modo mais
independente. Logo, não há “nada mais alheio à noção tradicional de autonomia do que
um bebê humano”.
Essa dependência biológica e cognitiva inata dos bebês humanos aos poucos será
acrescida de uma dependência psicológica, uma vez que, para além das necessidades
vitais, o ser humano demanda por interações afetivas, essenciais à vida. Assim, observase a existência de uma interdependência entre o biológico e o subjetivo, de modo que
uma

necessidade

biológica

rapidamente
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comportamento/demandas psicológicas (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
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No início da vida humana, a construção da autonomia começa na relação com o
outro e é tecida de maneira singular, à medida em que se aprende a lidar/reclamar
necessidades por meio de reações como o choro, manifesto inicialmente na interação
com os pais, para, em seguida, estender-se ao restante da família, de modo que outras
pessoas sejam incluídas nessa relação de convivência (ONOCKO CAMPOS;
CAMPOS, 2006).
A mãe, ou quem a substitua, é a primeira pessoa representante da sociedade
junto ao RN. Considerando que a sociedade, qualquer que seja, participa enormemente
da história humana, a mãe é, portanto, uma importante porta-voz de milhares de
gerações passadas para seu filho. Enquanto um indivíduo social, a mãe fala a língua de
determinada sociedade, carregada de significações imaginárias específicas dessa
sociedade. Esse processo de socialização inicia logo após o nascimento – se não antes –
e se estende até a morte, ainda que as etapas decisivas sejam as primeiras
(CASTORIADIS, 1982).
Assim, há um caminho pessoal a ser percorrido em busca da autonomia
individual, e esta estará intrinsicamente relacionada com a construção de uma maneira
de ser peculiar, um estilo próprio de conduzir a vida, uma personalidade. Em geral, o ser
humano passa de uma condição de dependência absoluta para um estado de dependência
relativa e, por fim, a uma independência relativa. Nesse percurso, espera-se que o
indivíduo adquira a sensação de ser “um”, após ter sido “nós” (mãe e filho) em uma
relação. Nesse sentido, Freud defendia que toda psicologia é desde sempre social e que
a grande fragilidade humana estaria por trás da sua necessidade de socialização
(ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Assim como a autonomia pessoal é construída no transcurso da vida do sujeito,
um caminho na história da humanidade foi percorrido até que se chegasse às atuais
sociedades democráticas. Portanto, em diferentes momentos históricos, de diversas
sociedades, condições foram criadas para o exercício da autonomia, como é o caso da
criação de leis, quais sejam jurídicas, religiosas ou simbólicas, que de algum modo
enquadram a autonomia de cada indivíduo (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Assim, é notório que diferentes grupos sociais não desfrutam da mesma
autonomia, como exemplo, citam-se os escravos, que tinham liberdade cerceada,
cabendo-lhes apenas cumprir ordens; os médicos, que detêm um poder decisório
significativo, com implicações no processo de trabalho de outros profissionais da saúde;
e, por fim, as sociedades patriarcais, nas quais as decisões dos homens são soberanas às
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das mulheres. Assim sendo, “na ordem social, a autonomia aparece como questão
política e é uma resultante das conformações socio-históricas que se materializam em
relações de poder” (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006, p. 672).
Segundo os autores, a Idade Contemporânea é marcada pela fragmentação,
isolamento e individualismo. O tempo acelerado pós-moderno parece não deixar espaço
para reflexão e escolhas, vive-se como se tudo já estivesse decidido. O modelo social
dominante é reproduzido como se não houvesse consequências, tampouco
responsabilização (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006). Assim, esse pseudoindividualismo contemporâneo contrapõe o homem autônomo descrito como crítico,
reflexivo e democrático.
O princípio da crítica e da reflexão democrática é o reconhecimento de pertença
a uma sociedade. Sociedade esta não apenas geradora de constrangimentos que condena
o não cumprimento da lei, nem somente instrumento para a satisfação individual
imediata e desmedida, mas um lugar em que se reconhece o pertencimento a um social
histórico (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006). Está relacionado ao reconhecimento
da finitude humana e uma nova maneira de enxergar o mundo, que considera as
obrigações individuais com as gerações futuras, tendo como contrapartida a dívida
vigente com as gerações passadas, “visto que cada um de nós só é o que é em função
desses milhares de anos de trabalho e esforço humanos” (CASTORIADIS, 1982,
p.160). A responsabilização seria, portanto, o caminho e a condição para a realização do
projeto de autonomia e humanização (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
4.1.1

Coconstrução de autonomia em saúde e concepção de sujeito

Nas últimas duas décadas, a autonomia tem sido amplamente discutida no
campo da saúde, especialmente pela medicina social, que a tem destacado como um dos
objetivos centrais da política, da gestão e do trabalho em saúde, tanto na clínica como
na saúde coletiva. Assim, a finalidade essencial do trabalho em saúde seria, além da
própria produção de saúde, a coconstrução de capacidade de reflexão e de ação
autônoma pelos sujeitos envolvidos nesses processos (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS,
2006).
Considerar a ampliação do grau de autonomia das pessoas como um dos
objetivos dos sistemas de saúde tem importantes implicações políticas, epistemológicas
e organizacionais e exige uma reformulação ampliada dos valores e conceitos teóricos
que orientam o trabalho em saúde. Dentre as mudanças necessárias, destaca-se a
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redefinição do “objeto” do trabalho em saúde (riscos, vulnerabilidade e enfermidade),
que deve ser pensado de forma ampliada e sempre encarnado em sujeitos concretos.
Portanto, na busca pela coconstrução de autonomia dos usuários, é preciso valorizar o
sujeito e a sua singularidade, o que altera de forma significativa o campo de
conhecimento e de práticas em saúde (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Considerar a autonomia como elemento central na coprodução de saúde reafirma
o papel ativo dos sujeitos na criação de novas possibilidades de vida e o coloca como
protagonista na gestão de si mesmo. Essa compreensão não desconsidera a existência de
limites humanos, tampouco prevê que os sujeitos devam se responsabilizar sozinhos
(FIGUEIREDO; FURLAN, 2008).
Nesse contexto, é preciso refletir sobre como a categoria “sujeito” tem permeado
as práticas em saúde na atualidade. Entender o homem somente pela concepção do
cogito seria restringir as práticas clínicas, preventivas e educativas à lógica da razão e,
assim, buscar mudanças de condutas e estilos de vida por meio da racionalidade
(ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
A medicina ocidental contemporânea, herdeira do iluminismo, caracteriza-se
pela racionalidade e cientificidade das afirmações, pensamentos e práticas. Essa
concepção surge a partir do século XIX, com o desenvolvimento da investigação
médica, baseada na anatomia, fisiologia e influenciada pelo predomínio do pensamento
positivista e de uma visão reducionista de saúde, os determinantes biológicos da doença
ganharam ênfase e as ações em saúde passaram a se concentrar nos aspectos individuais
e curativos, o que alavancou um modelo unicausal na explicação dos agravos em saúde
(FIGUEIREDO; FURLAN, 2008).
No processo de consolidação desse paradigma, incorporou-se a ideia de
neutralidade na relação médico-paciente e o sujeito tornou-se passivo e objeto de
intervenção, o que culminou na expropriação da dimensão sociocultural, da
subjetividade e das possibilidades de manifestação do que é especificamente humano no
encontro entre usuários e profissionais de saúde (FIGUEIREDO; FURLAN, 2008).
Nesse contexto, a partir do século XX, Freud propôs uma clínica não mais
centrada somente no olhar, mas, sim, na escuta. Colocou no centro da relação clínica a
escuta e a fala do usuário em detrimento da visão objetiva do profissional. Contudo,
essas duas importantes dimensões ainda permanecem separadas na prática clínica
contemporânea. Enquanto as consultas médicas concentram-se no puro olhar e se
restringem à externalidade, os atendimentos psicológicos se ocupam apenas da escuta, o
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que nem sempre é suficiente para atender às necessidades dos sujeitos (ONOCKO
CAMPOS, 2001).
Isso porque predomina a ideia de que os profissionais de saúde supostamente
sabem do que os usuários precisam e o que eles devem fazer. Por conseguinte, as ações
de saúde predominantes ainda são restritas e mantêm-se arrogantes, ora com prescrições
não negociadas com os usuários e comunidades, ora reduzidas a procedimentos queixaconduta. Assim, ao privilegiar uma abordagem restrita ao olhar, o funcionamento de
diferentes serviços permanece fundamentado no paradigma positivista da medicina
(ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Apesar de já ser consagrado o fato de que a experiência de saúde compreende a
interação entre as dimensões biológicas, subjetivas e socioculturais (biopsicossocial), as
práticas profissionais em saúde privilegiam as questões biológicas, principalmente ao
enfocarem as doenças e o risco de adoecer, em detrimento dos outros aspectos da vida
do indivíduo em sociedade. Isso porque o paradigma biológico permanece como
modelo explicativo hegemônico do processo saúde-doença, que se estabeleceu como a
medicina ocidental contemporânea (FIGUEIREDO; FURLAN, 2008).
As implicações éticas decorrentes dessa postura são evidentes, portanto, a partir
das concepções sobre a constituição dos sujeitos e da própria vida social, faz-se
necessário refletir sobre possibilidades de mudanças. Segundo Campos (2013), seria
necessário ampliar a clínica, ou seja, recolocar essas dimensões (social, subjetiva e
biológica) em contato com o objetivo de aumentar a eficácia (a potência de produzir
saúde) do próprio sistema de saúde.
Ainda hoje, os profissionais encontram-se sem arcabouço para lidar com essas
questões no cotidiano dos serviços. As dimensões sociais e subjetivas permanecem
cindidas no indivíduo doente (FIGUEIREDO; FURLAN, 2008):
Então, cabe a pergunta se seria possível inventarem-se mundos, organizações e
instituições que produzissem não-Objetos/sujeitados, mas Seres com potencial
para pensar (refletir ou analisar) e agir com algum grau de autonomia em
relação aos seus determinantes, sejam externos ou internos, conjunturais ou
estruturais (CAMPOS, 2000, p. 65).

Nesse sentido, é preciso discutir como se dá a produção em saúde nesse processo
e considerar que os sujeitos, em parte determinados pela história e por suas
organizações, são também portadores de vontades, desejos de mudança e de poder para
propô-las e realizá-las, ou seja, sujeitos ativos e com autonomia para tanto produzir
como resistir e mesmo impedir mudanças e/ou processos inovadores.
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Testa (2000) afirma que os sujeitos não estão constituídos a priori, mas que são
produtores e produtos dos processos, logo devem ser reconhecidos como sujeitos
portadores de projetos e com certa dose de autonomia para realizá-los, o que os farão
sujeitos produtores e produtos de suas apostas.
Ao propor pensar a constituição do sujeito a partir de um processo de
coprodução entre o interno (imanência relativa) e o externo (transcendência também
relativa), Campos (2000) chama a atenção para a necessidade de lidar com a permanente
inter-relação das diversas variáveis que influenciam o sujeito:
“[...] um ser biológico, com uma subjetividade complexa, e mergulhado em
um conjunto de relações sociais que alteram seus desejos, interesses e
necessidades. (...) Um ser imerso na história e na sociedade, mas nem por
isso despossuído de uma subjetividade singular e de capacidade para reagir
ao seu contexto” (p.67-68).

O Método Paideia entende que o estudo dos mecanismos de constituição do
sujeito é essencial, uma vez que abre caminho para, em alguma medida, intervir
deliberadamente na produção desse ser. A concepção Paideia compreende a constituição
dos sujeitos em função de Planos que situam entre o mundo interno e o externo, sem
que haja limites precisos entre eles, ao contrário, encontram-se em permanente
interprodução. A interação desses espaços criaria zonas autônomas, em que os sujeitos
estariam desafiados a desvendar e a lidar em suas vidas (CAMPOS, 2013).
Os diversos planos que se interpõem na constituição dos sujeitos foram
agrupados por Campos (2013) em três regiões existenciais, partindo de uma dimensão
interna para uma sequência em que a interferência do social é crescente:
1) Particular: região de forças imanentes ao sujeito, que funcionam como
negação prática da transcendência, ou seja, refere-se ao agir do sujeito segundo outros
ditames que não somente os instituídos. O motor desse momento Particular de
existência compreende os planos internos da estrutura biológica, ou seja, a
especificidade genética de cada Ser, e os aspectos da subjetividade como o desejo e o
interesse, específicos de cada pessoa ou agrupamento.
O desejo está relacionado ao inconsciente, sua manifestação, portanto independe
da existência de meios (materiais ou subjetivos), tidos como necessários à sua
realização. Já o interesse exige uma maior capacidade do sujeito para lidar com dados
de realidade, assim demarca maneiras particulares destes lidarem com os determinantes
de ordem universal, o que se torna possível por meio da práxis.
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A práxis em geral é uma ação orientada para um determinado fim, ou seja, uma
prática planejada, administrada ou projetada. Ela constitui o meio pelo qual o sujeito
lida e transita por esses Planos. Por ser centralmente orientada pelo interesse, a práxis
cria situações singulares, diferentes do que se esperaria se os determinantes universais
funcionassem sem oposição, do mesmo modo em que se difere do desejo original do
sujeito ou Grupo.
2) Singular: região de contato do interno (abstrato) com o externo (concreto),
onde se conformam sínteses do sujeito diante do seu contexto. Ela se refere à
capacidade de reflexão e intervenção dos sujeitos na realidade, o que ocorre por meio da
formação de compromisso e constituição de contratos e projetos, composições estas
entre, de um lado, a influência dos determinantes de ordem Universal e, de outro, o
contexto Particular e os interesses exclusivos do sujeito.
A Formação de compromisso e a Gestão de contratos compelem o sujeito a
redefinir-se e a construir novos projetos, transformando-os em práxis, o que propicia a
possibilidade de relativo grau de autonomia.
Segundo o autor, “Formação de compromisso” indica situações que resultam da
relação entre o atendimento ao desejo (interno) e à necessidade social (externo), porém
ocorre de forma inconsciente ou com pequena interferência deliberada do sujeito. A
“Gestão de Contratos e de Projetos”, ao contrário, implica em uma intervenção
deliberada do sujeito nessas relações. Contudo, tais conceitos não são estanques, já que
existe uma continuidade entre ambos, pois todo contrato tem embutido certo grau de
formação de compromisso e vice-versa. O que significa dizer que o sujeito não tem
domínio completo desses movimentos, nem se submete absolutamente a eles.
3) Universal: região de forças com relativa transcendência em relação aos
sujeitos, ou seja, que incidem do externo sobre o interno e conformam os modos de ser
para o sujeito. O Universal indica o que está instituído, o estabelecido em necessidades,
estruturas, organizações e normas. Aparece para os homens com a aparência de força
transcendental, uma vez que são planos produzidos mais pelo social do que diretamente
pelo sujeito ou pelo Grupo.
A partir desses planos, o autor desenvolveu o mapa de coprodução de sujeitos
como uma ferramenta de análise, o que pode ser considerado uma importante referência
para a coconstrução da autonomia no âmbito deste estudo. Isso porque um sujeito com
autonomia seria aquele capaz de trafegar entre essas instâncias sem se subordinar
totalmente a nenhuma delas, ou seja, um sujeito que não se encontra preso à compulsão
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interna, nem à subserviência ao social. Ao contrário, é um sujeito capaz de se expressar
e de agir influenciado e considerando todos esses planos, à medida que compõe distintas
soluções, valendo-se de um método dialético que media forças internas com imposições
externas.
Assim, alguém que renuncia em absoluto à sua dimensão interna (desejos e
interesses) ou que seja incapaz de renunciar parte deles em função de compromissos, ou
da necessidade de integrar-se em instituições, não se constituiria em sujeito capaz de
viver com algum grau de autonomia (CAMPOS, 2013).

Quadro 1 - Mapa de coprodução de sujeitos

Fonte: Campos (2013).

Nessa direção, ampliar a visão para considerar o ser humano também como
sujeito do inconsciente, possuidor de desejos e valores, torna a compreensão do
processo saúde/doença/intervenção mais realística, uma vez que nem sempre as
escolhas são racionais, sendo por isso que comportamentos de risco permanecem
presentes mesmo quando os sujeitos estão racionalmente informados sobre a prática de
seus hábitos não saudáveis (ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006):
Reconhecer a subjetividade no processo saúde-doença significa reconhecer
que o limiar entre a saúde e a doença é sempre singular e que, mesmo
influenciado por planos que transcendem o estritamente individual, como o
cultural e o socioeconômico, em última instância, a influência desses
contextos dá-se no nível individual, encarna-se em sujeitos concretos
(FIGUEIREDO; FURLAN, 2008).

Portanto, a busca pela produção de saúde de forma integral e resolutiva, na
perspectiva da construção de uma clínica ampliada e compartilhada, pressupõe: 1) tomar
o sujeito em sua existência como objeto de trabalho, e não somente a doença; 2) tomar o
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desenvolvimento da autonomia como objetivo do trabalho, além da cura, reabilitação e
prevenção; 3) compor o diagnóstico com a história e os saberes do sujeito, e não
considerar apenas o saber clínico e epidemiológico; 4) considerar a complexidade
biopsicossocial na definição da terapêutica; 5) construir relações baseadas no diálogo,
na negociação, no compartilhamento do saber e do poder, no vínculo e na
responsabilização; 6) trabalhar em equipe e em rede (FIGUEIREDO, CAMPOS, 2014).
Dessa forma, o cuidado que tem compromisso com a produção de saúde deve
estar baseado no vínculo e na construção de um projeto terapêutico individual, de modo
que o sujeito possa coparticipar da construção de novos estilos de vida para si
(ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Nesse sentido, o programa educativo proposto por este estudo assume o
desenvolvimento da autonomia como objetivo de suas ações, para tanto privilegia o
vínculo, a corresponsabilização, o estabelecimento de relações dialógicas e menos
assimétricas. Ademais, busca-se proporcionar a reflexão crítica sobre a realidade,
oportunizando, assim, a elaboração de contratos e projetos de intervenção por meio da
práxis.
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5 PERCURSO METODOLÓGICO
5.1 REFERENCIAL

METODOLÓGICO:

PESQUISA

CONVERGENTE

ASSISTENCIAL
A Pesquisa Convergente Assistencial, conhecida em sua forma abreviada como
PCA, apresenta-se como uma modalidade investigativa cuja principal característica
consiste na articulação intencional da pesquisa com a prática assistencial em saúde. Ao
propor a convergência entre teoria e prática, essa abordagem supera a distância existente
entre a produção do conhecimento científico e sua real aplicação, além de possibilitar ao
pesquisador oferecer retorno imediato ao usuário/serviço (TRENTINI; PAIM; SILVA,
2014).
Desse modo, o método preconiza que as investigações ocorram no mesmo
espaço físico e temporal da prática, ou seja, no campo real da assistência a usuários dos
serviços de saúde a fim de aproximar pesquisador e pesquisa da realidade assistencial.
As propostas são negociadas entre o investigador e a equipe de saúde local, o que
permite o envolvimento de ambos nos processos de cuidado e pesquisa (TRENTINI;
PAIM; SILVA, 2017).
Apesar dessa modalidade de pesquisa ser advinda da pesquisa-ação e basear-se
nos fundamentos desta, a PCA apresenta peculiaridades que a distingue de outros tipos
de pesquisas participativas, principalmente por possuir como objeto peculiar a prática
em saúde. Os principais pontos de diferenciação estão no seu propósito, na forma de
escolher o tema e na maneira de conduzir o processo investigativo, uma vez que, além
de relacionar-se estreitamente com a situação social, a PCA tem compromisso com a
solução de problemas, o que ocasiona mudanças e introdução de inovações na situação
social (LACERDA et al., 2008).
Esse método se aproxima da postura epistemológica do paradigma complexo e
do construtivismo social, uma vez que entende o sujeito como um ser de ações e
interações, de incompletude e inacabamento. Nessa visão teórica e filosófica, o
conhecimento é produzido a partir da experiência dos sujeitos na relação destes com o
mundo e com outros sujeitos. Portanto, a realização simultânea de ações assistenciais
com o processo investigativo conduz à consciência crítica, às mudanças e inovações
necessárias à prática (ALVIM, 2017).
Esse tipo de pesquisa foi proposto no final da década de 1980 pelas enfermeiras
pesquisadoras Mercedes Trentini e Lygia Paim a partir da experiência destas com
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investigações (teses e dissertações) vinculadas ao PPGEnf da Universidade Federal de
Santa Catarina, que buscavam articular, empiricamente, concepções teóricas à prática
assistencial de enfermagem (ALVIM, 2017).
Publicada a primeira obra sobre a PCA, que abordou os princípios norteadores
do método e suas características, em 1999, o interesse social por esse tipo de pesquisa se
difundiu para outras regiões do país, principalmente para aquelas onde a pós-graduação
de Enfermagem estava presente. Em 2004, o lançamento da segunda edição do livro
contribuiu para o aumento no número de trabalhos com a utilização do método por
profissionais de saúde, em especial por enfermeiros, o que tem mostrado boa aceitação
deste entre a comunidade científica (ALVIM, 2017).
Apesar do método não se restringir aos fenômenos da pesquisa em enfermagem,
são os profissionais dessa área de conhecimento que mais têm adotado e difundido essa
nova forma de fazer pesquisa em saúde, nos diferentes espaços de sua atuação
assistencial. Esses estudos têm contribuído para a elucidação de problemas da prática e
para a construção e incorporação de inovações no cuidado, de forma teorizada e
científica, qualificando a prática assistencial (ALVIM, 2017; TRENTINI; PAIM;
SILVA, 2017).
Para atender aos conceitos regidos pela convergência, o pesquisador deve seguir
certas especificidades do método, de modo a garantir a identidade da PCA. São quatro
as propriedades principais: 1) Imersibilidade: requer a inserção do pesquisador no
contexto da prática em que é realizada a pesquisa; 2) Expansibidade: indica a
flexibilidade do pesquisador para ampliar o propósito inicial de investigação, o que
poderá conduzir a novas concepções teóricas para contemplar temas importantes
emergentes no processo; 3) Simultaneidade: caracteriza-se pela propriedade de
pesquisar a prática durante o exercício da própria prática. Esse processo ocorre com
movimentos de aproximação, de distanciamento e de convergência entre ambas as
ações; 4) Diálogo: a interação dialógica é mediadora da convergência entre a prática
assistencial e a de pesquisa, uma vez que a PCA supõe ações coletivas e colaborativas
entre pesquisador e demais atores sociais do campo, os quais contribuirão para a
concretização das mudanças e inovações no contexto da prática (TRENTINI; PAIM;
SILVA 2014, 2017).
De igual modo, o processo de investigação da PCA estrutura-se em quatro fases
que devem ser desenvolvidas de forma sequencial e inter-relacionadas, a saber:
concepção, instrumentação, perscrutação e análise. A fase da concepção é a que dá
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origem ao estudo e surge a partir de uma inquietação da prática profissional do
pesquisador. Essa etapa abrange a definição do tema e do problema de pesquisa, a
formulação do objeto de estudo, dos objetivos, das justificativas, contribuições e
referencial teórico (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
A segunda fase, chamada de instrumentação, consiste na definição dos
procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa e envolve a seleção do espaço
físico, dos participantes e das estratégias para adesão destes, dos métodos e técnicas de
obtenção das informações e a maneira como estas serão registradas. A terceira fase, de
perscrutação, caracteriza-se como um momento de definição de estratégias de
refinamento para a obtenção das informações. Nessa etapa, o pesquisador deve analisar
a exequibilidade das estratégias para possibilitar mudanças e inovações na prática
assistencial (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
A última fase, denominada de análise, propõe a interpretação das informações
obtidas por meio da apreensão, síntese, teorização e transferência. Na PCA, devido à
convergência entre as atividades de investigação e a prática assistencial, a análise é de
alta complexidade, uma vez que o conteúdo coletado pode incluir amplo e variados
tipos de informações, úteis tanto para a pesquisa quanto para a assistência (TRENTINI;
PAIM; SILVA, 2014).
No que trata dos métodos de investigação, a PCA conta com uma variedade de
técnicas, que permitem a abordagem individual e grupal, não só com o objetivo de
coletar informações, mas também de integrar os envolvidos de forma ativa e
participante ao processo de construção da pesquisa com as atividades profissionais do
pesquisador (ALVIM, 2017).
Os métodos para produção de dados mais apropriados na PCA são três: 1) A
entrevista (aberta ou estruturada), que quando aberta é denominada entrevista
conversação e ocorre em forma de conversa informal durante a prática assistencial do
pesquisador; 2) A observação participante, posto que o pesquisador se insere como
integrante do contexto pesquisado; 3) Discussão em grupo, sendo o grupo característico
dessa modalidade investigativa denominado Grupo de Convergência (GC) por ter como
finalidade desenvolver pesquisa em simultaneidade com a prática assistencial
(TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
O GC reúne algumas características fundamentais de outras modalidades de
grupos, como o focal e o de convivência, contudo possui como diferencial o fato de
desenvolver pesquisa em simultaneidade com a prática assistencial, seja ela educativa
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ou clínica. Trata-se de uma técnica propícia para o profissional abandonar a postura
diretiva e assumir uma postura participativa na prática assistencial (TRENTINI; PAIM;
SILVA, 2014).
Apesar de a PCA não ser um método clássico de pesquisa, sua proposta
inovadora de produção de conhecimentos preserva o rigor e princípios do método
científico. O envolvimento da equipe assistencial desde a concepção da pesquisa até a
aplicação dos resultados desta no campo prático apresenta-se como um diferencial.
Apesar de pesquisa e assistência manterem suas identidades próprias, ambas coexistem
durante todo o processo de aplicação do método e no movimento de convergência entre
elas é que surgem as potencialidades que contribuem na proposição de soluções para os
problemas, qualificando a assistência (ALVIM, 2017).
5.2 TIPO E ABORDAGEM DO ESTUDO
Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo Convergente
Assistencial. A escolha pela PCA como referencial metodológico para este estudo
decorreu da possibilidade que ela oferece de desenvolver práticas de cuidado, ao mesmo
tempo em que se produz conhecimento por meio do método científico.
Assim, esta pesquisa não se propôs apenas a investigar um problema da
realidade, mas, sobretudo, subsidiar ações que pudessem promover a coconstrução de
autonomia de gestantes com vistas a possibilitar a participação ativa e consciente destas
no processo de parturição.
A seguir, serão apresentadas as quatro fases que compõem o processo
investigativo da PCA, a saber: concepção, instrumentação, perscrutação e análise
(TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
5.3 FASE DE CONCEPÇÃO
O estudo decorre da inquietação da pesquisadora, que, inserida na prática
assistencial de serviços obstétricos vinculados ao SUS, constatou a falta de
protagonismo das parturientes em ambiente hospitalar, assim como a ausência de
práticas de preparação para o parto na assistência pré-natal e de promoção de autonomia
dos sujeitos na atenção básica.
A fase da concepção permitiu a construção do problema de pesquisa a partir da
reflexão e extensa revisão de literatura, que teve como objetivo embasar as decisões
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necessárias ao desenvolvimento da investigação, assim como da tecnologia de cuidado
proposta como ação educativa.
5.4 FASE DE INSTRUMENTAÇÃO
Esta fase consiste em traçar os procedimentos metodológicos: escolha do espaço
do estudo; seleção dos participantes e definição das técnicas para obtenção; e registro
dos resultados (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014).
5.4.1

Cenário do estudo

O cenário deste estudo compreendeu dois espaços principais: uma Unidade de
Saúde da Família (USF) e dois hospitais cujas maternidades são referência para o
atendimento ao parto para a população vinculada a essa USF. Todos os serviços estão
localizados no município de Cuiabá, capital do estado de MT.
5.4.1.1 Unidade de Saúde da Família
A USF selecionada para compor o cenário do estudo está localizada em um
bairro situado na região norte do município de Cuiabá cuja população é considerada de
baixa renda. Cerca de 2.000 famílias estão incluídas na área de abrangência dessa USF,
constituída de 12 microáreas. O serviço possui em um mesmo local duas equipes de
saúde da família que trabalham conjugadas, cada uma é formada por um médico, um
enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
A seleção dessa USF respeitou os seguintes critérios:
• Apresentar demanda significativa de gestantes em atendimento pré-natal;
• Constituir campo de estágio para alunos do Curso de Graduação em
Enfermagem da UFMT por facilitar o acesso das pesquisadoras e o
desenvolvimento das ações de assistência e pesquisa;
• Possuir equipe composta por enfermeiros com vínculo estatutário com vistas a
presumir a permanência destes na USF e a continuidade das ações assistenciais
propostas;
• Manifestação favorável da equipe de saúde ao convite para a participação no
projeto, uma vez que a PCA propõe o trabalho coletivo de pesquisadores e
profissionais como premissa para o processo de mudanças e de incorporação de
inovações no espaço assistencial.
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5.4.1.2 Cenário hospitalar
O cenário hospitalar foi composto pelas maternidades de dois hospitais
localizados no município de Cuiabá/MT, os quais serão identificados na pesquisa como
Hospital X e Hospital Y.
Hospital X: Hospital Universitário de médio porte, público, inaugurado na
década de 1980. Essa instituição serve como campo de estágio para graduandos e pósgraduandos na área da saúde, oferece atendimento em 32 especialidades médicas e
conta com equipe multiprofissional composta por nove diferentes áreas de
conhecimento, dentre estas Enfermagem, Medicina, Assistência social, Nutrição e
Psicologia.
A instituição possui 118 leitos ativos, sendo 24 destinados à ginecologia e
obstetrícia. Para a assistência à parturiente, o hospital conta com uma sala de admissão e
triagem obstétrica, uma UPPP com três leitos e uma sala para parto operatório
localizadas no interior do centro cirúrgico. O hospital é referência para a atenção ao
parto e cuidados especializados destinados a gestantes residentes na Regional Norte do
município.
A UPPP desse hospital conta com a atuação de seis enfermeiras obstetras na
assistência direta ao parto de risco habitual. Essas profissionais se distribuem em todos
os turnos de atendimento, em plantões de 12 e 6 horas.
Hospital Y: Hospital geral e universitário, de caráter filantrópico, conveniado ao
SUS, fundado em 1942. A instituição, atualmente gerida por uma universidade privada
do município de Cuiabá, também se configura como campo de estágio para estudantes
de diversos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde. O hospital conta
com 234 leitos, distribuídos entre: UTI adulto; UTI neonatal; UTI pediátrica; obstetrícia
cirúrgica; obstetrícia clínica e clínicas médica, cirúrgica e pediátrica.
Essa instituição é referência para atendimento de gestantes de alto risco e destina
um total de 34 leitos aos atendimentos de ginecologia e obstetrícia, sendo quatro deles
no Centro Obstétrico e outros quatro no Centro de Parto Normal (CPN), onde atuam
quatro Enfermeiras Obstétricas em regime de plantão de 12 horas.
Ambas as instituições acolhem projetos e programas ministeriais que visam
qualificar a assistência materna infantil por meio de investimentos, reformulação e/ou
aprimoramento nos processos de trabalho, como a estratégia Rede Cegonha e o Projeto
de Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia
(Apice On).
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5.4.2

Participantes do estudo

Participaram da pesquisa 11 mulheres que atenderam aos seguintes critérios de
inclusão: 1) Estar gestante; 2) Possuir Data Provável do Parto (DPP) para os meses de
outubro, novembro ou dezembro de 2018, o que significava estar no final do primeiro
trimestre gestacional ou início do segundo, quando abordadas para participar do estudo;
3) estar em acompanhamento pré-natal na USF cenário deste estudo, pelo menos, há
uma consulta; 4) Participar do programa educativo que ocorreria de forma simultânea
com a pesquisa.
Uma vez selecionadas as participantes conforme os critérios citados, incluíramse todas na pesquisa, denominando-se fechamento por exaustão. Foi prevista a exclusão
das gestantes que por algum motivo abandonassem a participação no programa
educativo ou que não participassem de no mínimo 70% das atividades propostas. Essa
situação ocorreu em dois casos, um de aborto espontâneo no primeiro trimestre
gestacional e outro perante o encaminhamento de uma gestante ao pré-natal de alto risco
cujas consultas ocorriam nos mesmos dias e horários do programa, inviabilizando,
assim, a participação neste.
No total foram abordadas todas as gestantes cadastradas na USF que se
enquadravam nos critérios de inclusão definidos, o que totalizou 22 mulheres. As
potenciais participantes foram convidadas pessoalmente pela pesquisadora por meio de
visitas domiciliares realizadas com as ACS responsáveis pela respectiva área de
residência. Desse total, sete não puderam participar do programa por incompatibilidade
com suas atividades pelo horário de trabalho/estudos e duas não compareceram em
nenhum dos encontros e não justificaram a ausência. Dentre as 13 que iniciaram a
participação no programa, duas se inseriram de forma descontinuada e não constituíram
o corpus do estudo, aplicando-se os critérios mencionados.
Para a manutenção da participação na pesquisa, utilizaram-se as seguintes
estratégias: distribuição de lembretes com as datas das atividades do programa
educativo; realização de ligações telefônicas com dois dias de antecedência às primeiras
reuniões de grupo, o que posteriormente não se tornou mais necessário; quando
ocorriam faltas eram realizados contatos telefônicos e/ou visitas domiciliares na semana
seguinte, sempre com horário escolhido pelas participantes.
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5.5 FASE DE PERSCRUTAÇÃO
A fase de perscrutação caracteriza-se pela definição de estratégias para a
obtenção das informações. Em decorrência da característica de possuir movimentos de
aproximação, de distanciamento e de convergência com a prática, a PCA permite a
utilização de vários métodos, estratégias e técnicas de coleta de dados, desde que sejam
observados os principais critérios desse tipo de pesquisa (TRENTINI; PAIM; SILVA,
2014).
Desse modo, a produção dos dados empíricos se baseou no tripé proposto pela
PCA, composto por entrevistas, Grupos de Convergência (GC) e observação
participante. Essa triangulação de técnicas foi essencial para produzir dados que
permitissem alcançar os objetivos propostos pela pesquisa.
Na PCA, o investigador produz dados durante o seu trabalho de assistir, uma vez
que nessa perspectiva pesquisa e assistência são entendidas como processos
complementares. Assim, esta etapa da pesquisa ocorreu de forma simultânea à execução
do programa educativo proposto e compreendeu as seguintes fases e técnicas de coleta
de dados:
1)

Primeira etapa: com o objetivo de identificar aspectos das dimensões

socioculturais e familiares das mulheres, a fim de caracterizar a autonomia destas antes
da participação destas no programa para atender ao primeiro objetivo específico da
pesquisa, adotou-se como método a história de vida, por viabilizar conhecer e
compreender os elementos subjetivos em sua essência, a partir da narrativa da
experiência de vida de uma pessoa (SILVA et al., 2007).
Nesse método, a entrevista é direcionada ao depoente e considera toda a
narrativa dos fatos, como eles foram vivenciados e a relação com a sua situação atual
(SILVA., 2007). As entrevistas foram realizadas no período de julho a agosto de 2018
por meio da técnica de entrevista aberta. A opção por essa modalidade de entrevista se
deu pela necessidade de acessar aspectos das dimensões subjetivas e socioculturais que,
em geral, escapam à objetividade de uma entrevista estruturada.
Para tanto, utilizou-se um roteiro dividido em duas partes, uma estruturada, com
itens que contemplaram dados sociodemográficos e obstétricos da mulher, e outra
aberta, composta por questões amplas divididas em seis blocos com vistas a identificar
acontecimentos significativos presentes na história de vida das entrevistadas (Apêndice
A). A pesquisadora inseriu o assunto de interesse, deu liberdade às informantes em suas
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narrativas e restringiu as indagações ao que se mostrou relevante no contexto da
entrevista.
As entrevistas foram agendadas conforme a disponibilidade de cada mulher e
realizadas individualmente em local de sua livre escolha. A preferência das mulheres se
deu pelo espaço físico da USF, que contou com um ambiente privativo e com o mínimo
de interferências externas. Contudo duas delas optaram por serem entrevistadas em suas
casas. Os depoimentos foram gravados em áudio e tiveram a duração média de duas
horas e 10 minutos. Em virtude do longo período de tempo destinado às entrevistas,
disponibilizou-se lanche às participantes com intuito de favorecer o conforto destas.
O diário de campo foi utilizado visando registrar observações e percepções das
pesquisadoras não captadas pelo gravador, e a transcrição dos depoimentos ocorreu à
medida que as entrevistas foram realizadas a fim de garantir um registro fiel de todos os
discursos.
2)

Segunda etapa: a principal estratégia utilizada nesta fase foi o GC e, por

meio desse grupo, o programa educativo foi conduzido com as gestantes. Trentini e
Gonçalves (2000) afirmam que a técnica de pequenos grupos propicia aos profissionais
de saúde abandonar a tradicional postura diretiva para assumir a postura participativa
em sua prática assistencial.
Realizaram-se 15 grupos no contexto do programa educativo proposto com a
finalidade de desenvolver a pesquisa em simultaneidade com a prática assistencial. As
atividades desenvolvidas nesse contexto foram subsidiadas pelo referencial da educação
problematizadora e teve como propósito o acesso a conhecimentos e reflexões
indispensáveis para as escolhas e decisões sobre o que é melhor para si, contribuindo,
dessa forma, para a coconstrução da autonomia.
Os encontros aconteceram no período de junho a dezembro de 2018, com
intervalo que variou de semanal a quinzenalmente, totalizando 15 encontros, com
duração aproximada de três horas cada. Participaram dos GC as 11 gestantes incluídas
na pesquisa, 13 profissionais que compunham a equipe do programa e os trabalhadores
vinculados à USF local.
A equipe executora do programa foi composta por uma docente de enfermagem,
duas enfermeiras, doutorandas nessa área de conhecimento, sendo uma delas também
educadora física, três psicólogas, duas delas mestrandas na área, e sete graduandas
(quatro em Psicologia e três em Enfermagem). Ampliou esse grupo os profissionais
vinculados à USF cenário do estudo: dois enfermeiros, que se envolveram de forma
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ativa em todo o processo, dois técnicos de enfermagem e doze ACS que se revezaram
para participar conforme disponibilidade. O vínculo prévio entre a academia e essa
USF, em especial entre as professoras/pesquisadoras e os membros da equipe
profissional, favoreceu a interação e a execução conjunta das atividades.
As reuniões do grupo aconteceram nas dependências do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), tendo em vista a facilidade de acesso e disponibilidade dos
recursos necessários à realização do mesmo. Houve uma preocupação em agendar os
encontros em dias e horários de preferência/disponibilidade das gestantes participantes.
O grupo também deliberou pelas temáticas que seriam abordadas em cada encontro, de
acordo com a necessidade percebida. O detalhamento do desenvolvimento dos GC será
abordado nos resultados deste estudo.
Os GC foram registrados com a utilização de gravadores de áudio e vídeo, com a
devida autorização das participantes. Os recursos eletrônicos foram localizados em
pontos estratégicos do local onde as atividades ocorreram, de modo a capturar diferentes
ângulos dos participantes, que se acomodavam em conformação circular. Segundo
Garcez, Duarte e Eisenberg (2011), a videofilmagem permite capturar aspectos difíceis
de serem registrados com outros recursos, tais como expressões corporais, faciais e
verbais; reações dos sujeitos em face de uma atividade ou questão proposta pelo
pesquisador; tarefas e atividades realizadas em grupos ou individualmente etc.
A escolha desse método se deu pela possibilidade de analisar o GC para além
dos relatos, considerando aspectos que favoreceram a interação, a condução e
funcionamento do grupo em operação, assim como questões que dificultaram ou
prejudicaram a dinâmica do mesmo.
Paralelo às atividades do GC, um grupo virtual foi criado em um aplicativo de
mensagens instantâneas, com a participação de todas as gestantes e profissionais da
equipe executora do programa, para permitir a comunicação e interação entre estes nos
momentos externos aos encontros presenciais. Os dados produzidos por esse recurso
também foram utilizados na análise deste estudo.
3)

Terceira etapa: dado o encerramento das atividades do programa

educativo, que aconteceu no contexto da atenção básica, as gestantes participantes
foram acompanhadas nas maternidades, cenário do estudo, durante o trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato, o que ocorreu entre os meses de setembro e dezembro de
2018. A pesquisadora, por meio da observação participante, registrou dados que
permitiram analisar as posturas e atitudes das mulheres no decorrer desses eventos e
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compreender de que forma a autonomia destas se manifestou no processo de parturição.
Um roteiro de observação foi elaborado a partir do que se intencionava produzir em
ternos de informação, considerando o objeto, objetivos e referencial adotado pelo estudo
(APÊNDICE B).
A técnica de observação participante permite “examinar com todos os sentidos
um evento, um grupo de pessoas, um indivíduo dentro de um contexto, com o objetivo
de descrevê-lo” (VÍCTORA et al., 2000, p.62). Não se trata de uma observação comum,
mas se volta à descrição de uma problemática previamente definida, o que exige um
treinamento específico. A qualidade desse tipo de pesquisa depende da capacidade do
pesquisador de observar e interagir com as pessoas enquanto elas desenvolvem
atividades em situações de sua vida cotidiana, o que permite examinar a realidade social
(ANGROSINO, 2009).
Para o registro das informações decorrentes da observação participante, utilizouse o Diário de Campo. Este permite ao pesquisador documentar a realidade observada,
representada

por

impressões

pessoais,

conversas

informais,

percepções,

comportamentos e rotinas (MINAYO, 2011). Essa ferramenta favorece o arquivo das
“peculiaridades sutis que chamam a atenção enquanto são novidades e depois deixam de
ser notadas” (VÍCTORA et al., 2000, p.59), evitando que a memória distorça fatos
subjetivos. Tais informações, ao serem utilizadas na análise de dados, tornam a pesquisa
de campo mais verdadeira e completa (MINAYO, 2011).
4)

Quarta etapa: nesta etapa, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com todas

as participantes no período pós-parto com o objetivo de aprofundar e validar alguns
aspectos da observação participante, assim como de explorar as percepções das
mulheres a respeito da autonomia expressa no processo de parturição por elas
vivenciado.
As entrevistas foram realizadas individualmente nas dependências da USF,
conforme preferência das participantes, em dia e horário por elas agendados, o que
ocorreu entre 30 e 60 dias pós-parto.
Para a entrevista, utilizou-se um roteiro (Apêndice C) com perguntas que
orientou a pesquisadora e propiciou uma conversa na qual as vivências e as narrativas
das participantes se sobressaíam, assim como sua visão acerca das relações sociais
estabelecidas no cenário do parto. Os depoimentos foram gravados, com a finalidade de
garantir a exatidão dos mesmos, e posteriormente transcritos na íntegra.
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Para melhor compreensão de todo o processo de construção de dados, apresentase a seguir uma síntese em diagrama representativo das quatro etapas.

Figura 2 - Etapas do processo de produção de dados de pesquisa

Entrevista
semiestruturada

Grupos de
Convergência

Observação
Participante

Entrevista
Semiestruturada

Fonte: Elaborado pelas autoras.

5.6 FASE DE ANÁLISE
A análise dos dados foi orientada pelo referencial teórico adotado pelo estudo e
seguiu o processo analítico proposto pela PCA que compreende quatro etapas:
apreensão, síntese, teorização e transferência (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014). Esta
etapa foi desenvolvida com o apoio do software NVIVO® e seus processos
operacionais, que permitiram o armazenamento e organização de todas as informações
coletadas durante essa fase de análise.
A primeira fase, de apreensão, teve início ao final da coleta de dados, com a
totalidade do material transcrito e organizado. Conforme Trentini, Paim e Silva (2014),
uma organização satisfatória dos dados nessa fase possibilita a descrição profunda do
fenômeno estudado. Nesta etapa, realizou-se leitura atenta e exaustiva de todo o
material a fim de obter maior aproximação com os dados. Este primeiro contato tornou
possível identificar alguns aspectos importantes que contribuíram para a compreensão
do objeto estudado.
Esta etapa da análise foi realizada da mesma forma para os três corpus obtidos
no trabalho de campo, isto é: os dados que fizeram referencia à fase que antecedeu a
participação das mulheres no programa (entrevista semiestruturada inicial); os dados
produzidos durante a participação delas na atividade educativa (grupos de convergência)
e o material decorrente da vivência parturitiva (observação participante e entrevista
semiestruturada pós-parto). Assim, trabalhou-se inicialmente com o material coletado
nos três momentos distintos de forma separada.
Posteriormente, trechos das transcrições foram selecionados e marcados com
símbolos, por meio da estratégia de codificação (TRENTINI; PAIM; SILVA, 2014),
que consiste em dar nome ou codificar cada linha do texto de maneira que possibilitasse
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o rastreamento de excertos com semelhança de significados ou ainda aspectos que se
destacaram, em uma primeira organização das informações. Nesta etapa foi possível
identificar estruturas com relevância teórica e analítica no texto.
Em seguida, com base no referencial teórico, nos pressupostos e objetivos desta
pesquisa, reduziu-se essa primeira classificação, ao se aglutinar os códigos afins, o que
deu origem a elaboração de pré-categorias compostas por códigos com temáticas
similares. Após as análises verticais, dos três corpus do material empírico em separado,
realizou-se análise horizontal, que considerou todo o material produzido como corpus
central da pesquisa. Desse modo, a fase de síntese, deu origem aos eixos/categorias de
análise que permitiram evidenciar dados essenciais para o desvelamento do fenômeno
estudado. As categorias foram formadas pelo conjunto de códigos semelhantes ou
propriedades similares que se completaram.
A etapa seguinte, denominada teorização, compreendeu “um processo de
identificação, definição e de construção de relações entre um grupo de construtos de
modo a possibilitar a produção de previsões do fenômeno investigado que leva a
denominação da teoria” (TRENTINI, PAIM E SILVA, 2014 p. 57). Nesse momento, o
referencial teórico que guiou o estudo foi cuidadosamente retomado, para que os dados
empíricos pudessem ser discutidos à luz deste, o que possibilitou a geração de novos
conceitos, definições e conclusões.
Esse processo de reflexão aprofundada possibilitou a compreensão dos
elementos do fenômeno estudado e o processo de transferência, que consiste na
possibilidade de transferir e socializar os resultados obtidos por meio da PCA, para que
sejam aplicados em outras realidades com características semelhantes.
Os resultados decorrentes das análises foram organizados em categorias,
apresentadas em três eixos que respondem aos objetivos da pesquisa, conforme
representado no esquema a seguir (Figura 3):
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Figura 3 - Eixos e categorias que organizam os resultados do estudo

Fonte: Elaborado pelas autoras.

5.7 ASPECTOS ÉTICOS E FORMAIS
A realização desta pesquisa foi autorizada pelas instituições de saúde envolvidas
(Anexos A e B) e obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos (CEP) do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) em 15/12/2017(CAAE
78809417.7.0000.5541/parecer nº 2.441.206), conforme estabelece o Conselho
Nacional de Saúde, por meio da Resolução nº 466/12 do CONEP (BRASIL, 2012),
(Anexo C).
As participantes da pesquisa foram esclarecidas sobre os objetivos do estudo e
asseguradas do direito de desistirem a qualquer momento, sem nenhum prejuízo à
participação destas no programa educativo ou no atendimento recebido pelas
instituições de saúde envolvidas com este trabalho. Garantiram-se às participantes
privacidade, confidencialidade, proteção da imagem e a não estigmatização. A
pesquisadora responsável assegurou, ainda, a não utilização das informações em
prejuízo das pessoas envolvidas, bem como o acesso destas aos resultados do estudo.
Devidamente esclarecidas sobre o objetivo da pesquisa, as participantes
expressaram consentimento em participar da mesma por meio da assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E). Autorizaram-se também o
registro de imagens e a utilização destas em atividades relacionadas a este estudo e de
ensino-aprendizagem (Apêndice F). Ressalta-se que as informações do diário de campo,
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gravações de áudio e de vídeo serão utilizadas somente para os propósitos desta
pesquisa, permanecendo arquivados sob responsabilidade da pesquisadora por cinco
anos.
Como forma de garantir o sigilo e anonimato, atribuíram-se às participantes
nomes fictícios/codinomes, definidos pelas mesmas, para que pudessem exercer sua
autonomia nessa escolha. As demais pessoas mencionadas nos relatos tiveram os nomes
substituídos pela função que exerciam no contexto da atividade registrada.
Destaca-se que essa substituição encobre, em parte, a relação de proximidade
estabelecida entre a equipe de profissionais e as participantes, assim como destas com
os seus pares, uma vez que estes, em grande parte das interações, faziam uso de apelidos
ou abreviações carinhosas do nome do interlocutor, o que não fica evidente após terem
sido excluídas as identidades dos relatos.
As informações oriundas das entrevistas, GC, aplicativo de mensagens
instantâneas e diário de campo foram identificadas com o codinome escolhido pelas
participantes, os respectivos dados obstétricos, data e local de ocorrência dos registros.
No caso de dados gerados no âmbito dos GC, estes foram especificados com a
denominação “encontro”, acompanhada de números de 1 a 15, de acordo com a ordem
de acontecimento dos mesmos.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise do material empírico revela como uma experiência que teve intenção
de dar suporte à coconstrução da autonomia de gestantes contribuiu para o
fortalecimento desta, durante o acontecimento do mesmo e no momento do trabalho de
parto e parto.
Inicialmente, apresentar-se-á uma breve caracterização das participantes do
estudo; em seguida, os dados da pesquisa são organizados em três conjuntos: o primeiro
apresenta uma caracterização do contexto de vida e da autonomia das mulheres antes da
participação destas no Programa Meu Parto a partir da história de vida das mesmas; o
segundo descreve a intervenção realizada e discute as repercussões dessa experiência na
autonomia das gestantes no transcurso da mesma; e o terceiro aborda as manifestações
da autonomia dessas mulheres durante o trabalho de parto e parto, assim como os
elementos que interferiram na expressão dessa habilidade no contexto hospitalar.

6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ESTUDO
As 11 participantes do estudo são caracterizadas, a seguir (Quadro 03), quanto à
idade, raça/cor, religião, situação conjugal, nível de escolaridade, ocupação/profissão,
renda familiar e dados obstétricos (idade gestacional, número de gestações, partos e
abortos).
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Quadro 03 – Caracterização das participantes do estudo segundo dados
sociodemográficos e obstétricos
História Obstétrica

Participante

Idade

Raça/
Cor

Religião

Situação
Conjugal

Escolaridade

Ocupação/
Profissão

Eduarda

15

Preta

Espírita

Casada

EMI

Do lar

Renda
Familiar
(salário
mínimo)
2a4

Iasmim

27

Parda

Evangélica

Casada

EFC

Autônoma

1a2

24

2

0

1

0

Joana

38

Parda

Evangélica

Solteira

EFI

Do lar

1a2

11

6

5

0

0

37

Parda

Católica

Casada

EMC

1a2

17

2

0

1

0

18

Parda

Evangélica

Casada

EMC

Aux.
Educacional
Autônoma

1a2

25

1

0

0

0

Gabriela

25

Parda

Católica

Casada

EFC

Manicure

4 a 10

25

2

0

1

0

Eloá

19

Parda

Evangélica

Casada

EMC

Do lar

1a2

23

2

0

0

1

Janaína

34

Parda

Evangélica

Casada

EMC

Do lar

1a2

14

3

1

1

0

Elizabeth
Maria
Rosa

IG

G

N

C

A

20

1

0

0

0

Sílvia

32

Parda

Evangélica

Casada

EFI

Do lar

Até 1

20

5

4

0

0

Kemilly

21

Parda

Evangélica

Casada

EMI

Do lar

1a2

21

2

1

0

0

Paulina

30

Parda

Evangélica

Casada

EMI

Do lar

2a3

20

4

1

0

2

Fonte: Dados construídos pelas autoras, tendo por base o depoimento das próprias participantes.
Legenda: EFI: Ensino fundamental incompleto; EFC: Ensino fundamental completo; EMI: Ensino médio
incompleto; EMC: Ensino médio completo. IG: Idade gestacional (calculada em semanas); G: Número de
gestações; N: Número de partos normais; C: Número de cesarianas; A: Número de abortos. Valor do salário
mínimo considerado R$ 954,00.

As participantes deste estudo possuíam faixa etária entre 15 e 38 anos, com
idade média de 27 anos. Quando foram incluídas na pesquisa, a maioria delas
encontrava-se no segundo trimestre de gestação, apenas uma no primeiro. A idade
gestacional mínima foi de 11semanas e a máxima de 25.
A quase totalidade das mulheres afirmou ser casada ou encontrar-se em relação
estável (10), apenas uma referiu estar solteira. Quanto à religião, pouco mais da metade
(8) informou ser evangélica, duas católicas e apenas uma espírita. Em relação ao nível
de escolaridade, quatro gestantes concluíram o ensino médio, três possuem ensino
médio incompleto, duas concluíram o ensino fundamental e duas possuem ensino
fundamental incompleto.
No que se refere à ocupação, a maioria das mulheres (7) relatou ser do lar, três
delas estavam inseridas no mercado informal e apenas uma delas encontrava-se
empregada formalmente. A renda familiar da maioria variou entre um e dois salários
mínimos.
Grande parte das entrevistadas relatou experiências de gestações anteriores,
sendo apenas duas primigestas. Do total de mulheres com histórico gestacional, cinco
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são secundigestas e quatro multigestas. Quatro delas tiveram seus filhos por via vaginal
no parto anterior e as demais foram submetidas à cesariana.
6.2 CARACTERIZAÇÃO DA AUTONOMIA: CONTEXTO E (RE)AÇÕES
DOS SUJEITOS
O presente tópico dará ênfase aos Planos de Coprodução dos Sujeitos
(CAMPOS, 2013) com o intuito de revelar um pouco sobre a autonomia das mulheres
antes da participação destas no Programa Meu Parto. Para tanto, privilegiaram-se como
material empírico as narrativas da história de vida das participantes a fim de caracterizar
alguns elementos do contexto socioeconômico e familiar que conformaram modos de
ser para as mulheres, assim como as reações e interferências destas na dimensão
externa.
Cabe ressaltar que não é objeto deste estudo realizar uma análise aprofundada
dos múltiplos elementos do contexto que interferiram na produção da autonomia das
mulheres ao longo de suas vidas, o que em suma é impossível de ser apreendido em sua
totalidade. Do mesmo modo, não se pretendeu contemplar a multiplicidade de
comportamentos expressos pelas mulheres diante das diversas situações vividas, mas
apresentar as regularidades de comportamento expressas pelas participantes no que se
refere às habilidades autônomas, assim como algumas nuances evidenciadas nas formas
de agir destas.
Almeja-se com este capítulo fornecer subsídios para caracterizar um estado
anterior e aproximado de autonomia das mulheres de modo que permita melhor
compreender a construção desta a partir da participação delas na atividade educativa
desenvolvida.

6.2.1

Restrições, opressão e violência: vivência em um contexto adverso
à produção de autonomia

Os sujeitos são constituídos em função de Planos situados entre o mundo interno
(forças imanentes) e o externo (forças transcendentes), sem que haja um limite preciso
entre estes dois polos. Ao contrário, os mesmos se estabelecem como espaços
existenciais contínuos, que interagem um sobre o outro. Nesse sentido, o contexto
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compõe uma região de forças que age sobre o sujeito como constrangimentos estranhos
e externos a ele (CAMPOS, 2013).
Diante da relevante influência das forças transcendentes/externas na produção e
no exercício da autonomia dos sujeitos, este capítulo se propõe a realizar uma breve
caracterização do contexto de vida das mulheres, a partir dos elementos que receberam
maior ênfase das mesmas, nas narrativas das histórias de vida colhidas no início desta
PCA.
No que se refere à escolaridade, poucas participantes concluíram o ensino médio
e nenhuma delas relatou ter ingressado em curso de formação superior ao longo de sua
vida. A educação escolar não se configurou como prioridade para a maioria das
mulheres, o que foi expresso por ausências nas aulas, reprovações e evasão escolar
precoce. Dentre os motivos atribuídos à interrupção dos estudos, predominou a gravidez
na adolescência e a necessidade de trabalhar para contribuir com o orçamento familiar,
que em geral foi referido como limitado:
Eu estudava, mas eu nunca terminei porque eu engravidei do meu primeiro
filho, aí não teve como terminar, eu fiquei na escola até uns oito meses (de
gestação), tava com um barrigão já! Quando eu vi que não dava mais pra ir
para escola eu parei e daí não deu de voltar. Eu ia voltar este ano, mas daí
eu engravidei (novamente). (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 19/07/2018).
Tive filho cedo, com quinze anos e com dezesseis eu já estava com meu filho
no braço, aí eu fugi da escola. (Joana, 38 anos, G6, P5, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 30/07/2018).
Eu comecei a trabalhar com doze anos, foi quando comecei a fazer unha [...]
Eu estudava de manhã e trabalhava a tarde e quando eu estava na oitava
série eu tive que parar de estudar porque tive que trabalhar a noite, eu
arrumei um serviço na praça popular que ia ganhar mais, aí eu parei de
estudar porque eu saía do serviço e não aguentava mais ir para a escola.
(Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 17/07/2018).

Em uma fase em que a maioria dos pares se dedica à formação escolar e
profissional, várias participantes abandonaram os estudos ainda na adolescência e não o
retomaram posteriormente. A falta de uma formação profissionalizante dificultou a
ocupação de postos de trabalho qualificados, de modo que foram frequentes a inserção
no mercado informal, as baixas remunerações e o pouco reconhecimento social:
Eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu já vendi açaí, já ajudei minha
sogra a vender espeto, já trabalhei em um mercadinho, mas nunca trabalhei
de carteira assinada. (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 19/07/2018).
Eu comecei a trabalhar com quinze anos, porque eu tinha que comprar
fralda para as crianças, aí eu tive que trabalhar. Trabalhava umas três vezes
por semana, mais depois eu vi que tinha que trabalhar todos os dias, aí com
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uns vinte anos eu comecei a trabalhar de verdade de doméstica e a noite eu
trabalhava na lanchonete. (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 06/08/2018).
Eu continuei sendo babá e recebia (salário), até comprei meu celular. Eu
estava trabalhando na casa da prima dele [esposo], eu cuidava da prima
dele, limpava a casa, vendia roupa, vendia lingerie, essas coisas... Eu parei
agora na gravidez que não quis fazer mais nada, até de ir pra escola, eu
desanimei. (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
17/07/2018).
No começo era DIFÍCIL, ele trabalhava como metalúrgico e não ganhava
muito bem, eu trabalhava no supermercado então não ganhava lá aquelas
coisas, né? ((choro)) E tinha mais uma menina para cuidar, porque minha
menina já tinha nascido então era bastante apertado e quando meu guri
nasceu ficou mais pesado pra gente porque tinha duas crianças e ainda
morávamos de aluguel e nós éramos novos e não sabíamos administrar o
dinheiro, então sempre estava faltando alguma coisa em casa ((choro)),
minha menina já chegou a chorar por causa de leite e não tinha uma gota de
leite em casa ((choro)) e um pacote de fralda... A mesma coisa era o meu
guri. (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
03/08/2018).

Segundo Araújo et al. (2015), a gravidez na adolescência muitas vezes gera
implicações negativas na escolaridade, como atrasos ou até mesmo suspensão dos
estudos. Isso porque, mesmo não estando preparada para tal acontecimento nessa fase
da vida, é necessário assumir os cuidados com o filho e muitas delas não possuem
alguém para auxiliá-las com essa tarefa. O frequente abandono escolar compromete o
grau de profissionalização e, consequentemente, a possibilidade de construir uma
independência financeira, especialmente entre jovens de camadas populares, que
contam com uma frágil rede de apoio econômico. Quanto menor o grau de instrução das
mulheres, maiores são as desigualdades sociais e de gênero nesse contexto. A gravidez
na adolescência também está relacionada a proles numerosas e a outras tantas mudanças
na vida, que contribuem para o estabelecimento de um ciclo de manutenção da pobreza.
Para além das repercussões citadas, características sociodemográficas e o
ambiente social em que as mulheres vivem possuem forte associação com a construção
da autonomia.

Mulheres com escolaridade elevada têm maior probabilidade de

conhecer a própria saúde, apresentar mais autoconfiança e ser mais assertiva em suas
escolhas em detrimento daquelas com menor grau ou nenhuma educação. Isto porque a
ausência de educação formal e as condições econômicas precárias dificultam a tomada
de decisões individuais (OSAMOR; GRADY, 2018).
Apesar da relevância da educação formal e sua importância para a inserção
profissional, no que tange à maior independência financeira, liberdade de decisão e
autonomia (FERNANDES, 2016), os vínculos trabalhistas frágeis não permitiram às
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mulheres permanecerem em seus empregos durante a gestação, levando-as a se
ocuparem exclusivamente aos cuidados com o lar e com os filhos. Algumas
reconheceram a necessidade de trabalhar durante a gestação atual para contribuir com o
orçamento doméstico, contudo os discursos enfatizam as dificuldades e obstáculos para
a obtenção de emprego nessa fase:
Eu estou sem gás, o dinheiro dele que ele recebeu não deu para nada, mal
deu para pagar energia e comprar o sacolão ((choro)) aquele dia que eu saí
com pressa era porque eu tinha deixado os guris com fome ((choro))...
Quando nós dois trabalhava a gente dava conta, mas agora só ele que tá
trabalhando ((choro))... Eu queria encontrar um serviço pra mim, eu tentei
procurar serviço, mas ninguém pega a gente para trabalhar ((choro)) ...Eu
tava com um mês de gestação quando o meu patrão foi mandado embora do
serviço, aí como ele saiu, eu tive que sair também ((choro)). (Sílvia, 32 anos,
G5, P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Eu não tenho condições de trabalhar agora, até porque ninguém vai aceitar
gestante, mas não é uma coisa que está me deixando feliz... já está me
preocupando, está me deixando BEM aflita já! (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Entrevista aberta. Cuiabá, 01/08/2018).

Outro impedimento à inserção no mercado de trabalho, relatado pelas mulheres,
relaciona-se à interdição do esposo/companheiro que não aprova a ocupação com
atividades externas ao domicílio. Tal ocorrência denota o contexto familiar patriarcal
em que estão inseridas, que subtrai a autonomia da mulher e impõe um modelo de
condutas e ações:
Aí ele [esposo] decidiu que seria melhor eu parar de trabalhar e cuidar da
minha filha. (Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
30/07/2018).
O meu esposo não gosta que eu trabalhe, ele quer trabalhar e quer me dar
tudo que eu preciso e tudo o que eu quero, quer que eu fique só cuidando da
casa. [...] Eu tenho um pouco de vontade (de trabalhar), mas às vezes eu
penso na criação do meu filho e do bebê que está vindo, por que em casa a
gente pode ensinar do jeito que a gente quer que os filhos da gente fica.
(Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 19/07/2018).
Eu parei de estudar para trabalhar, aí logo que eu conheci meu esposo eu
parei de trabalhar a noite porque ele não gostava e eu voltei para o salão de
novo, aí com dezenove anos eu engravidei [...] Meu marido nunca gostou que
eu trabalhasse, ele sempre quis que eu ficasse em casa e foi isso, até hoje foi
assim. (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta, Cuiabá,
17/07/2018).

Segundo Vieira et al. (2017), as mudanças observadas no papel social da mulher
moderna, que, em geral, implicam em assumir uma carreira profissional, escolher o(s)
parceiro(s) e definir número de filhos, não foram observadas entre grande parcela das
jovens menos escolarizadas e pertencentes às camadas populares, entre as quais tende a
existir maior cobrança para que assumam papéis restritos ao lar e aos cuidados com os
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filhos, principalmente se estas vivem com um companheiro. Identifica-se, portanto, um
claro padrão de tutela masculina que restringe à mulher os papéis de mãe e dona de
casa. Os altos índices de abandono do mercado de trabalho após a gravidez confirmam
essa tendência.
Fora do mercado de trabalho, grande parte das mulheres relatou dependência
financeira, especialmente do cônjuge. Algumas delas expressaram incômodo com a
situação e relataram conflitos decorrentes da mesma, conforme se pode observar nos
fragmentos a seguir:
Quando eu trabalhava, eu conseguia comprar as minhas coisas sem precisar
ficar pedido para os outros, eu não ganhava muito, mas já conseguia
comprar as minhas coisinhas sem precisar ficar pedindo. (Janaína, 34 anos,
G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).
Eu não gosto de depender das pessoas, isso não! Sempre gostei de ter minhas
coisas, de fazer uma conta e chegar o dia e eu ter dinheiro pra pagar, se tem
uma coisa que tem me deixado mais ansiosa, engordando por comer por
ansiedade é isso! Eu queria MUITO estar trabalhando agora do que ficar só
esperando, tem que ficar pedindo para o meu esposo, eu gosto de sempre
estar comprando coisa pra mim e para os meus filhos e hoje eu estou mais
descuidada, demora um TEMPO pra ir comprar alguma roupa. (Paulina, 30
anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Lá em casa como é ele [esposo] que recebe o dinheiro, eu que tenho que ficar
falando o que está precisando, a gente briga direto por causa disso [...] Eu
era acostumada a comprar o que eu queria, agora eu quero fazer as coisas e
ele acha que não tem necessidade. (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 17/07/2018).
Era bom demais (trabalhar), não tinha mais que depender dos outros. Não
precisar dos outros foi MUITO bom! (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 06/08/2018).

A renda conjugal restrita amplia a situação de dependência das mulheres/casais
que necessitam do suporte de membros da família extensa para atender as suas
necessidades básicas. Essa condição foi reportada, principalmente, por aquelas que não
possuíam moradia própria, uma vez que a falta de recursos para arcar com as despesas
de um aluguel tornara necessário residir com os familiares dos cônjuges. Esse cenário
contribui para uma menor sensação de liberdade e privacidade das mulheres no
ambiente onde residem:
Meu marido não ganha muito, ele ganha pouco e quando eu parei de
trabalhar, as despesas aumentou para o meu esposo, ele teve que assumir
minhas dívidas e as despesas da casa sozinho, tanto que a gente morava de
aluguel e tivemos que voltar pra casa da minha sogra, por conta da questão
financeira. [...] Se eu tivesse minha casa, seria super feliz, porque é bem
difícil, bem chato! Eu já fui muito humilhada pela minha sogra ((choro)).
(Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).
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Quando ele [sogro] está na casa eu fico só lá dentro do quarto, eu e meu
filho... Ou então eu vou para a minha mãe, mas eu não gosto de ficar lá não.
Eu não gosto dele não, porque ele intromete muito quando eu vou corrigir o
meu filho. (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
19/07/2018).

O acesso restrito a recursos materiais e sociais diminui o controle das mulheres
sobre as suas próprias vidas, contribuindo para a diminuição de sua autonomia e o
aumento das desigualdades de gênero. Nesse contexto, é comum que a violência esteja
presente de diferentes formas, desde os pequenos atos de dominação e subordinação até
a ocorrência de agressões físicas e sexuais. Na dinâmica das relações entre homens e
mulheres que acontecem no espaço privado, algumas situações de violência são
naturalizadas, invisíveis e aceitas, contudo as consequências para as mulheres são
inúmeras com repercussões negativas na saúde física, mental e na qualidade de vida
(CHACHAM; JAYME, 2016).
Em face das relações assimétricas de poder vividas, identificadas nos discursos
das participantes, que em geral ocupam posições hierarquicamente inferiores, em um
contexto de dominação imbuído pelo patriarcado, o abuso de poder exercido pelo
gênero masculino ganhou ênfase. Apesar das diferentes histórias de vida, chamam
atenção as situações de violência, seja no âmbito da relação paterna ou da conjugal,
vivenciadas por todas as mulheres, em algum momento de suas vidas:
Ele [esposo] ficava tentando esconder as coisas, aí quando eu descobri e
quis deixar ele, ele queria me matar, ele me perseguia, tive uma vida bem
conturbada. (Joana, 38 anos, G6, P5, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
30/07/2018).
Eu não gostava de ficar lá, na (casa da) minha mãe, porque chegou uma
época, com uns quatorze anos, que meu padrasto começou a passar a mão
em mim e eu não gostava de ficar lá... Era uma peça só na casa da minha
mãe, não tinha quarto, não tinha nada, aí nós sempre dormíamos à vontade,
de camisola eu e minha irmã. Quando eu fui casar e eu não morava mais em
casa, minha irmã falou para mim que ele [padrasto] estava fazendo a mesma
coisa com ela. [...] Eu já apanhei bastante, mas hoje não, hoje ele [esposo] é
mais carinhoso. Mas foi muito difícil! Até na frente do meu filho eu
apanhava, MUITO! Mas graças a Deus tudo mudou e eu tenho orado por
ele, conversado com ele, para não acontecer o que aconteceu comigo,
porque a minha mãe já apanhou muito do meu pai, ela apanhou por dez anos
na frente de nós tudo mesmo, ele não estava nem aí, eu era a mais velha e eu
que cuidava dos meus irmãos, aí ela sofreu bastante na mão do meu pai, foi
muito difícil. (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
19/07/2018).
Então assim, esse negócio de agressão me marcou bastante, na minha casa
mesmo, com o meu pai... E hoje assim, qualquer coisa, quando vejo alguém
gritando, eu já assusto, porque é um trauma que fiquei, eu tenho muito
trauma disso, de agressão, eu tenho TRAUMA disso, eu vejo duas pessoas
brigando na rua e eu já fico assim. (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 17/07/2018).
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O que mais lembro da minha infância é quando meu pai agredia minha mãe
((choro))... Eu participei BASTANTE das agressões aqui em casa ((choro))...
Ele era muito ciumento e minha mãe trabalhava fora e ele achava que ela
tinha outro homem e ficava agressivo com ela, ele batia nela, já chegou de
rasgar a roupa dela e ela ter que andar pelada na rua, já queimou coisa dela
((choro)). Ele não importava se tinha gente olhando ou não ((choro)). Ele
saía e chegava em casa e ficava agressivo com a minha mãe e com a gente.
Quando ele chegava de vim falar com a gente, já era pra bater. Meu pai
tinha esse problema, ele batia muito! A gente apanhava bastante!
Antigamente não tinha essas coisas de não poder bater em filho, então a
gente apanhava bastante! Essas coisas que lembro da minha infância
((choro)). (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta, Cuiabá,
17/07/2018).
[...] Então ela [mãe] e meu pai brigava bastante por ciúme, meu pai tinha
bastante ciúme dela, então eles brigavam bastante também, e a gente
conviveu, a gente cresceu vendo tudo isso, né? Essa violência dos dois, um
com o outro. (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
03/08/2018).
Ele [ex-marido] era ignorante comigo, ele quebrava as coisas, espancava
meu neném... O bebê não podia chorar que ele já batia e se eu falasse
alguma coisa ele me xingava e queria vir para cima de mim, mas acho que
era porque ele era muito novo e não tinha experiência com nada... Foi assim
por nove anos. Tudo o que eu comprava para dentro de casa ele quebrava...
Ciúmes, porque eu trabalhava em uma lanchonete à noite, aí se um rapaz
chegasse para conversar comigo, ele ficava me vigiando, e também ele
queria que eu desse dinheiro pra ele e não tinha como dar porque eu pagava
o aluguel, pagava a babá, fazia compra para casa e ele ainda queria
dinheiro. Ele não trabalhava, eu trabalhava dia e noite e ele em casa
((choro)) e quando eu chegava tarde ele me batia ainda ((choro)). (Sílvia, 32
anos, G5, P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Foi VIOLÊNCIA SEXUAL MESMO, foi BEM marcante mesmo, para mim é
um pouco difícil de falar porque... se eu chorar não reparem, por favor! Eu
sofri um abuso aqui no bairro... depois disso eu passava mal toda noite, toda
noite quando eu deitava vinha aqueles flashs e coisas horríveis porque ele
[estuprador] me enforcava e ele estava com uma faca, foi HORRÍVEL! (Eloá,
19 anos, G2, P0, A1. Entrevista aberta. Cuiabá, 01/08/2018).

Todas as formas de violência, quais sejam: física, psicológica ou sexual,
restringem a expressão da autonomia dos sujeitos, de modo a fixar uma posição de
subordinação e de opressão. Esta é uma das razões pelas quais a violência pode ser
considerada como uma esfera de notoriedade na análise das relações de poder e da
formação de identidades. Apesar de acometer mulheres de diferentes classes sociais,
especificamente, a violência doméstica ganha espaço em contextos de carência,
precariedade e ausência de alternativas. Além de potencializar tais vulnerabilidades,
resulta em subserviência, naturalização de padrões hierárquicos opressivos e restrições à
autonomia feminina (SENRA, 2018).
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No contexto hostil de limitações e violência, ganham força os relatos que fazem
referência ao apoio emocional recebido pelas mulheres ao longo de suas vidas. Entre os
provedores desse suporte, destacam-se a família e a igreja, com ênfase para o apoio
materno:
Ela [mãe] sempre estava lá comigo quando eu chegava triste, quando alguém
me maltratava... Minha mãe sempre me dava conselho “Não fica assim não,
que daqui um tempo isso muda”, então eu sempre contei com o apoio da
minha mãe, sempre contava tudo pra ela, até hoje eu sempre conto tudo pra
ela. [...] Tive alguns problemas que superei com confiança, amor e carinho
porque a minha mãe estava comigo o tempo todo. (Raíza, 18 anos, G1, P0,
A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 31/07/2018).
Eu não era de me abrir com ninguém, hoje em dia eu me abro com meu
esposo, no começo a gente também não tinha uma relação muito boa, mas
conforme o tempo foi passando, a gente se uniu muito nós dois ((voz
embargada)), mas ele (esposo) é meu amigo, meu companheiro, eu conto, as
vezes quando eu fico chateada, a gente conversa, então eu tenho ele ((choro)),
mas tem coisa que eu não gosto de falar pra ninguém não. (Iasmim, 27 anos,
G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).

Onocko Campos e Campos (2006) explicam que a construção da autonomia se
trata de um processo dialético e único, que se dá na relação com o outro. Ao nascer, o
ser humano depende biológica e psicologicamente de outras pessoas, que, em geral, são
familiares/cuidadores. À medida que se desenvolve, passa de um estado de dependência
absoluta para o de dependência relativa e, por fim, a uma condição de independência
relativa. E assim, pouco a pouco, vai se criando um padrão de comportamento, uma
maneira particular, uma personalidade.
A dependência interpessoal não deve ser vista como um fator problemático no
que tange à autonomia, pelo contrário, como esta é desenvolvida dentro de um contexto
social, a capacidade de se envolver em relacionamentos interpessoais satisfatórios é uma
condição para o desenvolvimento positivo da personalidade e para o comportamento
autônomo (KUNST et al., 2019).
Nessa direção, Kunst et al. (2019) consideram que a capacidade de iniciar e
manter relacionamentos significativos é componente importante de uma “autonomia
saudável”. Assim, defendem a conceituação de autonomia como autogovernança aliada
a um senso de identidade, em oposição às definições que traduzem autonomia como
independência e distanciamento dos outros.
A rede de apoio social é uma interface entre o sujeito e o sistema social que ele
integra. Ela subsidia as formas como a pessoa percebe seu mundo e nele se orienta,
assim como as estratégias e capacidades para estabelecer relações e enfrentar
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problemas. Quanto mais satisfatória for a percepção da pessoa em relação a sua rede de
apoio social, mais fortes serão os sentimentos de satisfação com a vida (COUTO, 2018).
A rede de apoio deve ser analisada em relação a duas dimensões: relativas à
estrutura e à função. A primeira é de ordem quantitativa e refere-se à multiplicidade das
relações estabelecidas, ou seja, o número de pessoas com as quais o indivíduo identifica
que pode realmente contar. Já a dimensão funcional está relacionada à qualidade dessas
relações, principalmente no que se refere à satisfação das necessidades e à ausência de
conflitos. Esses dois aspectos podem se caracterizar como fatores de proteção ou de
risco para o desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas (COUTO, 2018).
Considerando a importância da rede de relações no que tange à construção da
autonomia pessoal, entende-se, portanto, que quanto menos extensa e fortalecida for a
rede de apoio da mulher, mais vulnerável ela se encontrará. Apesar de algumas
mulheres poderem contar com familiares próximos, a análise do material produzido
permitiu concluir que a maior parte delas dispõe de uma rede de apoio escassa e frágil.
Isso é percebido pelas próprias participantes que reforçam em seus discursos o quão
resumido é o número de pessoas com quem podem contar em momentos considerados
difíceis:
Eu me sinto SOZINHA DEMAIS ((choro)). Eu não converso com ninguém...
Não tenho amigas! Eu só tinha a minha mãe ((choro)). (Sílvia, 32 anos, G5,
P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Eu sou sozinha, SOZINHA, só! Sofro sozinha, choro sozinha, não tenho
ninguém... Eu não tenho irmão próximo, eu não tenho ninguém, então pra
mim é sozinha. (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
17/07/2018).
[...] Durante a minha gestação anterior eu não tive apoio de ninguém.
(Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).

Em relação à qualidade das relações estabelecidas, esta também foi avaliada
como problemática em diversos casos. Nos discursos, as mulheres deram ênfase aos
conflitos, à falta de diálogo, à carência afetiva, sentimentos de abandono e rejeição por
parte dos pais e familiares. Os dados demonstram insuficiência do apoio emocional em
momentos em que este foi julgado como necessário pelas participantes, como pode ser
identificado nos relatos:
[...] Aí depois eu fui morar com ele [pai], mas a minha madrasta judiou de
mim... Ela JUDIAVA, saía com os filhos dela e me deixava. Ela batia em mim
e me deixava de castigo, me colocava para fazer as coisas e a filha dela não
fazia nada, mas ela só fazia isso quando o meu pai não estava, quando ele
estava ela me tratava normal. Aí eu chorava BASTANTE, eu chorava, aí eu
saí de casa e ele foi atrás de mim, aí eu falei como a minha madrasta me
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tratava e ele disse que ela não fazia isso não, ele nem se importou. (Sílvia, 32
anos, G5, P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Eu nasci e já fui entregue para o meu pai, minha mãe não quis saber de mim,
e eu não cheguei nem de amamentar, fui criada com pai e avó. Meu pai quis
continuar com a vida dele, e arrumou madrasta, então fui criada com
madrasta e avó... E eu sofri muito em mão de madrasta, porque quando não
é o sangue da gente, a gente não importa, então era a filha dela com meu pai
e eu e minha irmã sempre de lado. A gente apanhava da madrasta... Ela
influenciava meu pai, e meu pai não entendia, batia na gente. Então minha
infância foi muito turbulenta mesmo, a minha mãe apareceu algumas vezes,
ela aparecia e ia embora, chegava lá e fazia maior desavença na porta de
casa, chamava a polícia e sumia. É mãe só no documento, somente o nome
dela, mas você não conhece o caráter dela, você não conhece ela, você não
sabe do que ela é capaz, entendeu? Então, é uma mãe desconhecida. Já tem
3 anos que não vejo ela... E aí aconteceu toda a separação do meu pai e da
minha madrasta, aí logo ele arrumou outro casamento, que foi de 2016, aí
logo a minha outra madrasta, assim, eu e minha irmã não podia encostar em
nada dela, não podia comer a mesma comida que ela e meu pai comiam, a
gente não podia usar o mesmo sabão e a gente começou a ficar mais no
quarto, minha irmã como tem a mente muito mais fraca que eu, ela começou
entrar em uma pequena depressão. Ela passou por psicólogo, por conta da
turbulência de infância. [...] Eu cheguei uma tarde na casa do meu pai e ele
falou que sabia que eu estava namorando e que agora eu ia morar com meus
padrinhos, que ele e a esposa haviam decidido que queriam morar sozinhos,
aí eu peguei minhas coisas, e disse que estava tudo bem, se ela não me
queria mais na casa dele... Ele deixou todas minhas coisas na porta da
minha madrinha, logo na esquina, eu estava chorando, péssima! (Eduarda,
15 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 17/07/2018).

Uma rede de apoio limitada e enfraquecida, conforme evidenciado neste estudo,
não contribui com a produção de autonomia. Estudiosos do assunto afirmam que a
autonomia é desenvolvida a partir de relações estreitas e afetivas com pessoas de
referência, como pais e familiares. Entre os indicadores do desenvolvimento da
autonomia, destacam-se: possuir uma base familiar segura; ligações afetuosas e
duradouras entre pais e filhos; e características parentais de suporte à autonomia
(BARBOSA et al., 2007).
Segundo Sarafino (2011), redes de apoio escassas e frágeis podem estar
relacionadas a uma postura dos próprios sujeitos que: 1) não permitem que as pessoas
percebam suas necessidades de auxílio; 2) não se sentem confortáveis em buscar ajuda
para não sobrecarregar o outro; ou 3) não sabem como acessar o apoio. Todavia, o
motivo pode estar associado às características das pessoas que poderiam disponibilizálo, como: 1) não possuir recursos necessários; 2) encontrar-se em situação de estresse;
3) ser indiferente às necessidades dos outros.
A quantidade de apoio social recebida também sofre influências a depender do
gênero e do grupo sociocultural no qual o indivíduo está inserido. Segundo o autor,
evidências sugerem que as mulheres recebem menos apoio de seus cônjuges quando
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comparadas aos homens e, assim, tendem a buscar suporte nas relações estabelecidas
com amigas (SARAFINO, 2011). Contudo, no que se refere ao apoio de amigos(as), foi
possível perceber que a maioria das mulheres possui um suporte restrito, uma vez que as
relações de amizade, por elas estabelecidas, são igualmente escassas.
Em contraposição, o apoio da igreja/espiritual foi apontado de modo recorrente
como um suporte que promove encorajamento para enfrentamento de situações difíceis,
alívio de sentimentos negativos e conforto emocional;
Além de Deus, só tenho o meu esposo mesmo, se eu vejo alguma coisa em
casa ou algum problema, DEPOIS de ter orado, eu converso com ele
[esposo], ele é muito positivo, fala que vai melhorar e acaba dando certo,
mas às vezes a gente passa as nossas dificuldades e eu não falo nada nem
pra minha mãe, eu só oro. (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Ah! Eu gosto demais (da igreja), é onde a gente desabafa e se sente bem. Ah!
Eu gosto! (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
17/07/2018).
[...] Tem coisa que não adianta falar, quem vai ajudar é Deus. Tem pessoas
que são muito negativas e vão te colocar para baixo, então é pedir somente
para Deus. (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista aberta. Cuiabá,
01/08/2018).
Às vezes eu não tenho muito com quem falar e eu pergunto para pastora e
ela sempre fala: ‘Faz isso que vai dar certo”, ela tem me ajudado bastante,
bastante, eu converso com ela e agora eu tenho com quem conversar, mas eu
ainda sou meio difícil para conversar com outras pessoas e falar sobre
algumas coisas. (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
19/07/2018).

Apesar do apoio espiritual e da igreja, em geral, serem compreendidos como
positivos no que tange ao suporte emocional dos sujeitos, faz-se necessário refletir sobre
alguns aspectos que relacionam a religião à autonomia.
De acordo com Bernardi e Castilho (2016), a religião pode exercer uma
influência na estruturação de uma identidade individual, ou seja, os valores que o
indivíduo constrói ao longo de suas vivências tornam-se condicionantes do seu modo de
vida. A depender de suas crenças, o sujeito pode manter-se dedicado a seguir os
preceitos religiosos em sua integralidade, sem dar emersão as suas vontades intrínsecas
e à capacidade de escolhas. Nesse sentido, a religião ao inculcar valores e práticas como
submissão, sacrifício, obediência e sofrimento silencioso pode restringir a liberdade de
expressão e de pensamento, sendo então considerada um fator limitante ao exercício da
autonomia.
Nessa direção, Castoriadis (2002 apud. ONOCKO CAMPOS; CAMPOS, 2006)
considera toda sociedade religiosa profundamente heteronímica, uma vez que pressupõe
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o não questionamento dos ditames religiosos por serem considerados divinos.
Comumente, observa-se nessa população uma submissão incontestável às leis sacras
mediante a crença de que estas foram instituídas por uma entidade, e não criadas por
homens.
Campos (2013) acredita que a construção de sociedades democráticas depende
da política em seu sentido mais amplo, o que envolveria a atuação dos movimentos
sociais; alianças entre classes; lutas entre interesses econômicos e ideológicos; alteração
das relações de poder existentes entre dominantes e dominados; ampliação do acesso à
riqueza e à justiça; instituição de sistemas de cogestão e capacidade de coproduzir
Necessidades Sociais, Compromissos e Contratos. Segundo o autor, a democracia passa
pela análise dos caminhos sociais e institucionais por onde se consolidam a dominação e
a libertação, dependendo, portanto, da reformulação do papel de controle dos
micropoderes.
Por fim, apesar de as entrevistadas estarem inseridas em um contexto
desfavorável à produção de autonomia individual, foi notório na história de vida de uma
delas que a mudança de contexto de vida, possibilitada ainda na infância, contribuiu, em
alguma medida, para oportunidades de amadurecimento e desenvolvimento de crítica
diferenciados:
Na minha infância meu pai resolveu me entregar pra outra família, a
intenção dele era de ganhar um valor em cima de nós [filhos], pra gente
trabalhar e poder ter uma renda pra pegar pra ele, aí ele viu que não ia ter
por parte dessa família com quem fui morar, mas como já era a segunda
casa que ele tinha nos deixado, ele resolveu deixar lá porque eles aceitaram.
Na época veio eu e minha irmã que é mais velha que eu dois anos, isso foi em
1990, desse tempo pra cá ficamos morando aqui, em 1992 minha irmã
resolveu voltar, e eu permaneci em Cuiabá porque eu vi que era melhor e
com isso ao passar do tempo essa família me acolheu muito bem [...] Eles
não tratavam (os filhos biológicos e adotivos) com diferença, o que era pra
fazer, ela [mãe adotiva] cobrava de todas... De fazer os trabalhos da escola,
essas coisas, ela falava que era pra gente estudar, então a gente ficava mais
na questão de estudar mesmo, não trabalhava. A relação foi boa desde o
primeiro momento, eles deixavam muito aberto assim no que precisasse era
pra falar com ela, então não tem o que queixar deles, foi sempre uma boa
relação, até hoje eu tenho um bom relacionamento com eles e sempre que
possível eu estou lá... Ele [pai adotivo] até hoje considera eu e até minha
irmã como filhas mesmo, sempre respeitou, ele teve até maior consideração
por mim do que meu próprio pai, de dar valor, de fazer as coisas pra gente.
Nessa casa, eu tinha o meu quarto, tinha a chave do meu quarto, eu
arrumava as coisas tudo do meu jeito. Quando eu comecei a trabalhar fui
comprando uma coisa ou outra e eles [pais adotivos] sempre me ajudando e
falando: “Elizabeth o dia que você quiser ir pra sua mãe (biológica), pode
ir”, sempre deixaram aberto, foi muito assim de Deus, eu encontrava um
apoio neles. [...] Eu tinha medo de voltar pra casa, querer estudar e meu pai
não deixar, então eu ficava pensando que se eu voltasse eu não ia estudar,
porque meus irmãos já não estudaram, aí eu também não ia conseguir
estudar. Dos nove irmãos, eu que tenho mais estudo. Foi uma vida muito
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sofrida pra eles... Meu pai foi um pai muito rigoroso, usava muito a ditadura
com os filhos, colocava no sol quente e no milho, pegava aquela vara de
cavalo e batia nos filhos, ficava tudo marcado, tinha momento que tínhamos
que fugir para o meu pai não bater na minha mãe ou em nós, porque ele
deixava marca, chegava até espancar, era sofrido. Eu não peguei tanto isso
como meus irmãos... então é uma situação que hoje meus irmãos carregam,
eles não aceitam. Graças a Deus que eu tenho aquela família (adotiva) e
sempre que eu preciso, eles estão prontos pra me apoiar. Na época que eu
ganhei bebê eu fiquei uma semana na casa da minha mãe adotiva... Pra mim
é uma grande alegria mesmo! (Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).

Esse relato reforça a importância que o contexto exerce na produção de
autonomia dos sujeitos. A troca de um ambiente opressor por um cenário mais
democrático e livre de violência, que proporcionou apoio familiar e condições
favoráveis ao estudo, foi positiva para o desenvolvimento de habilidades autônomas,
com destaque para a busca pelo conhecimento, inserção no mercado formal de trabalho
e mudança na estrutura social e econômica individual, conforme apresentado por essa
participante.
Em síntese, as mulheres participantes desta pesquisa estão inseridas em um
contexto de vida fortemente marcado por violência, exclusão, pobreza, cultura de
desigualdade de gênero e restrições de acesso a alternativas diversas de educação e
espaços de reflexão crítica, dimensões estas adversas à construção da autonomia
individual. Identificou-se ainda que, apesar de o apoio social ser considerado elemento
potencializador de atitudes autônomas, foram identificadas redes frágeis e limitadas, o
que contribui para a situação de vulnerabilidade.
6.2.2

Renúncia, submissão e desejo: entre a compulsão interna e a
subserviência ao contexto

Diante de um contexto desfavorável à produção/exercício de autonomia, comum
às participantes deste estudo, entende-se que elas não estão fadadas a um mesmo padrão
de comportamento. Segundo Campos (2013), o sujeito, um ser biológico imerso na
história e em um conjunto de relações sociais, possui uma subjetividade singular e,
assim, graus relativos e variáveis de autonomia para reagir em seu contexto, na busca
por concretizar os seus peculiares desejos, interesses e necessidades, mediante processos
de negociação e luta com o passado e o presente.
Apesar das dificuldades impostas pelo contexto no que se refere ao acesso à
educação escolar, relatadas pela maioria das mulheres, observa-se que mesmo entre
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aquelas que contaram com condições favoráveis para a manutenção dos estudos
sobressaíram comportamentos de descompromisso com o mesmo. Proceder este
característico da compulsão interna (desejo), e não da tomada de decisão crítica, o que
resultou em não responsabilização com a própria escolarização, conforme observado
nos relatos a seguir:
Teve uma época que eu fiquei matando aula e eu quase reprovei por causa
disso, e teve um tempo que eu já fui expulsa da sala, já fui suspensa ((risos))
[...] Eu não gostava de acordar cedo, eu falhava com horários, aí eu fiquei
suspensa por três dias porque eu cheguei tarde e a escola não permitia
chegar tarde três dias consecutivos. (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
aberta. Cuiabá, 01/08/2018).
Na escola era bom, mas eu recordo pouco, porque eu faltava mais do que ia,
eu não ia muito na escola... eu não acordava cedo, tinha dia que dava
preguiça, aí eu não ia ((risos)). (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Eu fugia da escola e ia beber cerveja, tentei aprender a fumar, mas não
consegui. Quando era aula de matemática, eu saía, não gostava de
matemática, nós matava aula [...] Aí eu reprovei três anos na quinta série,
por isso que eu fiquei na quinta, e eu não quis mais estudar não. (Joana, 38
anos, G6, P5, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).
Eu lembro que foi chegando uma certa idade e eu matava muita aula, meu
pai não deixava a gente sair, né? Então, quando eu tinha oportunidade, eu
aprontava, ia pra rua, na pracinha... Eu acabei repetindo um ano, que foi a
sétima série, repeti por faltar aula... estudei um bom tempo lá, até que eu fui
expulsa da escola porque eu brigava demais. (Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).

O desejo é compreendido como uma força predominantemente imanente ao
sujeito, que se manifesta mesmo em oposição à vontade consciente do mesmo ou contra
as conveniências sociais e culturais, portanto não demanda projetos nem meios racionais
para induzir o sujeito à ação, mas, manifesta-se com grande autonomia em relação ao
mundo externo, sendo por isso considerada a manifestação mais particular do sujeito
(CAMPOS, 2013).
Participantes mais velhas mostraram-se reflexivas, em alguma medida, com o
fato de não terem se dedicado aos estudos como gostariam/deveriam. Algumas citaram
o estímulo recebido dos pais na adolescência e a ênfase dada por eles à escolaridade
como uma necessidade social. Contudo, esse empreendimento não foi suficiente para
que a permanência escolar ocorresse:
Eu não estudei não foi por falta de apoio dos meus pais, eu e minha irmã que
fomos relaxadas mesmo e não ia... quando eu estudava a noite, ao invés de ir
para a escola estudar eu ia pro barzinho e ficava sentada bebendo coca ao
invés de ir estudar. Então foi mais falta de responsabilidade nossa mesmo de
estudar, não porque meus pais não incentivaram, hoje em dia eles [pais] até
jogam na nossa cara que não estudamos, aí como eu tive filho e tal e não
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tinha mais aquela coisa de ficar em sala de aula. (Gabriela, 25 anos, G2, C1,
A0. Entrevista aberta, Cuiabá, 17/07/2018).
Eu era ruinzinha de querer estudar, não gostava de estudar não, e eu tive
chance de ter uma faculdade, mas não quis, eu me arrependo porque as
pessoas mais velhas que eu não tiveram oportunidade, eu não fui dessa
época de ter que trabalhar na roça e os pais não deixar estudar, mas eu não
quis e já tive filho cedo. (Joana, 38 anos, G6, P5, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 30/07/2018).
Eu deveria ter feito mais, não pelos outros, mas por mim, ter feito mais por
mim, para ter mais (recursos) para ajudar os outros, tipo já ter uma
profissão pra dar mais alguma coisa para os meus filhos. (Paulina, 30 anos,
G4, P1, C2, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Eu e minha irmã não estudamos por sem vergonha mesmo, porque meu pai
até hoje ele fala: “Vocês não estudaram! Era pra estarem bem!”. Meu pai
fala que se eu tivesse estudado, não estaria morando de favor na casa dos
outros [...] Hoje eu me arrependo muito, porque era uma época que eu perdi
de ter estudado. (Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
30/07/2018).

Apesar de o desejo ignorar as circunstâncias externas, o sujeito é obrigado a
reconhecê-las para lidar com elas da melhor forma possível. Quando isso não ocorre, o
sofrimento com as consequências é inevitável (CAMPOS, 2013). Apesar da leitura
reflexiva da questão, nota-se pouca disposição das mulheres para agir de modo a
modificar elementos presentes do contexto vivido que comprometem sua qualidade de
vida. No caso, a dificuldade de retomar os estudos.
Em meio a um grupo que demonstrou comportamento de descompromisso com
os estudos e dificuldades de reagir a impedimentos presentes no contexto, o relato de
uma participante chama atenção:
Meu pai (biológico) sempre tirava nós da escola, ele [pai] não deixava nós
continuarmos estudando, porque falava que a gente ia namorar, isso e
aquilo... então ele era uma mente muito fechada, por isso escolhi permanecer
morando com os meus pais adotivos. Eu não voltei pra casa (dos pais
biológicos) porque a minha vontade era de permanecer estudando para
futuramente trabalhar e ajudar meus pais e irmãos no que pudesse.
(Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
03/08/2018).

A narrativa indica maior compromisso de Elizabeth com o real, ou seja, sua
maior capacidade como sujeito para lidar com situações da realidade que a cercavam e
renunciar ao desejo que lhe pareça uma ameaça. Segundo Campos (2013), esse
comportamento que se diferencia do desejo é chamado de interesse. Apesar de o
interesse também atuar sobre o sujeito como um estímulo imanente, ele demarca
maneiras particulares deste lidar com a transcendência dos determinantes de ordem
universal e com as possibilidades.
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Um sujeito com autonomia, portanto, seria aquele capaz de trafegar entre essas
duas instâncias (imanência e transcendência) sem se subordinar absolutamente a
nenhuma delas. Assim, autonomia seria a capacidade de se expressar e de agir tendo
considerado todas essas categorias a partir de um processo reflexivo, que possibilite a
mediação de forças internas com imposições externas em busca de soluções (CAMPOS,
2013).
Considerando que o sujeito sofre a ação dos diversos planos (Particular, Singular
e Universal), o que ele é corresponde ao modo como esses planos o influenciam, porém,
ao interferir neles, o sujeito se singulariza. O grau de autonomia dos sujeitos
dependeria, portanto, de sua maior ou menor capacidade de reagir a influências do
contexto, sejam elas históricas, sociais, econômicas, culturais, ideológicas etc., uma vez
que os sujeitos são influenciados por essas circunstâncias, mas podem igualmente
influenciá-las e modificá-las (CAMPOS, 2013).
A capacidade de reação aos determinantes do contexto habilita o sujeito na arte
de compor formação de compromisso entre os seus desejos e as obrigações sociais,
dentre as quais, destaca-se aqui a de trabalhar. O trabalho pode se dar, em alguns casos,
em função central do próprio desejo, no entanto a sua existência atende também a
necessidades e imposições sociais. Nesse sentido, essa prática implica-se na Formação
de compromisso e construção de contratos (CAMPOS, 2013).
A narrativa supramencionada evidencia que, ainda durante a infância, a
participante demonstrou um comportamento caracterizado por capacidade de crítica,
ação racional e responsabilização. Segundo Menezes (2016), tal personalidade não se
fundamenta apenas em sua singularidade pura, mas também na interação de múltiplos
fatores sociais e culturais que interferem na estruturação das características individuais.
Apesar de o desejo resultar dos processos internos do sujeito (origem instintiva),
há que se considerar que ele também é produzido por processos intersubjetivos,
conformados nas relações sociais familiares, pela introjeção de valores, entre outras.
Contudo, uma vez constituído como desejo, tende a operar como força pulsional, ou
seja, com automatismo em relação ao contexto, ainda que, ao cabo, possa ser
alterado/reprimido pelo sujeito (CAMPOS, 2013).
Nesse contexto, entende-se como responsabilização a capacidade de o sujeito
assumir-se como único ou principal responsável por melhorar as condições da sua
existência, ou seja, a habilidade de reconhecer-se como gestor de si mesmo e de sua
saúde, carreira e, dessa forma, sentir-se no controle de sua vida, de modo a se

92

responsabilizar pelas consequências de suas ações (SILVA, 2014), dentre as quais se
podem citar sucesso/insucesso dos estudos, inserção profissional, condições
econômicas, de saúde, entre outras.
No que se refere à saúde reprodutiva e à responsabilização das participantes com
a mesma, os relatos evidenciam que grande parte das gestações ocorreu sem
planejamento e em um momento considerado desfavorável pelos casais:
(A gravidez) não foi planejada, idealizada, aconteceu assim... Por besteira,
deslize nosso, falta de atenção, achando que é brincadeira e eu esquecia do
meu remédio, passou um mês e depois que ele foi comprar, quando eu via já
tinha esquecido e deixava sempre para o outro dia, aí perdeu o efeito. Eu
fiquei bem abatida, assim, nossa! Agora? Agora? Não dá! Não dá não!
Porque assim, eu não sabia fazer nada! Mas eu fiquei com aquilo na
cabeça... se eu tivesse pensado um pouquinho mais, não tinha acontecido.
Nos primeiros meses, até os dois meses, foi bem difícil pra mim, até eu
aceitar tudo. (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
17/07/2018).
Eu parei de tomar remédio. Não estava tomando nada, o método era correr e
tomar banho, e depois eu não ficava deitada não. (Paulina, 30 anos, G4, P1,
C2, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Eu engravidei porque eu parei de tomar o remédio porque minha
menstruação é desregulada, aí eu tive que parar para ver se regulava e aí foi
neste tempo que eu parei que engravidei. (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 19/07/2018).
Quando eu fiquei noiva que tive a primeira relação sexual com meu esposo,
aí com três meses eu engravidei, eu não tomava anticoncepcional na época
por medo da minha avó encontrar ((risos)) então eu só tomava pílula do dia
seguinte e escondido da minha avó ((risos)) aí eu acabei engravidando
((risos)). (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
03/08/2018).

Os relatos das mulheres possibilitaram evidenciar que ocorreram falhas
contraceptivas relacionadas à falta de informações, ao uso inadequado dos métodos, ou
interrupção inadvertida destes, o que contribuiu para o acontecimento de gestações não
planejadas, que em alguns casos foi recorrente. Segundo Coelho (2012), considera-se
como não planejada toda gravidez que resultou de um processo em que inexistiu uma
decisão consciente da mulher e/ou do casal para sua ocorrência. Tal acontecimento
evidencia que as mulheres/casais não assumiram o controle refletido de suas vidas
reprodutivas nesses momentos e demonstraram falta de habilidade em tomar decisões, o
que sugere uma não responsabilização com o planejamento da família.
O planejamento da gravidez não pode ser garantido apenas com o acesso a
conhecimentos e aos métodos contraceptivos, uma vez que essa prática sofre influências
de fatores diversos de ordem socioeconômica e cultural, em particular aqueles
relacionados à posição que a mulher ocupa na sociedade. Na perspectiva dos direitos
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reprodutivos, o planejamento de uma gravidez está relacionado com a possibilidade de
tomar decisões conscientes em relação à sexualidade e reprodução como um aspecto da
liberdade individual dos sujeitos. Trata-se, portanto, de um exercício de autonomia, uma
vez que tal prática passa pelo plano da racionalidade (COELHO, 2012).
Estudo nigeriano que examinou a autonomia percebida por 27.135 mulheres com
idades entre 15 e 49 anos, inseridas em uma situação conjugal, na tomada de decisões
sobre seus próprios cuidados de saúde, com o objetivo de identificar a relação entre a
educação formal (adquirida em escolas e universidades) e a autonomia reprodutiva,
identificou uma relação potencializadora entre ambas em três aspectos principais: 1) a
educação ajudou na compreensão das mulheres sobre os cuidados adequados à própria
saúde e à saúde dos filhos; 2) deu condições às mulheres para decidirem quando e como
exercitarem a autonomia reprodutiva em uma cultura de forte subordinação ao sexo
masculino, de modo que possibilitou o planejamento familiar e o espaçamento entre as
gestações; e 3) ajudou no acesso a benefícios de saúde essenciais para elas e para os
filhos, mesmo sem o consentimento dos seus maridos. O estudo destaca que a educação
formal contribuiu para o desenvolvimento da autonomia feminina, contudo a
escolarização dos maridos também foi vital para esse exercício, visto que as decisões
das mulheres não são tomadas de forma totalmente independente (OSAMOR; GRADY,
2018).
Quanto aos conhecimentos acessados pelas participantes deste estudo, em
específico sobre os cuidados com a saúde reprodutiva, percebe-se que a maioria se
encontra ancorada no senso comum, nas experiências pessoais e familiares. Desse
modo, as práticas são moduladas a partir de concepções empíricas vinculadas ao meio
social a que pertencem. Algumas mulheres citam a internet como fonte informativa,
entretanto, observa-se que é comum uma aceitação acrítica das informações acessadas
com tendência a reprodução das mesmas.
Segundo Onocko Campos e Campos (2006), a informação se caracteriza como
um dos elementos necessários para a construção da autonomia do sujeito, haja vista que
fomenta o desenvolvimento de habilidades cognitivas que podem contribuir para a
transformação do contexto. Nesse sentido, para que o acesso à informação produza
efeito, é necessário que este esteja acompanhado da capacidade do sujeito em organizar
e utilizar o aparato informacional de maneira crítica e reflexiva a fim de resolver
problemas e tomar decisões responsáveis.
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O acesso à informação e a forma como ela é utilizada pelas mulheres são fatores
contribuintes para o empoderamento feminino, uma vez que subsidiam a tomada de
decisão, processo este de grande valor em situações de vulnerabilidade como a gestação
e o parto. Em contrapartida, o acesso limitado às informações necessárias,
principalmente sobre direitos, tende a colocar a mulher em uma posição de passividade
(JARDIM; SILVA; FONSECA, 2019).
Paralelo às dificuldades com o planejamento reprodutivo e com o acesso a um
apoio informativo seguro, observa-se entre as participantes um desconhecimento do
próprio corpo, aliado ao pouco envolvimento com o autocuidado. Em alguns casos, as
modificações corporais e emocionais características do processo gravídico não são
reconhecidas como tal, resultando na identificação tardia da gestação e exposição a
riscos diversos. Tais comportamentos as tornam vulneráveis e alheias ao próprio
processo gravídico:
O meu primeiro filho eu nem sabia que estava grávida, a minha sogra que
desconfiou e me levou para fazer exame e me falou que eu estava grávida,
nem passou pela minha cabeça que eu estivesse grávida, eu nem sabia o que
era gravidez, eu não estava preparada. (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Tive começo de aborto e a médica até brigou comigo perguntando quando
tempo eu não fazia preventivo, eu ri e falei que há bastante tempo, uns dez
anos eu acho. Deu uma infecção no exame que eu fiz, e pode ser isso que
causou o começo do aborto. (Joana, 38 anos, G6, P5, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 30/07/2018).

Conforme mencionado, tanto o acesso aos serviços de saúde como a atitude
perante as informações profissionais obtidas sofrem influência da condição
socioeconômica do indivíduo. Anjos e Boing (2016) chamam a atenção para o nível de
escolaridade. Segundo os autores, em geral, mulheres mais escolarizadas apresentam
maior desenvolvimento de raciocínio crítico com reflexos na autonomia, o que significa
estarem mais atentas aos sinais de complicações na gestação e se mostrarem mais
questionadoras e propensas a serem ouvidas pelos profissionais de saúde. Além disso,
mulheres com maior nível de escolaridade tendem a adotar hábitos de vida mais
saudáveis, com vistas a evitar riscos para si e para o bebê; demonstram melhor
compreensão das informações e ações que ocorrem em seu entorno; e expressam
capacidade de buscar, processar e colocar em prática o conhecimento a que têm acesso.
Embora menos frequentes, observam-se entre as participantes mais escolarizadas
discursos que refletem maior autoconhecimento, assim como uma disposição maior para
agir no que se refere aos cuidados com a saúde, conforme representado a seguir:
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Nossa primeira gravidez foi planejada, no qual eu vinha fazendo o método
Billings. Por cinco anos ficamos só nós dois curtindo o casamento, e após
isso tivemos nossa filha e agora a segunda gestação, eu continuei o método
Billings, por decisão nossa e por decisão cristã também, Deus foi muito claro
pra nós que era preciso fazermos esse método, então graças Deus essa
segunda gestação também foi planejada. (Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1,
A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).
Eu estava com um corrimento e chegava molhar, como se fosse urina, mas
não era, aí eu fui no posto mesmo, e ele (médico) me passou uma pomada.
Eu fico com medo de não tratar e passar para o bebê, aí foi a hora que eu
falei que eu tinha que ir ao médico, fiquei até achando que era o líquido
amniótico, mas não era não, estava tudo certinho, o médico pediu ultrassom
pra ver, ele passou a pomada e acabou. (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Entrevista aberta. Cuiabá, 01/08/2018).

Segundo Campos (2013), o motor desse comportamento particular dos sujeitos
está não só na especificidade genética de cada ser, bem como na força do desejo e dos
interesses específicos de cada pessoa. Os comportamentos observados caracterizam a
práxis concreta dos sujeitos, ou seja, uma ação planejada e orientada para um
determinado fim. Esta, em geral, constitui o meio operacional de o sujeito lidar com as
determinações do contexto, visto que é centralmente orientada pelo interesse e capaz de
criar situações singulares, diferentes daquelas esperadas caso os determinantes
universais funcionassem sem oposição do sujeito. Assim, a práxis concreta possibilita
ao sujeito uma liberdade relativa, atenuando a operação das forças transcendentes no dia
a dia.
Opostos à práxis estão os comportamentos subservientes. Estes, por sua vez,
foram identificados com frequência em situações que envolveram relações assimétricas
de poder. No tocante à religiosidade, notou-se que muitas mulheres não percebem a
igreja como uma doutrina impositiva, o que indica uma aceitação dos valores e
princípios religiosos, sem que haja questionamentos doutrinários:
[...] Obediência! Obediência aos meus pastores ou a pessoa mais acima. Eu
e meu esposo ajudamos bastante na igreja quando é preciso, mas tudo isso é
obediência e ser fiel à Deus. (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 19/07/2018).

Atitudes

submissas

também

foram

observadas

na

relação

com

o

esposo/companheiro e alguns familiares. No que concerne à autonomia, tais atitudes
traduzem-se na cedência das próprias vontades em prol das de outrem. A liberdade de
expressão das mulheres fica ainda mais comprometida quando essas relações
configuram uma situação de dependência, seja ela financeira ou de amparo, isso porque
a dificuldade de lidar com essas conformações foi comum no contexto estudado.
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Nesses casos, nota-se que quando exposta às imposições de pessoas com quem
se estabelece algum grau de dependência, observa-se uma postura passiva, evidenciada
pela aceitação e incapacidade de questionar o que lhes é proposto, situação esta
acompanhada de sentimento de frustração e sobrecarga psíquica:
Eu já tive algumas desavenças com minha sogra, mas assim, eu não posso
reclamar... Eu moro no fundo da minha sogra, entendeu? (Iasmim, 27 anos,
G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).
[...] Eu só não me dava muito bem com o meu cunhado, porque ele implicava
com as (minhas) crianças, ele batia nas crianças, aí a gente não se dava
muito bem, mas eu tinha que ficar quieta porque eu estava precisando e tinha
que ficar lá, a casa era dela (sogra), aí eu tinha que ficar quieta, aí quando
eu via que meus filhos estavam errados eu batia neles e colocava de castigo,
quando eu via que eles estavam certos eu batia e colocava de castigo do
mesmo jeito, porque fazer o que? Eu tinha que ficar ali, eu estava
precisando. (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
06/08/2018).

Segundo Campos (2013), alguém que renuncia em absoluto a sua dimensão
interna jamais se constituirá como um sujeito que respeita a si próprio e que vive com
algum grau de autonomia. Por outro lado, sujeitos incapazes de abdicar de parte de seus
desejos e interesses em função de compromissos, necessidades e da vontade de integrarse em instituições ou de conciliar projetos com outros sujeitos também não
constituiriam autonomia, tampouco teriam êxito na vida em sociedade.
Desse modo, a dificuldade ou a capacidade de lidar com a rede de dependências
pouco a pouco passa a integrar a identidade da mulher, uma vez que a submissão ou a
habilidade de questionar poderes instituídos são internalizados durante as relações
sociais que se estabelecem ao longo da vida (SENRA, 2018). Nessa direção, Sarafino
(2011) exemplifica que, quando ainda na infância, pais e professores inadvertidamente
conduzem as meninas mais do que os meninos a se submeterem a um controle externo e
a acreditarem em sua baixa eficácia para certas atividades, estão contribuindo para um
menor senso de controle pessoal no futuro.
Esses aspectos têm sido pauta da crítica feminista por envolver a tensão entre a
expressão da autonomia dos sujeitos e as relações de poder produzidas pelas estruturas
sociais. O movimento se preocupa não apenas com o exercício de escolha das mulheres,
mas, essencialmente, com o que o antecede. Nesse sentido, tornam-se centrais os efeitos
que a opressão e os constrangimentos sistemáticos decorrentes do processo de
socialização geram na formação das preferências e da agência individual. Para tanto,
toma-se o gênero como categoria de análise e se busca questionar escolhas que reforçam
padrões de opressão das mulheres (SENRA, 2018).
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Isso porque a dominação pode afetar a avaliação que o indivíduo oprimido faz
de si e do que ele considera ser capaz. Nessa visão, as situações de violência acarretam
o sentimento de impotência, ao passo que os valores do opressor fundamentam as
decisões e interesses do oprimido (BIROLI, 2013).
Nesse sentido, considera-se que os diversos tipos de violência vividos pelas
mulheres possam ter influenciado a construção de suas identidades e capacidades,
perturbando o desenvolvimento de características autônomas.
A passividade diante de práticas de dominação também foi identificada na
relação com os profissionais de saúde, especialmente aquelas estabelecidas no ambiente
hospitalar, em situações de internação para o parto, vivenciadas anteriormente à
experiência atual. A dificuldade de se posicionar perante condutas desrespeitosas, o não
questionamento e a sujeição acrítica das mulheres reforçam a situação de
vulnerabilidade social destas nesse cenário:
No parto eu não fazia nada, eu ficava quieta, só na hora de fazer força que
eu fazia, isso era a minha parte, né? Então eu fazia, aí eu ficava fazendo a
força e de vez em quando vinha alguém para ver a dilatação, eram mais
estagiários, toda hora ia alguém para ver a dilatação... toda hora vir alguém
colocar o dedo em você incomoda! Mas eu não falava nada, acho que por
esse meu jeito de não me expressar, então eu ficava quieta e também por não
saber como funcionava, então eu ficava quieta, eu não questionava, eu ficava
quieta. (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
03/08/2018).
[...] Aí entregaram o meu bebê com os machucados idênticos, alguma coisa
que pegou ele igual, porque a marca da testa era a mesma marca das mãos...
Não foi um parto tranquilo, mas aquilo me deixou triste, ver o filho já
machucadinho, demorou pra sumir, sumiu quando ele já tinha uns oito meses
e ninguém falou nada (na maternidade), eu também não perguntei. (Paulina,
30 anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 13/08/2018).

A dificuldade da mulher em lidar com as relações de poder no cenário do parto a
paralisa diante de determinantes externos e dos valores da instituição hospitalar, a ponto
de não manifestar desejos, interesses, dúvidas e discordâncias. Campos (2013) refere
que os sujeitos que não se autorizam a restabelecer compromissos, refazer contratos ou
a agir segundo projetos tornam-se prisioneiros da compulsão interna ou da
subserviência social. Segundo o autor, a dominação extermina os interesses e desejos
dos sujeitos, tolhendo-lhes a possibilidade de investimento em objetivos pessoais, ao
mesmo tempo em que os mantêm funcionando, de modo semelhante a uma máquina,
mas não igual, porque é particular do sujeito a capacidade de reagir e elaborar projetos
de mudança da situação que o cerceia.
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A inabilidade das participantes em lidar com a rede de dependências gera, entre
elas, temor de terem que enfrentar situações futuras que as coloquem em condição de
maior dependência, como é o caso da cesariana. Isso porque as limitações
experimentadas no pós-parto cirúrgico demandam maior auxílio de outras pessoas para
manutenção das atividades de vida diária, assim como para os cuidados com o bebê.
Nesse sentido, a principal motivação das mulheres, com histórico cirúrgico, pela via de
parto vaginal na gestação atual, foi a idealização de uma maior autonomia no período
puerperal:
Eu não quero ficar na casa de ninguém, nem na casa da minha mãe, se
alguém quiser cuidar de minha filha na minha casa eu vou receber, mas para
ir para casa de alguém eu não vou não. Por isso que eu quero o parto
normal, por que eu cuido do meu filho. (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0.
Entrevista aberta, Cuiabá, 17/07/2018).
Eu só sei que quero ter normal, por conta da recuperação ser melhor. Vamos
ver se nessa gestação eu vou conseguir ter normal, né? Porque senão eu vou
ter que depender totalmente do meu marido. (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1,
A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).
O meu medo é ter cesariana de novo, chegar lá pra ter bebê e ela não passar
de novo, espero que dê tudo certo, ter minha filha de parto normal, porque
minha cunhada de parto normal, no outro dia já veio trazer o bebê dela aqui
no postinho e eu (quando tive cesariana) não conseguia andar, eu não dava
conta de andar, na época eu não conseguia dar banho na minha filha por
causa da banheira que tinha que colocar em cima da cama. (Iasmim, 27
anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).

Os relatos expressam que a situação de dependência, mesmo que transitória, é
incômoda para as mulheres. Sobre essa condição, Campos (2013) assinala que o termo
dependência é frequentemente visto no sentido negativo, uma vez que depender
significa ser incompleto, valor este não ressaltado socialmente e, portanto, motivo de
vergonha e de sentimento de fracasso. Todavia, segundo o autor, é a dependência que
une as pessoas, principalmente na vida privada, dado que uma criança não sobreviveria
sem cuidadores, assim como um casal não se relacionaria sem afetos.
Apesar disso, é comum entre as mulheres a resistência em pedir ajuda, o que está
relacionado a uma dificuldade de criar condições para o atendimento dos próprios
interesses e necessidades. Apesar de contarem com uma rede de apoio limitada e frágil,
nota-se expressiva dificuldade para reconhecer e acessar uma fonte de apoio disponível
quando necessário, seja para requerer direitos, receber suporte emocional, solicitar
opinião para atingir algum objetivo ou para obter informações e cuidados de que
necessitam, por exemplo, aqueles referentes à própria saúde.
[...] Eu não gosto de desabafar porque na minha casa não tinha diálogo,
ninguém me perguntava sobre o que estava acontecendo comigo, por isso eu
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me tranquei e me guardei. (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Quando passava por situação de estresse eu escrevia... tudo o que eu sentia
ao invés de falar para as pessoas eu escrevia em um papel e depois rasgava
e jogava fora e aí ninguém via, e esse era um jeito meu de desabafar... [...]
Hoje eu fico bem quieta e nem escrever eu consigo mais ((risos)). Para não
ficar incomodando muito eles [pastores] eu fico sozinha e me calo. (Kemilly,
21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 19/07/2018).
Eu sou mais de ficar calada, eu fico MUITO quieta, eu guardo só para mim...
eu sou assim, eu gosto mais de ficar calada mesmo, é o meu jeito, acho que
por isso que eu não tenho amigos, porque se a pessoa não conversar comigo
eu não converso, eu não sou de puxar conversa... nas consultas (de pré-natal)
mesmo eu não falava nada, eu só ia no posto, media a barriga, pesava,
verificava a pressão, consultava e ia embora. Eu não era muito de perguntar
não. (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 06/08/2018).
Eu não quis denunciar (o estuprador), todo mundo ia saber e eu ia sofrer
mais e eu ia ficar morrendo de vergonha de saber que as pessoas falavam
que eu tinha sido estuprada, porque comentário surge para todo lado, então
eu passei a tomar cuidado para não deixar acontecer de novo e não ter esse
vacilo... O que uma menina de noite, já quase meia noite, está andando na
rua? Foi um grande vacilo! [...] Foi complicado para mim, eu comecei a
ficar muito ansiosa e da ansiedade foi para síndrome do pânico, eu já sou
magra e na época eu emagreci 16 quilos, eu fiquei MUITO MAGRINHA,
muito magrinha mesmo, meu olho era roxo e muito fundo, minha mãe queria
saber o que estava acontecendo e eu não falava. [...] Aí eu descobri (a
gravidez decorrente do estupro) porque tive uma hemorragia e na hora eu
fiquei MUITO APAVORADA, eu não sabia o que era, porque como eu não
fui atrás (de um serviço de saúde), eu não sabia se ele tinha ejaculado,
então, no desespero eu não fui atrás. (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
aberta. Cuiabá, 01/08/2018).
Em casa quando eu já tinha meus dois filhos nós passamos por uma situação
BEM APERTADA porque eu tive que sair do serviço porque meu filho ficou
doente aí ficou só o salário dele e o salário dele não estava sendo suficiente
para pagar as contas. Não tinha NADA, NADA, NADA e NADA em casa que
nós chegamos a comer farofa de cebola ((choro))... Mas eu guardava muito
pra mim, eu não falava nem com as minhas primas e nem com a minha tia,
então eu não falava com ninguém eu tentava não levar problema para
ninguém, só guardava pra mim ((choro)). Eu disfarçava, eu não demonstrava
não, eu só guardava pra mim e se viesse alguém perto de mim quando eu
estava triste eu sorria e disfarçava ((risos-choro)) eu procurava não
demonstrar, se eu estava triste eu não demonstrava... Eu não sei, acho que
sou assim desde criança, meu pai fala que ele também tinha dificuldade de
demonstrar, eu acho que eu puxei um pouco do meu pai. (Janaína, 34 anos,
G3, P1, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).

A falta de disposição para agir em prol dos interesses e necessidades pessoais
remete a um pequeno coeficiente de autonomia, isso porque a autonomia depende não
só da capacidade de reflexão, mas requer também do sujeito habilidades de agir sobre si
mesmo e sobre o contexto em que se encontra inserido, conforme objetivos
democraticamente estabelecidos (CAMPOS, 2013).
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Neste estudo, foram frequentes as situações em que as participantes expressaram
limitação da autonomia individual perante uma relação de poder, manifestadas
principalmente por posturas passivas e atitudes de aceitação perante as imposições de
outrem. Apesar dessa regularidade de comportamento, identificaram-se, em alguns
momentos, atitudes de enfrentamento reflexivo da realidade, de modo que foi possível
perceber posturas mais questionadoras, críticas e ativas, diante de princípios instituídos
e relações assimétricas de poder:
Na questão da mudança, eu que tive que vir a frente porque ele [esposo]
queria deixar tudo da melhor forma possível na casa (antes de mudarmos).
Eu entendi o lado dele sabe? Mas a situação é que nós já estávamos com
onze anos e três meses de aluguel não dava mais, eu tive que tomar decisão:
“Não! Vamos pra nossa casa do jeito que está!”. Hoje ele até fala que foi
assim uma decisão, uma vontade que primeiramente partiu de mim e que
hoje ele sabe que foi o melhor pra fazer, então, tem momento que eu tenho
que ir a frente. (Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta.
Cuiabá, 03/08/2018).
Eu entendo que os universitários têm que aprender, eu entendo demais, mas
quando você tem o bebezinho e você não ganhou alta ainda, TODA turma
que vem tira a roupa e deixa o bebê chorando pra você e sai... Elas [alunas]
tiravam a roupa do meu filho três vezes por dia e você acha que vestia ele
pra sair? Não! Elas não vai vestir ele de novo e fazer ele dormir de volta
não! Isso aí incomoda, eu passei isso e eu só chorava, só que a gente vai
sofrendo e vai ficando mais casca grossa. A estagiária entrou com o
professor de pediatria, meu filho já estava de alta, só eu que não, e ela já foi
pegando ele, eu disse “Doutor, ele [filho] já está de alta, eu que estou
internada, o meu filho está aqui de acompanhante porque ele mama”, aí a
estagiária: “Mas o professor vai te ajudar, se ele ver alguma coisa no seu
filho”, eu falei que meu filho não tinha nada, não tinha problema porque ele
tinha alta há treze dias e foi todo revisadinho, visto e revisto, se tivesse
algum problema eu chamaria, aí o médico me falou: “É isso mesmo mãe, se
ele tá de alta, pra que incomodar, né?”. (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Ele me bateu umas três vezes, na última vez eu pensei: não vou mais abaixar
a cabeça pra ele, nem meu pai me batia, eu ia deixar ele me bater? Aí eu fui
para delegacia e denunciei. Ele disse que eu ia acabar com a vida dele, mas
eu não estava nem aí, quem mandou ele bater? Pensasse antes de bater. Aí
quando ele voltou mais calmo pra casa se arrependeu, a gente sentou e
conversou e ele mudou e nunca mais me agrediu depois disso. Isso foi há
cinco anos atrás, depois disso ele nunca mais levantou a mão pra mim. Hoje
nossa relação é superboa, principalmente depois que ele virou evangélico,
melhorou mais, agora ele senta e conversa comigo e acho que a gente já se
conhece melhor também. (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 03/08/2018).

Os depoimentos anteriores demonstram a capacidade de tomada de decisão e de
intervenção deliberada das mulheres após um exercício crítico de análise da realidade.
Nesses casos, elas revelam habilidade de agir em prol de seus interesses pessoais, sem
deixar de considerar o contexto situacional, o que expressa graus de autonomia.
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É interessante observar que duas narrativas supracitadas se vinculam a mulheres
que outrora demonstraram dificuldades com o agir autônomo. De acordo com Campos
(2013), essa constatação confirma que os sujeitos lidam com as pressões sociais e
familiares de maneiras distintas, de modo que estes se apresentem conscientes em
alguns aspectos e inconscientes em outros. Isso porque é possível ao sujeito transitar
entre os vários Planos/ Regiões existenciais (interna, externa e intermediária), e o seu
agir depende da combinação variada desses múltiplos planos.
O autor afirma que essa diversidade pode ser observada até mesmo nas práticas
de pessoas submetidas a contextos de vida semelhantes, uma vez que os
“determinismos” podem, em alguma medida, ser reelaborados pelos sujeitos.
A autonomia explícita no comportamento das mulheres que conseguem
confrontar um poder instituído demonstra capacidade de lidar com a rede de
dependência. Assim, os sujeitos que desenvolvem essa capacidade tornam-se mais
autônomos, visto que relações assimétricas de poder sempre existirão.
Segundo Campos (2013), nem todo agir é racional ou coerente com o interesse
do próprio sujeito e com a lógica institucional/hegemônica, sendo comum o agir serial,
subordinado a determinantes externos ou estimulados por fatores inconscientes. Nesse
sentido, o agir com autonomia estaria relacionado à capacidade de o sujeito transitar
entre a compulsão interna e a subserviência social. Isso os habilitaria na arte de compor
Formação de Compromisso e Gestão de Contratos e de Projetos criando um espaço de
mediação entre seus desejos e as necessidades sociais:
Meu esposo mesmo foi um bom tempo pra a gente poder beijar, ter contato...
Assim, eu vim perder a virgindade só depois que casei com ele. Eu falei: “Ah
eu não vou me entregar antes”, eu venho de uma família que aprendi que
somente depois do casamento pra ter relação, então até o aproximar dele
[esposo] assim comigo foi mais demorado, eu falava pra ele que era pra ele
conhecer minha família (adotiva) e a família consanguínea, na época ele
ficou bastante receoso, mas aí ele falou que era pra dar um tempo pra ele
pensar e resolveu ir (conhecer). (Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).
Ele [esposo] queria voltar (a namorar comigo), mas ele queria que eu
voltasse a morar na casa da mãe dele, mas ele já tinha (comprado) a casa
dele, aí eu falei: “Para a casa da sua mãe eu não volto mais. E se for para
voltar (a namorar), você tem que abandonar o que você faz”, porque ele
tinha uma carreta de som, aí eu falei pra ele abandonar a carretinha e viver
só nós, aí ele ficou meio assim, aí ele viu que muita gente que andava com
ele estava morrendo e como ele sempre foi criado dentro da igreja, aí ele
resolveu afastar. Era como se Deus estivesse avisando que ele seria o
próximo. Aí foi quando ele falou: “A partir de hoje eu não tiro mais a
carretinha de casa, só para vender”. Daí ele veio conversar comigo pra
gente voltar e foi com a venda da carretinha que compramos os móveis aqui
de casa que não tínhamos. (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta,
Cuiabá, 17/07/2018).
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Ficavam me ligando falando: “Ah Janaina! A Joice [irmã portadora de
necessidade especial] tá aqui, não quer saber de fazer nada, só sabe ficar
brigando”, aí eu ficava aqui sem eu tá podendo fazer nada ((choro)) porque
infelizmente a responsabilidade é do meu pai, eu já cuidei muito dela,
quando criança ((choro)), minha vó também enquanto pôde. Infelizmente
agora a responsabilidade é do meu pai, eu infelizmente não posso tá
pegando ela pra cuidar dela ((choro)), porque infelizmente eu não trabalho,
eu dependo praticamente do meu marido, então eu não tenho como. Minha
casa é pequena, eu não tenho como tá cuidando dela, e eu não vou tirar essa
responsabilidade do meu pai e pegar pra mim ((choro)). Aí eu falei que eu
posso ficar assumindo essa responsabilidade no dia que ele faltar, mas no
momento, a responsabilidade é dele ((choro)). (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1,
A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 03/08/2018).

A Gestão de Contratos e de Projetos permite ao sujeito intervir de maneira
autônoma no contexto, uma vez que visa administrar as polaridades imanentes e
transcendentes em busca de uma prática refletida e efetiva. Assim, entende-se que um
sujeito autônomo é aquele que consegue planejar e agir conforme tal planejamento
(CAMPOS, 2013).
A capacidade de planejar acontecimentos futuros e se preparar para vivenciá-los
é uma manifestação importante da autonomia do sujeito. O planejamento futuro por
meio de um projeto de vida se constitui no resultado da reflexão entre a realidade
interna e externa do sujeito com vistas a transformar a situação de vida presente às
mudanças almejadas no futuro. Tal construção demanda uma abordagem crítica da
realidade além de referências construídas principalmente no âmbito da família e da
escola, uma vez que esses espaços despertam uma série de processos interiores que
contribuem para o desenvolvimento dessa habilidade (KUDLOWIEZ; KAFROUNI,
2014).
Ao serem questionadas sobre seus planos futuros, algumas participantes
revelaram não realizar nenhum tipo de projeção, enquanto a maioria relatou almejar a
retomada dos estudos e a inserção no mercado de trabalho, após um período de
dedicação exclusiva ao bebê que está por vir. Em geral, observa-se uma notória
dificuldade das mulheres em projetar a vida, tal objeção é manifestada tanto para os
projetos em longo prazo como para eventos iminentes, como o desfecho da gestação
atual.
Quando questionadas se pensam sobre o parto vindouro, muitas mulheres
responderam negativamente. Aquelas que demonstraram alguma preocupação com o
evento não conseguiram apresentar detalhes sobre as possíveis preferências
vislumbradas para esse processo, o que pode estar relacionado à falta de referências e

103

informações necessárias para realizar escolhas; desconhecimento sobre a possibilidade
de sinalizar preferências; e não atribuição de importância à realização desse tipo de
planejamento:
Não penso (no parto)! (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
06/08/2018).
Não penso nada! ((risos)) Eu sou estranha mesmo! (Kemilly, 21 anos, G2,
P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 19/07/2018).
Pior que não (penso)... Na hora de nascer vai nascer, não adianta ficar
escolhendo e lá na hora não dar certo. (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0.
Entrevista aberta, Cuiabá, 17/07/2018).
Eu penso assim que nem vai doer tanto ((risos)). (Paulina, 30 anos, G4, P1,
C2, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 13/08/2018).
Não (penso)! Minha vizinha me perguntou se eu não penso que eu vou passar
toda a dor de novo, eu falei que não, pra que eu vou ficar pensando antes,
deixa lá na hora, aí eu lembro, falei que Deus também ajuda a gente, não
deixa ficar lembrando, agora eu vou ficar pensando no trem que nem tá na
hora de ganhar? (Joana, 38 anos, G6, P5, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
30/07/2018).
Nossa! Sabe que eu não sei? ((risos)) é uma coisa que eu quero logo, mas
não penso. O meu medo é ter cesariana de novo. (Iasmim, 27 anos, G2, C1,
A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).
Eu espero que seja diferente o tratamento, eu espero que a equipe me
explique o que possa acontecer, porque apesar de ser o terceiro, nenhuma
gestação é igual a outra. (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista
aberta. Cuiabá, 03/08/2018).
Penso como vai ser, se vai ser rápido, porque na parte da minha família, a
minha bisavó sofreu muito, já a minha vó não, ela teve rápido, e minha mãe
também sofreu muito... nessa parte eu penso bastante, se eu vou conseguir
ter rápido, se eu vou conseguir ter normal. (Raíza, 18 anos, G1, P0, A0.
Entrevista aberta. Cuiabá, 31/07/2018).

Estudo exploratório qualitativo que buscou analisar como o planejamento do
parto propiciou o empoderamento feminino durante o trabalho de parto e parto com 11
puérperas que elaboraram um Plano de Parto durante o pré-natal, em uma Casa de Parto
do município do Rio de Janeiro, identificou que esse exercício possibilitou o
empoderamento das mulheres durante todo processo de parturição, pois estimulou o
autoconhecimento e a compreensão do que seria importante e necessário para que o
trabalho de parto e parto ocorressem de forma humanizada e fisiológica. As mulheres
referem que se sentiram protagonistas de seus partos, respeitadas, menos ansiosas e
mais confiantes, o que tornou o momento prazeroso, menos doloroso e inesquecível.
Outro ponto evidenciado foi que muitas mulheres ainda desconhecem a possibilidade
desse planejamento (MOUTA et al., 2017).
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Dada

a

importância

da

realização

de

Planejamentos,

Formação

de

Compromissos e elaboração e gestão de Contratos e de projetos, por possibilitar a práxis
concreta dos sujeitos (prática refletida e planejada), aqueles que se encontram alheios a
esses processos são considerados prisioneiros ou da compulsão interna ou da
subserviência ao social, enquanto que um sujeito com autonomia consegue trafegar
entre essas instâncias sem se subordinar absolutamente a nenhuma delas (CAMPOS,
2013).
Em síntese, as participantes do estudo apresentam em suas histórias de vida
comportamentos polarizados, ora movidos pelo desejo (compulsão interna), ora
constrangidos pelo contexto e manifestos por meio de passividade e submissão. O que
significa conformar-se em viver sem vontade e sem crítica, conformações estas que se
opõem à produção e ao exercício de autonomia. Embora menos frequente, nota-se, em
determinadas situações, a inclinação de algumas mulheres para transpor tais
dificuldades e desenvolverem condutas mais ativas e reflexivas a partir da dialética
entre o próprio desejo e as necessidades e imposições sociais. Tal prática conferiu
habilidade para lidar com relações hierárquicas de poder e solucionar problemas. Essas
variações dão relevo ao caráter processual e mutável da autonomia.
6.3 PROGRAMA MEU PARTO
Considerando que a PCA se caracteriza pela convergência entre pesquisa e
assistência e tendo sido apresentado o delineamento investigativo deste estudo no
capítulo metodológico, o presente se ocupará em descrever a proposta “assistencial”, ou
seja, a ação elaborada e desenvolvida no contexto desta pesquisa, denominada programa
Meu Parto.
Após a descrição da intervenção realizada, intitulada “A experiência com o
programa Meu Parto”, serão discutidos alguns efeitos desta, no que se refere aos ganhos
de autonomia apresentados pelas gestantes no decorrer da participação delas no
programa. Os resultados são apresentados nas seguintes categorias: “Ampliação da rede
de apoio: fortalecendo-se no coletivo” e “Autopercepção positiva: vendo-se como um
sujeito de direitos, vontades e potência”. Ressalta-se que as repercussões dessa
experiência na autonomia expressa durante o trabalho de parto e parto serão reveladas
no subcapítulo seguinte.
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6.3.1

A experiência com o programa

O programa Meu Parto se configura como uma proposição inédita, elaborada no
contexto desta investigação com o intuito de promover a coconstrução de maiores
coeficientes de autonomia para um grupo de gestantes, usuárias do SUS, por meio da
participação destas em um conjunto de ações oferecidas no âmbito da Atenção Básica
de Saúde. Essa proposta foi cadastrada como um projeto de extensão universitária e
coordenada pelas pesquisadoras deste estudo.
O nome escolhido para o programa é simbólico e estratégico. Tal designação
fundou-se ideologicamente no pronome possessivo “meu” que, ao enquadrar o
substantivo “parto”, comunicou o sentido de que o parto é um evento da mulher e,
portanto, deveria ser assim reconhecido tanto por elas, como pela sociedade em geral,
em especial pelos profissionais de saúde que as acompanhassem nesse processo. Desse
modo, à medida que as participantes proferiam o nome do programa, anunciavam uma
simples e importante mensagem, uma vez que historicamente as mulheres não se veem
nem são vistas como protagonistas de seus partos.
Uma logomarca foi criada com a intenção de instituir uma identidade visual para
o programa e melhor transmitir a sua mensagem. Esta imagem foi utilizada no material
produzido para a divulgação da atividade (Figura 4).
Figura 4 – Logomarca Programa Meu Parto

Autoria: Anne Pires.

O programa se configurou como uma atividade educativa grupal, gratuita e
interdisciplinar dirigida a 11 mulheres que se encontravam na fase inicial da gestação.
Essas gestantes mantinham acompanhamento pré-natal em uma USF onde atuam duas
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equipes da ESF, localizada em uma região periférica ao Norte do município de
Cuiabá/MT. A seleção do cenário e dos sujeitos atendeu aos critérios já apresentados na
metodologia da pesquisa. As atividades ocorreram em espaço físico amplo e coberto,
cedido pelo CRAS que atende a região, uma vez que a USF não dispunha de local que
possibilitasse as reuniões do grupo sem muitas interferências externas.
Os encontros do programa aconteceram com intervalo que variou de semanal a
quinzenal, durante os meses de junho a novembro de 2018, ininterruptamente, e
totalizaram 15 seções com duração aproximada de três horas cada. As atividades
propostas ocuparam grande parte do período gravídico com o intuito de superar as
ações, em geral, pontuais e desarticuladas oferecidas às gestantes na Atenção Básica,
conforme identificado na realidade dos serviços e evidenciado pela literatura científica
nacional. Essa característica representou um fator importante no alcance dos efeitos
pretendidos, uma vez que, segundo Onocko Campos e Campos (2006), o
reconhecimento e desenvolvimento da autonomia acontecem de forma gradativa,
portanto, faz-se imperativa a oferta de ações permanentes.
No que se refere à duração necessária para que as intervenções propostas por
programas educativos sejam eficazes, estudo baseado em pesquisas propõe que sessões
de grupos com duração de duas a duas horas e meia, durante um período de 10 a 16
semanas, seja uma configuração eficaz no que se trata do alcance de uma atitude
consolidada e mudança de comportamento (BARKER et al., 2007). O impacto em
termos de mudança de atitudes pode ser percebido com seis sessões, contudo, acreditase que um número maior favorece a capacidade de reflexão nas trocas com os pares
durante um espaço de tempo prolongado, aumentando a probabilidade de um efeito
favorável (INSTITUTO PROMUNDO, 2014).
O número de encontros, inicialmente previsto em 12, foi ampliado devido à
necessidade de atender às demandas expressas pelas participantes. O grupo se reuniu
propriamente às sextas-feiras, no período vespertino, conforme decisão pautada na
disponibilidade da maioria, com duração média de três horas cada. A realização de dois
grupos em dias e horários distintos foi uma estratégia inicial que não se efetivou devido
a não adesão do total de mulheres pré-selecionadas. Algumas delas alegaram
impossibilidades relacionadas a compromissos com o trabalho e/ou escola; outras
demonstraram desinteresse e, em um caso particular, a desistência decorreu de um
aborto espontâneo.
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Dentre as gestantes que se envolveram com as atividades do programa desde o
princípio, a adesão foi significativa e o absenteísmo reduzido. A realização das
atividades in loco, ou seja, na comunidade onde residem facilitou o acesso das
participantes e favoreceu a adesão ao grupo. Para as programações externas (visitas aos
hospitais e atividade no parque), disponibilizou-se transporte coletivo em parceria com
o CRAS. Apesar de uma participante ter sido declinada da pesquisa em decorrência do
critério de descontinuidade, ela não foi excluída de participar do programa. Nesse caso,
a dificuldade em estar presente decorreu do choque de horários com o acompanhamento
pré-natal de alto risco realizado em um serviço de referência.
Diante da democratização dos dispositivos móveis com acesso à internet e da
popularização das redes sociais digitais, um grupo virtual foi criado dentro da
plataforma do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp® para permitir a
interação das participantes nos momentos externos aos encontros presenciais. Essa
tecnologia já se encontrava incorporada na rotina de todas as gestantes, o que tornou
possível adotá-la como estratégia do programa. A ferramenta foi utilizada para o envio
de lembretes e avisos sobre as atividades propostas, confirmação de presenças,
justificativa de faltas e compartilhamento de informações.
A participação de um acompanhante de escolha da gestante foi estimulada e a
opção pelo esposo/companheiro e/ou pela mãe predominou. A maioria das gestantes
contou com a presença do acompanhante em pelo menos uma atividade, contudo apenas
dois deles foram assíduos nos encontros do grupo. O principal impedimento para a
participação foi o exercício de atividade laboral, uma vez que o Programa aconteceu em
horário comercial e não foi logisticamente possível realizar sessões adicionais em
horários alternativos para facilitar a presença dos acompanhantes que trabalham, o que
se configurou como uma limitação da proposta.
A equipe multidisciplinar executora do programa possibilitou a articulação entre
diferentes áreas de conhecimento promovendo uma atenção mais às mulheres e
ampliando as possibilidades de intervenção e cuidado. Segundo Furlan e Amaral (2008),
olhar para aspectos não tradicionais e não hegemônicos implica em um trabalho que
articula diferentes núcleos de saberes.
Nesta proposta, a educadora física deu suporte às práticas corporais com o
objetivo de contribuir para o autoconhecimento; melhorar a consciência corporal;
praticar técnica de respiração profunda; aumentar a resistência aeróbica por meio da
dança; flexibilidade por meio de exercícios de alongamento para membros superiores e
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inferiores, incluindo os músculos do assoalho pélvico e coluna lombar; e o
fortalecimento muscular para obtenção/manutenção da força dos músculos envolvidos
no processo de parto (membros inferiores, períneo e abdome). Atividades mais
específicas relacionadas à mobilidade física durante o trabalho de parto e variedade de
posições também foram trabalhadas durante as seções. A orientação profissional
ocorreu tanto nos encontros presenciais como no grupo virtual por meio de vídeos
educativos semanalmente enviados como estímulo à manutenção das atividades físicas.
A equipe de psicologia deu suporte às demandas psicoemocionais das gestantes
durante o período de execução do programa. Além de acolherem e conduzirem
sentimentos, emoções e sofrimentos nas atividades coletivas, duas psicólogas
ofereceram atendimento individual semanal na modalidade de plantão, sem que fosse
necessário o agendamento prévio. As gestantes ficaram livres para buscar pelo serviço
em um espaço criado na USF para esse fim, mesmo que a necessidade de atendimento
não estivesse relacionada ao contexto gravídico-puerperal.
Cinco gestantes demandaram espontaneamente atendimento individual e os
principais motivos foram: questões relacionais e familiares, como o ciúme do primeiro
filho perante a chegada do irmão; medo de não ser uma boa mãe; medo de não
conseguir lidar com todos os filhos; dificuldade comunicativa decorrente da timidez;
dificuldades em lidar com o próprio corpo; não aceitação de si mesma; medo da morte;
medo de morrer no parto e tristeza puerperal.
Apesar de o programa contar com um planejamento inicial de caráter geral, o
delineamento das ações ocorreu por meio de reuniões semanais realizadas com a equipe
executora durante a efetivação da proposta. Nestas, eram realizadas reflexões sobre as
atividades desenvolvidas no encontro anterior, avaliação dos resultados alcançados e
identificação das dificuldades encontradas em busca de superá-las. As ações referentes
ao encontro subsequente também integraram a pauta semanal, o que permitiu incluir
novas demandas/necessidades do grupo e alterar a dinâmica quando necessário. Essa
proposta reflete um planejamento dinâmico e flexível, que possibilitou contemplar
novas questões que emergiram no decorrer dos encontros.
Os encontros do programa, em geral, seguiram as seguintes etapas:
1)

Acolhimento:

a

cada

encontro,

as

participantes

e

seus

respectivos

acompanhantes eram recebidos com música ambiente e se acomodavam em cadeiras
dispostas em círculo com o intuito de favorecer o contato visual, a comunicação e a
interação do grupo. Essa organização intencional permitiu evidenciar o protagonismo
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dos sujeitos no processo dialógico e na construção coletiva, sem gerar destaque aos
profissionais.
Antes que se iniciassem as atividades, um crachá de identificação com o nome
de cada pessoa presente era distribuído a fim de facilitar a interação do grupo. Esse
recurso se mostrou extremamente útil nos encontros iniciais, porém a utilização do
mesmo não se manteve necessária quando os nomes foram completamente
memorizados pelos pares, o que ocorreu no sétimo encontro.
A primeira atividade proposta foi uma dinâmica de apresentação com o objetivo
de revelar características dos participantes, gerar descontração e facilitar a comunicação.
No início das reuniões subsequentes, era realizada uma síntese do encontro anterior, de
modo a criar espaços para que as participantes se expressassem, além de possibilitar a
inclusão das faltosas.
2)

Atividade central: nesse momento, foram desenvolvidas as etapas do “Arco da

problematização”, que compreendem o levantamento dos problemas; pontos-chave;
teorização; hipóteses de solução; e possibilidades de aplicação à realidade. Essas
atividades serão apresentadas com maior detalhamento a seguir (Quadro 4).
3)

Atividade física: orientada por uma profissional de educação física, cada sessão

teve a duração média de 30 - 40 minutos. O momento destinado à realização dessas
atividades variou de acordo com a preferência das gestantes, portanto, em alguns
encontros, ela ocorreu antes da atividade central, em outros momentos após a mesma.
4)

Fechamento: antes do encerramento, um espaço de tempo era destinado à

avaliação da atividade desenvolvida por todos os presentes (gestantes, acompanhantes e
equipe de profissionais). As considerações foram positivas em sua totalidade e
comumente vinham acompanhadas da expressão de emoções e sentimentos de
satisfação em relação ao grupo. Após essa oportunidade, oferecia-se um lanche a todos
os envolvidos, o que oportunizou a continuidade das trocas de forma descontraída. Em
algumas ocasiões, esse momento foi antecipado conforme decisão coletiva.
Após o encerramento de todas as atividades propostas pelo programa, requereuse dos envolvidos uma avaliação final, que permitiu a análise do processo em sua
totalidade. Esse exercício foi realizado tanto de forma coletiva, no último encontro,
como individualmente, no contexto da entrevista semiestruturada efetuada no período
pós-parto. Cabe ressaltar que a avaliação do processo pelas participantes aconteceu em
diversos outros momentos do programa, de forma não sistemática, por iniciativa das
mesmas.
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6.3.1.1 Referencial Pedagógico
Considerando que para além do acesso dos sujeitos à informação, a coprodução
de autonomia depende do exercício crítico de interpretação e reflexão (ONOCKO
CAMPOS; CAMPOS, 2006), propôs-se como caminho operacionalizador das
atividades educativas do Programa Meu Parto a Teoria da Problematização baseada no
Método do Arco de Juan Charles Maguerez (BORDENAVE e PEREIRA, 1991)
associada aos conceitos da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Esses referenciais
têm como objetivo estimular nos sujeitos um olhar crítico de suas realidades, identificar
os problemas e buscar de forma individual e coletiva as possibilidades para agir sobre
eles com a mediação do diálogo.
A convergência entre a PCA e a Metodologia da Problematização (MP) com o
Arco de Maguerez foi recentemente analisada por uma pesquisa que teve como objetivo
apresentar subsídios teóricos para a prática do cuidar em enfermagem, pautada na
possibilidade de convergência entre esses dois referenciais. A investigação apontou a
associação entre os métodos como profícua e viável, na medida em que a intersecção
destes se dá por meio da práxis e da transformação da realidade na qual o pesquisador
está inserido (CORTES, PADOIN, BERBEL, 2018).
O Arco foi criado por Charles Maguerez na década de 1960 e implementado no
Brasil em 1968, quando foi inicialmente utilizado no ensino de trabalhadores
analfabetos. Sua segunda versão, adaptada por Juan Diaz Bordenave, evoluiu ao basearse nos princípios da educação libertadora/problematizadora contrapondo à educação
bancária. Essa proposta norteou a resolução de problemas a partir de um processo
reflexivo, sistematizado em cinco etapas, tendo a realidade como ponto de partida e de
chegada (CORTES, PADOIN, BERBEL, 2018).
A terceira e mais atual versão do arco foi adaptada por Neusi Berbel e
denominada de MP. Esta tem sido amplamente utilizada no âmbito do ensino e da
pesquisa, especialmente nas áreas de educação, saúde e enfermagem. Essa metodologia
pauta-se na lógica do aprender a aprender e parte de um recorte da realidade concreta, o
que permite ao estudante/pesquisador extrair e identificar os problemas ali existentes
para, ao final do processo, retornar a essa realidade para intervir e exercitar situações
associadas à solução do problema (CORTES, PADOIN, BERBEL, 2018).
Nesse sentido, o MP tem sido apontado como uma metodologia ativa de ensinoaprendizagem que contribui para o desenvolvimento crítico-reflexivo dos sujeitos. Esse
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método promove a reflexão sobre causas, consequências, significados dos fenômenos,
além de levar o sujeito a questionar seus papéis, desempenhos e concepções de mundo.
O objetivo desse processo reflexivo é gerar transformação, na medida em que subsidia
os sujeitos a construir e mobilizar atributos para enfrentar e superar problemas que
surgem no dia a dia, em diferentes cenários (DAMASCENO, SAID, 2008).
Considerando que o movimento de ação-reflexão-ação proporcionado pelo
referencial aqui apresentado contribuiu para a coconstrução da autonomia de gestantes,
apresenta-se a seguir (Figura 5) um esquema que representa o Arco de Maguerez, bem
como as cinco etapas que o compõem, e a relação deste com o que foi operacionalizado
no programa “Meu Parto”.
Figura 5 - Aplicação da Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez

Fonte: Adaptado pelas autoras com base em Cortes; Padoin; Berbel (2018).

Uma síntese das ações desenvolvidas em cada etapa do “Arco de Maguerez”,
assim como alguns resultados produzidos nesse processo de problematização em torno
do parto e nascimento, pode ser vista no Quadro 4. As cores utilizadas separam
visualmente cada grupo de informações e fazem referência às etapas do Arco
apresentadas na imagem anterior, facilitando, dessa forma, as correlações.
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QUADRO 4 – Etapas do Arco de Maguerez desenvolvidas no contexto do programa
Meu Parto e síntese dos resultados gerados
Etapa do Arco
de Maguerez
Observação da
realidade

Pontos-chave

Teorização

Ação realizada

Resultados

• Grupo 2 - Exibição do
documentário “O Renascimento
do Parto”, que apresenta a
realidade obstétrica brasileira por
meio
de
depoimentos
de
mulheres, famílias e profissionais
da saúde.
• Grupo 3 - Roda de conversa
com relatos de parto, tanto das
participantes quanto de convidada
externa ao grupo. Permitiu refletir
sobre as diferentes experiências
com a assistência obstétrica.

A observação e análise crítica da realidade obstétrica brasileira,
realizadas a partir do documentário e do compartilhamento de
experiências das mulheres, vividas na condição de parturientes,
permitiu às participantes expressarem suas percepções, identificar
problemas, dificuldades, carências, discrepâncias e contradições
de várias ordens que foram problematizadas no grupo.
Nesta etapa, foram observados medos relacionados ao parto;
insegurança quanto à capacidade de parir; indecisão sobre a via de
parto; desconhecimento sobre o processo de parturição;
experiências negativas/traumáticas de parto; histórico de
tratamento violento; violação de direitos pelo desconhecimento
destes; preocupações com a qualidade do atendimento a ser
recebido na maternidade e com o alto índice de intervenções
cirúrgicas desnecessárias na assistência obstétrica.

Nesta fase, o grupo foi
estimulado a refletir sobre as
possíveis causas da existência dos
problemas identificados na etapa
anterior,
suas
variáveis e
determinantes, até que fosse
possível chegar aos “pontoschave”.
• Grupo 4 - Esta atividade foi
denominada “Preparando a bolsa
para maternidade” e consistiu em
um momento de síntese, que
permitiu às gestantes destacarem
individualmente
os
temas
significativos para o processo de
preparação para o parto. Em
seguida, os pontos considerados
mais importantes dentro de cada
“tema”
ou
“problema”
levantados, foram negociados
com o coletivo.
Nesta fase, os pontos-chave
anteriormente identificados foram
agrupados, de modo que todos
fossem contemplados. Os temas
foram teorizados nos encontros
subsequentes com o intuito de
produzir novos conhecimentos de
forma crítica e reflexiva.
• Grupo 5 - Anatomia e
fisiologia do parto;
• Grupo 6 - Técnicas não
farmacológicas para o alívio da
dor e posições para o parto;
• Grupo 7 - Direitos legais,
intervenções
obstétricas
e
violência;
• Grupo 8 - Amamentação e
cuidados com o recém-nascido.

Os aspectos que o grupo julgou necessário maior
conhecimento/compreensão, em busca de solucionar/minimizar os
problemas identificados, são:
• Conhecimento do corpo (estruturas anatômicas envolvidas na
gestação e parto);
• Fases do trabalho de parto e períodos clínicos do parto;
• Reconhecimento do melhor momento para ir à maternidade a
fim de evitar internação precoce;
• Estratégias para lidar com a dor do parto;
• Posições para o trabalho de parto e parto;
• Tipos de parto;
• Dicas práticas para o acompanhante participar efetivamente do
trabalho de parto e parto;
• Imprevistos durante o trabalho de parto (intervenções
obstétricas e cesariana);
• Direitos legais;
• Violência obstétrica;
• Amamentação;
• Cuidados com o RN (higiene, troca de fraldas, banho, cuidados
com o coto umbilical etc.).
A etapa de teorização proporcionou às mulheres a apropriação de
instrumentos teóricos e práticos necessários para resolução dos
problemas levantados pelo grupo, a partir da realidade vivida.
Os profissionais de saúde envolvidos com o programa deram
suporte teórico para os temas com o intuito de promover a interrelação dos saberes assumidos como científicos com outros
saberes, considerados não científicos, sem negar um em
detrimento do outro, mas colocando-os em diálogo para
possibilitar a reflexão crítica de discursos hegemônicos.
Nessas atividades foram privilegiados recursos didáticos e
estratégias que estimulassem a postura ativa e participativa das
gestantes na construção do conhecimento, como jogo de tabuleiro,
gincana, dramatização, dança, oficinas, trabalhos manuais em
subgrupos, dinâmicas, debates de questões problematizadoras,
entre outros. Profissionais externos com expertise em algumas
temáticas foram convidados para participar desta etapa.
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Hipóteses de
solução

As
participantes
foram
estimuladas a buscar formas de
enfrentamento para os problemas
teorizados. O grupo refletiu sobre
a viabilidade das ações propostas
e foi conduzido ao planejamento
das ações que se configurou da
seguinte forma:
• Grupo
9
Visita
à
maternidade X - referência para o
parto;
• Grupo 10 - Ultrassonografia
natural (pintura na barriga) e
ensaio fotográfico no Parque;
• Grupo 11 - Visita à
maternidade Y - referência para o
parto;
• Grupo 12 – Construção de um
Plano de Parto individual;
• Grupo 13 - Chá de Bênçãos;
• Grupo
14
Aspectos
psicoemocionais da gestação e
puerpério;
• Grupo 15 - Relato das
experiências de parto das
participantes do programa.

O estabelecimento das “hipóteses de solução” se configurou como
a etapa mais longa dessa experiência. A visita às maternidades
possibilitou minimizar os anseios e medos expressos pelas
gestantes em relação ao ambiente hospitalar e a aproximação com
a equipe técnica da instituição hospitalar. A experiência com a
construção do Plano de Parto permitiu a reflexão sobre o parto e o
planejamento deste por meio do registro de escolhas de forma
consciente e informada.
O ensaio fotográfico promoveu a autoestima e a valorização das
mulheres, enquanto que a pintura na barriga auxiliou o processo
de autoconhecimento do corpo na gravidez; proporcionou uma
interação prazerosa com o bebê e facilitou a inclusão do parceiro
e demais membros da rede de apoio da gestante, uma vez que essa
atividade mobilizou o maior número de acompanhantes. A
abordagem dos aspectos psicoemocionais contribuiu para o
enfrentamento de medos e inseguranças, enquanto que o chá de
bênçãos e o compartilhamento dos relatos de parto fomentaram o
encorajamento das gestantes que vivenciariam essa experiência.
Muitas das ações oportunizadas nesta etapa adotaram uma
abordagem ampliada das necessidades de saúde, para além
daquelas estritamente biológicas, e provocaram nas gestantes
experiências subjetivas que repercutiram em comportamentos
positivos e autônomos. Em síntese, essas atividades
proporcionaram um maior grau de tomada de decisões e
participação durante o processo de preparação para o trabalho de
parto e parto.

Aplicação à
realidade

Após o período de reflexão
oportunizado pelo programa, esta
etapa foi executada à medida que
as mulheres voltaram a se deparar
com os problemas da realidade
obstétrica inicialmente por elas
identificados. Considerando que
grande parte desses problemas
estava relacionada ao processo de
parturição, as participantes foram
acompanhadas pela pesquisadora
principal durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato
para que a mesma pudesse
registrar
e
analisar
essas
repercussões, conforme objetivo
proposto pela pesquisa.

A experiência com o programa possibilitou o fortalecimento da
autonomia das mulheres, de maneira que elas conseguiram, em
diferentes nuances, intervir/manejar situações-problema de modo
a transformar a realidade.
Nesta etapa foi possível observar uma atuação mais ativa e
consciente das mulheres em relação ao trabalho de parto e parto
vivenciado dentro das instituições de saúde. A autoconfiança, o
exercício de escolhas, a clareza dos direitos, a capacidade de
negociar condutas e a disposição para agir diante de diferentes
situações experimentadas durante o trabalho de parto e parto
reforçam que as mulheres conseguiram aplicar à realidade as
construções decorrentes da participação no programa.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na sequência, o Quadro 5 sintetiza as ações desenvolvidas no programa Meu
Parto e o momento em que cada uma das cinco etapas do “Arco de Maguerez” foi
trabalhada. Tais ações se configuraram como atividades centrais da programação e
foram desenvolvidas no segundo momento de cada encontro. Assim como no quadro
anterior, foram utilizadas cores para facilitar a delimitação das etapas:
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QUADRO 5 – Síntese das ações desenvolvidas no Programa Meu Parto

1

15/06/18

Acolhimento

2

29/06/18

Sessão cinema

3

4

5

4

1º MOMENTO
Acolhimento
• Boas-vindas e orientação
sobre o desenvolvimento do
programa
• Dinâmica de apresentação
Boas-vindas e breve
retomada do encontro
anterior

2º MOMENTO
Atividade central
• Compartilhamento de
expectativas
• Realização do contrato de
convivência
Exibição do documentário “O
Renascimento do Parto” com
posterior Roda de Conversa
Roda de relatos de parto com
depoimento de uma convidada
externa e das gestantes
participantes

13/07/18

Relatos de parto

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

27/07/18

O que levar?
Preparando a bolsa
para a maternidade

• Boas-vindas e dinâmica de
integração
• Síntese dos encontros
anteriores

Definição dos pontos-chave a
partir dos problemas da
realidade identificados nos
encontros anteriores

10/08/18

Quando ir para a
maternidade?
Reconhecendo as
fases do trabalho de
parto.

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

• Roda de conversa sobre
anatomia da gestação/parto e
fases do trabalho de parto com
demonstração de materiais
didáticos
• Exercício de fixação: Jogo de
tabuleiro

3º MOMENTO
Atividade física

4º MOMENTO
Fechamento

Nº de participantes4

Identificação do padrão
respiratório e técnica de
respiração

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

10 gestantes
03 acompanhantes

Alongamento de membros
inferiores, superiores e
pescoço
• Alongamento de membros
inferiores, superiores e
pescoço
• Fortalecimento dos
membros inferiores
• Relaxamento da coluna
lombar
• Fortalecimento dos
músculos do assoalho
pélvico e abdômen

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

11 gestantes
07 acompanhantes

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

07 gestantes
02 acompanhantes

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

09 gestantes
02 acompanhantes

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

09 gestantes
02 acompanhantes

TEORIZAÇÃO

TEMA DO
ENCONTRO

PONTOSCHAVE

DATA

Dança “Despacito do Parto
Humanizado”

Observar que o estado da participante de gestante/parturiente/puérpera se altera de acordo com a condição em que ela se encontra na data específica da atividade. Apesar de se
encontrarem no mesmo trimestre gestacional, as gestantes apresentaram evolução para o parto em diferentes momentos e, mesmo após o nascimento de seus filhos, elas permaneceram
assíduas no Programa.

OBSERVAÇÃO DA
REALIDADE

Nº
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6

24/08/18

Oficina Parto Ativo

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

Roda de conversa sobre a dor
do parto e formas de lidar com
a mesma
• Dramatização de diferentes
tipos de parto
• Exercício de reconhecimento
das intervenções, direitos e
violência obstétrica
Atividade experimental sobre
amamentação, banho do RN e
cuidados com o coto umbilical.
Recursos: mama cobaia,
bonecos, itens de higiene etc.
Visita à maternidade e
participação em Quiz sobre
parto promovido pela
instituição

Atividade experimental com
técnicas de alívio da dor e
posições para o parto.
Recursos: bola suíça,
massageadores, banqueta de
parto etc.
• Alongamento de membros
inferiores, superiores e
pescoço
• Fortalecimento dos
membros inferiores
• Relaxamento da coluna
lombar
• Fortalecimento dos
músculos do períneo e
membros superiores

31/08/18

Tipos de Parto e
violência obstétrica

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

8

14/09/18

Oficina de
amamentação e
cuidados com o RN

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

9

21/09/18

Visita à maternidade
X - referência para o
parto I

Boas-vindas e planejamento
das próximas atividades

22/09/18

Ultrassonografia
natural (pintura na
barriga) e ensaio
fotográfico no parque

• Acolhimento com café da
manhã
• Produção das gestantes
conforme desejo das
mesmas (maquiagem,
cabelo, roupas e acessórios)

• Ultrassonografia natural
(pintura na barriga)
• Ensaio fotográfico
individual com a
participação da família

Apresentação da dança
“Despacito do Parto
Humanizado”

28/09/18

Visita à maternidade
Y - referência para o
parto II

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

Visita à maternidade e
participação em roda de
conversa multiprofissional
promovida pela instituição

---------

05/10/18

Planejando o parto e
se preparando para
imprevistos

Construção de um plano
individual de parto com
discussão sobre intervenções
obstétricas e cesariana

Atividade experimental com
as posições para o trabalho
de parto e parto

10

11

12

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

Ensaio da dança “Despacito
do Parto Humanizado”

11 gestantes
03 acompanhantes

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

09 gestantes
02 acompanhantes

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

06 gestantes
02 acompanhantes

• Lanche coletivo
• Avaliação final

• Piquenique no parque
• Despedida

• Lanche coletivo
• Avaliação final

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

08 gestantes
01 parturiente
02 acompanhantes

09 gestantes
08 acompanhantes

08 gestantes
03 acompanhantes

08 gestantes
02 acompanhantes

HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

7

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação
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26/10/18

Chá de Bênçãos

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

14

09/11/18

Aspectos
psicoemocionais

Boas-vindas e síntese do
encontro anterior

15

23/11/18

Encerramento do
Programa Meu Parto

13

•

• Boas-vindas
Vídeo retrospectivo do
Programa Meu Parto

Atividades diversas com o
objetivo de oferecer apoio
emocional e encorajamento
para o parto: coroação, escaldapés, mensagens de
fortalecimento etc.
• Exibição de um trecho do
filme “Divertida Mente” como
recurso disparador
• Vivência: dando forma aos
sentimentos na argila
• Compartilhamento dos
sentimentos/emoções
• Relato da experiência de
parto das participantes do
programa
• Depoimentos e
agradecimentos de todos os
envolvidos

• Dança circular
• Alongamento de membros
inferiores, superiores,
coluna e pescoço

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

07 gestantes
03 puérperas
03 acompanhantes

• Relaxamento da coluna
lombar
• Fortalecimento dos
membros inferiores

• Lanche coletivo
• Dinâmica de encerramento
e avaliação

05 gestantes
04 puérperas
01 acompanhante

Confraternização de
encerramento com lanche

03 gestantes
07 puérperas
07 acompanhantes

---------

Fonte: Elaborado pelas autoras.

APLICAÇÃO À
REALIDADE

Os partos ocorreram entre os meses de setembro e dezembro de 2018, oito deles na maternidade “X” e três na “Y”. Esses últimos não por uma escolha das mulheres, mas, sim, em decorrência
da falta de vagas no primeiro serviço. Ambas as instituições estão localizadas no município de Cuiabá/MT.
Do total de nascimentos, nove foram por via vaginal e dois cirúrgicos.
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6.3.2 Repercussões do programa durante o processo de coconstrução de
autonomia
Neste capítulo serão discutidos alguns efeitos do programa, no que se refere aos
ganhos de autonomia apresentados pelas gestantes no decorrer da participação delas nessa
experiência. Os resultados encontrados serão apresentados por meio das categorias:
“Ampliação da rede de apoio: fortalecendo-se no coletivo” e “Autopercepção positiva: vendose como um sujeito de direitos, vontades e potência”.
O material empírico utilizado nas análises que seguem decorre, principalmente, do
conteúdo produzido durante os encontros do programa e dos diálogos estabelecidos em um
aplicativo de mensagens para dispositivos móveis.
7.3.2.1 Ampliação da rede de apoio: fortalecendo-se no coletivo
A rede de apoio social desempenha forte influência na manutenção da saúde e do bemestar dos indivíduos (COUTO, 2008). Como explicitado anteriormente, grande parte das
mulheres relatou possuir poucas amizades e contar com uma rede de apoio restrita ao cônjuge
e a familiares próximos. Contudo, ao longo dos encontros proporcionados pelo programa, as
participantes estabeleceram novos vínculos sociais e construíram relacionamentos com seus
pares.
Os encontros foi bem acolhedor. Eu gostei mesmo. Ainda mais eu que era bem
quietona, não gostava de conversar, só ficava trancada dentro de casa ((choro)),
num tinha amizade com ninguém. Lá eu peguei, vixe! Muita amizade! (Sílvia, 32
anos, G5, P5, A0. Entrevista semiestruturada, 28/11/2018).
Uma coisa que me agradou muito foi a amizade das meninas, assim, foi muito
sincero, tenho muito carinho... eu conversava com as meninas, a gente deu amizade,
um laço no whatsapp, então assim, foi maravilhoso (Eduarda, 15 anos, G1, P1, A0.
Entrevista semiestruturada, 05/12/2018).
Hoje nosso encontro foi no posto! Tava quase todo mundo lá ((risos))... Eu,
Elizabeth Maria, Rosa e Gabriela com a bebê dela, uma lindeza! (Eloá, 19 anos,
G2, P1, A1. Aplicativo de mensagens, 09/10/2018).
Eduarda: Gabriela, eu não sei ao certo onde é sua casa, ia te fazer uma visita.
Gabriela: É aqui pertinho da sua... Passa o quebra mola a primeira (rua) a direita,
depois a segunda rua a esquerda.
Eduarda: Terça tenho consulta de novo, vou tentar ir aí.
Gabriela: Tá bom, vou esperar! Aí você me liga. Minha casa é a de portão branco.
Eduarda: Tá pode deixar!
(Aplicativo de mensagens, 11/10/2018).
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Rede social é uma ordenação composta por vínculos e funções relacionados aos
indivíduos, que, mesmo com suas particularidades, interagem e se relacionam. Essas relações
decorrem de diferentes fontes, como família, comunidades e organizações que são referência
de ajuda em momentos de necessidade. A rede configura-se como processo dinâmico, pois as
necessidades pessoais e as disponibilidades de prover/receber apoio alteram em conformidade
com o tempo, e o seu tamanho varia conforme a intimidade e a frequência do contato
estabelecido entre os indivíduos (SARAFINO; SMITH, 2011). A instabilidade das relações
interpessoais e a inserção do sujeito em diferentes contextos geram dinamicidade na rede
social, que pode sofrer diversas modificações ao longo do tempo (COUTO, 2008).
As comunidades podem desempenhar papel valioso no aprimoramento da rede de
apoio social dos indivíduos, por meio da criação de programas que forneçam atividades,
eventos ou prestação de serviços, seja em contextos ocupacionais, religiosos ou de saúde
(SARAFINO; SMITH, 2011). Nesse sentido, entende-se que a proposta desenvolvida pelo
programa contribuiu para a ampliação da rede de apoio das gestantes participantes.
Considerando que a construção de vínculos interpessoais em uma rede depende tanto
do sujeito quanto do meio social em que está inserido (CAMPOS, 2005), entende-se que a
formação de um grupo homogêneo em termos de gênero, local de residência, nível
socioeconômico, ocupação e fase gestacional cujas participantes experimentavam interesses
comuns, principalmente relacionados à maternidade, facilitou a aproximação das mulheres. A
dinâmica e estratégias adotadas pelo programa também favoreceram a interação e a troca de
saberes entre os sujeitos envolvidos.
Em pesquisas que utilizam grupos como técnica de investigação, a interação entre os
participantes é a base dos resultados gerados. Neste estudo, a coesão estabelecida pelo grupo
foi significativa a ponto de o absenteísmo, frequentemente enfrentado pela USF em atividades
dessa natureza, não se configurar como um problema nessa experiência. O pequeno número
de ausências decorreu da necessidade de realização de exames, consultas ou
desconfortos/impedimentos associados à gravidez. A cada encontro eram nítidos o entusiasmo
e a expectativa das gestantes pelas reuniões subsequentes:
Joana: Bom diaaaaa
Gabriela: Bom dia com muito amor
Gabriela: Que venha sexta-feira logo! Tô super ansiosa! Tô contando a hora pra
ver vcs!
(Aplicativo de mensagens, 17/07/2018).
Coordenadora: Bom diaaaa!!! Não se esqueçam do nosso encontro hoje à tarde!!!
Gabriela: Como poderia esquecer sendo dia de encontro é o dia mais esperando da
minha vida, fora o nascimento da minha filha, é claro! Não vejo a hora de chegar
13:30 logo!
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Eloá: É hoooje!!!!!
Sílvia: Minha presença está confirmada! Me sinto tão bem esta com vocês!
Gabriela: Eu conto os dias e a hora pra poder ver vocês. É muito amor envolvido!
Amo passa a tarde com vocês.
Paulina: Eu também vou, ou vocês acha que eu vou perder de ficar pertinho de
vocês? Nesse grupo conheci uma equipe acolhedora e as grávidas lindas que amo
ficar perto delas cada uma com sua história de guerra.
Gabriela: Verdade! Cada momento perto de vocês é único! É um privilégio enorme
passa uma tarde do lado de vocês meninas de ouro. A equipe é maravilhosa! Sabe
aquele amor que se multiplica? É esse que tenho por cada uma, a saudade já tá
batendo forte aqui no peito que vou ficar de todas quando tudo isso acabar.
Elizabeth Maria: Tudo maravilhoso amooo muito estar com vocês!
Rosa: Estava pensando, quando a gente começa algo nem imagina o que pode vir
junto. Gente! Muito amor carinho feliz em ter vocês.
Iasmim: Aí gente, para porque daqui uns dias o projeto acaba e eu vou sentir muita
falta disso!
Gabriela: Cada encontro e único! Cada dia mais encantada! Já fico pensando
quando isso acabar vou sentir muita falta de vocês.
Eloá: Verdade! Cada momento vo guarda no coração com muito carinho, sou muito
grata por tudo que estão fazendo pela gente!
(Aplicativo de mensagens, 24/08/2018).

O apoio social refere-se ao suporte emocional e assistencial disponível a uma pessoa,
trata-se de ações efetivamente realizadas por outros, considerando, também, a percepção do
indivíduo em relação ao conforto, cuidado e auxílios recebidos. Pessoas que recebem esse
apoio se percebem amadas, valorizadas e parte de uma rede social. Esse suporte pode ser
originado de fontes como cônjuge, familiares, amigos, conhecidos, profissionais, instituições,
organizações comunitárias, entre outros, portanto o apoio social é componente importante em
uma rede social e pode ser classificado em quatro diferentes tipos: presencial, emocional,
informativo e instrumental (SARAFINO; SMITH, 2011).
O estabelecimento da coesão do grupo de gestantes, por si só, proporcionou apoio
presencial a elas, pois, segundo os autores, esse suporte consiste em compartilhar tempo e
interagir com a pessoa, de modo que esta se sinta valorizada e pertencente a um grupo, que
compartilha interesses e atividades sociais. Nesses contextos, o apoio social não será eficaz se
o destinatário interpretar que o seu controle pessoal é limitado pelo grupo (SARAFINO;
SMITH, 2011).
Já o apoio instrumental diz respeito a um suporte assistencial, que ocorre por meio de
uma ajuda direta com tarefas e serviços e/ou econômica. Essa modalidade de apoio reduz o
estresse causado por questões de natureza prática e faz com que a pessoa tenha sensação de
amparo (SARAFINO; SMITH, 2011). Diante da condição socioeconômica desfavorecida do
grupo e das necessidades materiais e financeiras que se apresentaram, foi imperativo
mobilizar apoio instrumental de órgãos e programas governamentais por meio do CRAS do
município de Cuiabá.
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Necessidades humanas básicas, como a de alimentação, estavam comprometidas, sem
a ciência dos serviços públicos locais. O desconhecimento dos direitos sociais pelas mulheres
e a dificuldade destas em pedir ajuda foram sendo substituídos por uma maior disposição para
agir, evidenciada pela capacidade de reconhecerem e acessarem a rede de apoio disponível,
seja para a obtenção de informações ou para solicitar algum tipo de suporte material. Dentre
os benefícios conquistados por elas nesse período estão cobertores, alimentos, kit enxoval
para o bebê, acesso a cursos profissionalizantes, oportunidades de emprego para o cônjuge,
entre outros. A inscrição em programas sociais do Governo Federal também foi requerida pela
maioria.
Nessa perspectiva, o apoio emocional remete à demonstração de afeto e empatia em
relação à outra pessoa. Esse tipo de apoio proporciona conforto, segurança e tranquilidade a
quem o recebe, pois faz com que a pessoa se sinta amada e protegida. Já o apoio
informacional está relacionado ao suporte prestado por meio de informações ou conselhos
direcionados, que podem auxiliar no encorajamento da tomada de decisões e proporcionar
habilidades cognitivas (SARAFINO; SMITH, 2011).
Além do apoio social oferecido no contexto dos encontros presenciais, o grupo virtual
ampliou esse escopo e se destacou como estratégia potente de apoio à distância, informativo e
emocional às gestantes. O movimento das mulheres em busca de partilhar continuamente
angústias, receios, conhecimentos e êxitos no processo gestacional transformou a mídia
virtual em um espaço de apoio e troca de experiências. Os relatos a seguir evidenciam o
suporte do grupo diante de angústias e incertezas vividas pelas gestantes:
Eloá: Acho que chego nas 41semanas.
Iasmim: Não se preocupe Eloá, a minha primeira chegou 42 e 5 dias, acredita?
Aproveita e dorme bastante! Logo ele vem! Demora porque você tá ansiosa.
Aproveita pra descansar, dormir... Por que depois é muito bom, mas é cansativo. E
com o primeiro é pior a corujação ((risos)).
Paulina: Eloá não fique ansiosa! Quanto você esquecer um pouquinho o seu bebê
vai te surpreender. Hoje conversei com a minha, acho que ela não vai chegar a 40
semanas mais se for, mamãe espera com muito amor e paciência.
(Aplicativo de mensagens, 16/10/2018).
Eduarda: Gente voltei da consulta agora, o médico falou que tô engordando muito
rápido e que meu organismo é imaturo, provavelmente não vou conseguir ter um
normal por causa da minha idade. Ele quer q eu vá ao Hospital X, passar por
obstreta pra ele me avaliar. O encaminhamento tá lá, só estou esperando eles
chamar. Pediu pra mim fazer exame de glicose também.
Paulina: Na verdade durante a gestação se a gente ganha uns kilos a mais já tem q
fazer esse exame de glicose. Eu já fiz centenas de vez e graças a Deus só gordisse
mesmo. Não acho que vá te prejudicar não. Vamos torcer por você!
Eduarda: Obrigada! Estou começando ficar anciosa, eu não tava, agora estou
começando. Aqui em casa estão falando demais.
Coordenadora: Não se preocupe Eduarda. O cuidado com o ganho de peso
realmente é importante, mas isso, por si só, não define o tipo de parto.
Cuide da alimentação e continue com os exercícios físicos que diminuirá a chance
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de ter algum problema com a glicose. Nessa fase que vocês estão, o bebê começa a
ganhar mais peso, mas é preciso cuidar para não engordar muito, porque junto com
o ganho de peso aumentado pode vir algumas complicações. O segredo é
alimentação saudável + atividade física!
Coordenadora: Ah! E com relação a sua idade Eduarda, o simples fato de ser nova
não quer dizer que não poderá ter o parto normal.
Eduarda: Tomara que eu consiga
Educadora física: É isso mesmo, Eduarda! Idade ou tipo de corpo não definem tipo
de parto.. Vai dar tudo certo! Em relação ao ganho de peso, fique de olho para não
comer alimentos ricos em farinha branca (pães, arroz branco, por exemplo). Se for
substituir o pão pela tapioca não esqueça de colocar no recheio alguma proteína
como ovo ou queijo branco. Evite queijo amarelo como a muçarela.
(Aplicativo de mensagens, 17/07/2018).

Neste estudo, o apoio emocional foi expresso por meio de uma relação dialógica e
respeitosa entre as participantes que manifestaram empatia, preocupação e respeito aos
sentimentos dos pares, valorização positiva da pessoa e encorajamento para a superação de
dificuldades. O apoio mútuo estabelecido proporcionou às mulheres bem-estar e maior
confiança para lidar com as dificuldades do processo gestacional, de modo que elas passaram
a interagir e se fortalecer diariamente por meio do dispositivo de comunicação virtual.
Um ponto positivo observado na dinâmica do grupo foi a presença de primíparas e
multíparas e os diálogos desenvolvidos entre elas. Isso porque, diante de maior insegurança
das primeiras, o compartilhamento de experiências das gestantes mais experientes acarretou
maior tranquilidade e contribuiu para a superação de dificuldades.
Nessa direção, estudo americano que procurou examinar a relação entre apoio social,
ambivalência emocional e satisfação das necessidades gerais, realizado com 352 graduandos
de uma grande universidade, evidenciou que o apoio social está positivamente associado à
autonomia, competência e relacionamentos. Os resultados revelaram, ainda, que a
ambivalência emocional está negativamente associada com autonomia (BRYAN, 2016).
A relação afetuosa e o apoio emocional estabelecidos entre as gestantes foram
percebidos de forma crescente durante o período de convivência e ficaram explícitos durante
o “Chá de bênçãos”, reunião que ocorreu na fase final da gestação com o objetivo de oferecer
apoio emocional e encorajamento para o parto. As participantes fizeram uma roda e, por meio
de uma mensagem falada, manifestaram apoio e transmitiram confiança e otimismo umas para
as outras:
Sílvia, você é uma mulher de fibra. Acredite em você! Você encanta todos a sua
volta com esse seu jeitinho meigo de ser. Parabéns pela família linda que você tem,
e que este bebê que ainda está por vir traga muitas felicidades para você e sua
família, que você tenha um bom parto, lindo, que o seu bebê seja cheio de saúde,
pois amor ela já vai ter bastante. Obrigada por estar junto com a gente todas as
tardes! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. 13º Encontro. Cuiabá, 26/10/2018).
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Eduarda, tão pequenininha, porém tão forte. Não importa o que os outros digam
que você não vai conseguir, pois a última palavra vem do Senhor, e o Senhor
sempre nos proporciona as melhores coisas, das melhores maneiras ((choro)), não
temas porque Ele sempre estará contigo, pense sempre que o seu bebê vai chegar,
trazendo muita alegria, amor e enchendo seu coração de alegria (Iasmim, 27 anos,
G2, P0, C1, A0. 13º Encontro. Cuiabá, 26/10/2018).
Kemilly, eu te desejo primeiramente um bom parto, que você seja uma boa mãe,
melhor que você já é para o seu filho. Te desejo felicidade, muitas conquistas,
sucesso no seu casamento. Coloque Deus na frente de tudo que todas as portas
serão abertas. Se ame, tenha amor próprio e saiba que você é uma linda mulher,
uma linda mãe, independente de qualquer coisa (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. 13º
Encontro. Cuiabá, 26/10/2018).
Janaína, você já é muito vitoriosa. Que toda tranquilidade, alegria, consolo, paz,
amor e fortaleza estão presente em você. Foi ótimo te conhecer. Todo carinho para
você mãe. Deus está no controle de tudo. Estamos no mesmo caminho. Por isso
confie, agradeça e entregue, que tudo será muito especial em sua vida. Seja
abençoada! (Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2, A0. 13º Encontro. Cuiabá,
26/10/2018).
Gabriela, para você que é muito especial e que me passou ser uma pessoa forte e
alegre, sempre com a sua simpatia que nos contagia, desejo que a nova etapa da
sua vida seja sempre abençoada por Deus e que sua princesinha te traga muita
alegria, hoje e sempre. Que Deus sempre proteja você e ilumine a sua família
(Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. 13º Encontro. Cuiabá, 26/10/2018).

Além do suporte emocional compartilhado entre as gestantes, elas também perceberam
a atuação da equipe multiprofissional como referência para esse tipo de apoio. Apesar de a
relação profissional-usuária ser usualmente distanciada em virtude da desigual distribuição de
poderes e saberes, esse aspecto não se configurou obstáculo nessa experiência. A interação
das mulheres com a equipe foi marcada pela troca afetiva e se contrapôs ao padrão de relação
impessoal e fria. As falas a seguir reiteram as representações positivas que as mulheres
tiveram dessas relações:
Olha, o que mais me agradou era ter sempre esse carinho de vocês. Se a gente
faltasse, vocês ligavam pra perguntar o que estava acontecendo e o porquê que não
foi. Naquele momento eu me sentia, não sei as outras, mas eu me sentia importante
e estimulava de ir “Não posso faltar, eu vou”. Eu sentia falta de vocês, das
conversas da gente, dos relatos das meninas... obrigada por me fazerem me sentir
muito importante todo esse tempo. Tudo que PRECISAVA, a gente ouvia de vocês
que era a palavra assim pra dar força, falava que a gente ia conseguir e ter na sua
cabeça que você consegue qualquer coisa é muito bom. Sempre me trataram muito
bem, todas as meninas, nunca fui desmerecida por ninguém de vocês, nunca me
senti excluída em nada, todo mundo me tratava bem, me abraçava, falava que sentia
a minha falta, e isso aí nossa! Todas vocês não teve esse negócio de tratar ninguém
mal, de ser uma mais importante que a outra, sempre tratava todo mundo igual,
sentia a nossa falta todo mundo igual. Eu só tenho agradece todas as que fazem
parte do programa e foi muito importante pra cada uma de nós nessa jornada de
nove meses de altos e baixos mais vocês estiveram sempre ali. Meu muito obrigada!
Amo vocês todas. Que Deus abençoe vocês excelentes profissionais!!! Vocês
formam um time só de camisa 10! Que sorte a nossa em ter vocês! Obrigada!
(Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
A atenção de vocês sempre era pra todas, vocês deixavam bem aberta a questão de
que se tivesse alguma dúvida, era pra tirar no grupo, estar conversando né? Assim

117

pessoalmente, até porque vocês chegavam mais cedo e se a gente quisesse estar
conversando, podia chegar mais cedo para conversar, teve a parte da psicologia
né? Que poderia ser acompanhada... (Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 02/02/2019).
Gabriela: A coordenadora me deu muito apoio, amor e carinho, eu nunca vi uma
pessoa olhar com tanto amor pra você. Ela não é gente é um anjo enviado por Deus
em nossas vidas! Obrigada por todas as dicas e conselhos que tem nos dado!
Rosa: Vocês são como uma segunda mãezona pra gente. É muito amor nesse
programa!
(Aplicativo de mensagens, 14/10/2018).

Os relatos carregados de emoção, admiração e gratidão refletem o estabelecimento de
uma relação profissional-usuária até então desconhecida pelas gestantes. A dificuldade
originária dessas mulheres em reconhecer e lançar mão do apoio dos serviços de saúde, assim
como as escassas iniciativas e estratégias institucionais de aproximação com a população,
sustentou por muito tempo um distanciamento entre esses dois polos.
Onocko Campos e Campos (2006) defendem que uma clínica estimuladora de
autonomia não deve estar baseada em conhecimentos técnicos e biomédicos somente, mas,
pautar-se principalmente nos aspectos relacionais e subjetivos. É preciso valorizar o vínculo
como dimensão produtora de autonomia, conduzir a clínica de forma compartilhada e estar
atento à complexidade de cada caso em sua particularidade, sem, contudo, deixar de
preocupar-se com o coletivo. Nesse sentido, o autor acredita que uma prática mais próxima da
arte do que da técnica ajudaria os profissionais a lidarem com as dimensões subjetivas e
sociais, componentes esses essenciais da vida.
De igual modo, Assis et al. (2010) afirmam que é no encontro entre trabalhadores e
usuários em que se torna possível estabelecer negociações para identificação de suas
necessidades, com consequente criação de vínculo e estímulo à autonomia para sua saúde.
Assim sendo, faz-se necessário criar mecanismos para disparar esse dispositivo do
acolhimento e do vínculo, potencializando-o.
Nessa mesma direção, pesquisa alemã de abordagem quantitativa que buscou
examinar se as experiências de respeito (baseado na igualdade) aumentam a autonomia
percebida pelas pessoas analisou três diferentes contextos: 1) Vida diária de 383 pessoas com
idade média de 27 anos; 2) Experiência de 223 funcionários de várias empresas no local de
trabalho; e 3) Experiências de 89 estudantes de uma universidade. Nas duas primeiras
investigações, o respeito contribuiu para a autonomia percebida pelas pessoas, mesmo quando
o reconhecimento social e a satisfação com a vida/trabalho estavam afetados. O terceiro
estudo confirmou experimentalmente a hipotética influência causal do respeito e autonomia
percebida, demonstrando que esse efeito se traduz ainda em cooperação social. O vínculo
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entre respeito e cooperação foi simultaneamente mediado pela autonomia percebida
(RENGER et al., 2017).
O que se destaca em relação a esses aspectos é que o fortalecimento do vínculo entre
usuárias e serviços de saúde, a partir de uma abordagem respeitosa e afetiva adotada pelos
profissionais envolvidos com o programa, assim como o livre e continuado acesso das
gestantes a eles, proporcionou maiores condições de participação e autonomia para elas. Essa
interação favorável contribuiu para que as mulheres se sentissem confortáveis, seguras e se
envolvessem ativamente com o processo gestacional e com os cuidados com a própria saúde,
corresponsabilizando-se por estes.
No contexto do programa, o apoio informacional foi oferecido a partir das
necessidades individuais e coletivas expressas pelas participantes. A relação dialógica
estabelecida entre os pares possibilitou a troca de experiências, o esclarecimento de dúvidas e
o compartilhamento de informações. Os assuntos estiveram relacionados principalmente com
a gestação, o parto e a maternidade, porém as mulheres também demandaram suporte
informacional em outras temáticas de saúde e foram igualmente atendidas. Inicialmente, os
discursos das mulheres eram carregados de dúvidas, incertezas e inseguranças:
Como eu sou mãe de primeira viagem, então assim eu tenho várias dúvidas, no caso
a diferença entre semanas e meses, eu não entendo muito bem; amamentação; como
será na hora do parto; até mesmo em relação a alimentação, porque as vezes eu
fico com medo de comer tal coisa... tenho muitas dúvidas, que com certeza eu vou
tirando ao longo do programa. São muitas mesmo! (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. 1º
Encontro. Cuiabá, 15/06/2018).

Os temas discutidos nos encontros presenciais ganham repercussão no grupo virtual e
funcionam como gatilho para o acesso voluntário a um volume significativo de informações
em sites, redes sociais e páginas de apoio ao parto humanizado, o que é compartilhado quase
que diariamente com os pares. As mulheres sentem-se motivadas a aprofundar os seus
conhecimentos e a dividir suas descobertas com o grupo. Tal proatividade pode ser observada
nos excertos a seguir:
Olha meninas o que achei no meu Facebook [compartilha um relato de parto
humanizado]. (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Aplicativo de mensagens,
01/09/2018).
Gente vocês precisam ver isso! Não sei se algumas já viram, quem não viu
recomendo.
[Envia reportagem que trata sobre violência obstétrica intitulada: “Deixei
virgenzinha pra você” - Médicos cortam e costuram vaginas no parto e estragam a
vida sexual das mulheres: uma mutilação genital, segundo especialistas]. (Paulina,
30 anos, G4, P1, C2, A0. Aplicativo de mensagens, 10/09/2018).
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Olhem aí meninas que querem dançar na hora do parto [compartilha vídeo de uma
parturiente dançando juntamente com a equipe hospitalar]. (Gabriela, 25 anos, G2,
P0, C1, A0. Aplicativo de mensagens, 21/09/2018).
Olha esse vídeo (de parto empelicado) foi falado na Roda! (Eloá, 19 anos, G2, P0,
A1. Aplicativo de mensagens, 21/09/2018).
Boa noite coordenadora! Baixei alguns vídeos que se você achar interessante ou útil
pode usar no grupo[Envia quatro vídeos de parto em conversa privativa]. (Janaína,
34 anos, G3, P1, C1, A0. Aplicativo de mensagens, 15/07/2018).
Boa noite meninas! Profissão repórter está falando sobre parto humanizado e
violência obstétrica. Muitos relatos tristes! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0.
Aplicativo de mensagens, 12/12/2018).

O grupo constituído virtualmente garantiu o acesso das gestantes à equipe
multiprofissional para além dos limites físicos das instituições de saúde. Sempre que
necessário, enfermeiras, psicólogas e educadora física contribuíam com informações e apoio.
Essa interação favoreceu o esclarecimento de dúvidas e a tomada de decisões, bem como
facilitou a resolução de problemas na condução da vida diária e contribuiu para que as
mulheres se sentissem seguras. Segundo Watkins (2018), o uso ascendente de telefones
celulares pela população abre possibilidades para que os profissionais de saúde preencham
lacunas existentes nos serviços de atenção primária.
Na plataforma digital, as gestantes buscam suporte das profissionais para o
esclarecimento de dúvidas sobre idade gestacional, definição de conceitos desconhecidos,
sinais, sintomas e desconfortos decorrentes da gravidez, vacinação, alimentação; entre outros.
No pós-parto, os questionamentos sobre amamentação e cuidados com o bebê predominam.
Em casos particulares, o acesso virtual a algum membro da equipe foi realizado de modo
privado/confidencial, fora do ambiente do grupo, conforme necessidade da gestante. Esse
comportamento denota que o estabelecimento de uma relação de confiança com os
profissionais, aliado ao uso do aplicativo, ajudou as mulheres a assumirem papéis mais ativos
no gerenciamento da saúde individual:
Essa tabela procede coordenadora? Acho que sim. [Envia um quadro com a divisão
do período gestacional em trimestres]. (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0.Aplicativo
de mensagens, 16/09/2018).
Olá coordenadora! Você pode me dizer se essa tabela esta correta?
[Envia uma tabela de conversão da idade gestacional de meses para semanas e viceversa]. As semanas pra mim estão de boa, mais sempre tem gente que não entende,
aí tento converte em meses para deixa mais claro para quem pergunta. (Eloá, 19
anos, G2, P0, A1. Aplicativo de mensagens, 15/07/2018).
Eloá: O 3º trimestre é a partir de quantas semanas mesmo?
Profissional coordenador: Segundo o Ministério da Saúde, a divisão dos trimestres
gestacionais é assim:
1º trimestre – até 13 semanas
2º trimestre - 14 a 27 semanas
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3° trimestre - acima de 28 semanas
Eduarda: Já estou no 3° então. Fiz 28 semanas hoje ((risos)).
Eloá: Eu também já estou no 3º e nem sabia ((risos))
(Aplicativo de mensagens, 07/08/2018).

Estudo de revisão com 37 artigos que buscou explorar a influência dos aplicativos de
saúde em várias dimensões dos relacionamentos entre pacientes e profissionais de saúde
identificou que o uso dessa tecnologia pode influenciar a comunicação e a interação
profissional-paciente de forma positiva, facilitando a atenção centrada no relacionamento.
Ademais, o uso de aplicativos ajudou os pacientes a assumirem papéis ativos no
gerenciamento da própria saúde em colaboração com os profissionais de saúde. Os autores
concluem que o uso dessa tecnologia deve ser incentivada na prática clínica por apoiar a
autoeficácia dos pacientes, melhorar o acesso destes aos serviços de saúde e aperfeiçoar as
relações entre pacientes e seus provedores de cuidados tanto em contextos ambulatoriais
quanto hospitalares (QUDAH; LUETSCH, 2019).
Além de responder aos questionamentos das gestantes, sempre que necessário, a
equipe multiprofissional colaborou com o compartilhamento de materiais educativos
(cartilhas, vídeos, textos informativos) conforme a demanda e especificidade vivenciada em
cada fase do ciclo gravídico-puerperal, seja ela de ordem física ou emocional. Os conteúdos
contribuíram com o processo de educação em saúde gerando segurança para as mulheres.
No grupo virtual, os materiais divulgados funcionam como disparadores de debates
que instigam a participação e curiosidade das mulheres em conhecer mais sobre o processo
gravídico. Os diálogos impelem a gestante a ficar mais atenta às modificações que ocorrem
em seu próprio corpo e desperta a curiosidade por conhecê-lo. A cada sinal e/ou sintoma
compartilhado, elas olham para si mesmas, para o seu processo gestacional e, de forma
comparativa, dividem com os pares as suas percepções e achados, contribuindo para o
autoconhecimento.
Estudo qualitativo realizado na Austrália, que incluiu sete mães com idades entre 15 e
19 anos e sete parteiras profissionais, buscou investigar formas pelas quais essas profissionais
podem aprimorar o suporte fornecido a esse público por meio das redes sociais virtuais. As
autoras identificaram que as plataformas mediadas por profissionais dispõem de informações
mais seguras e aumentam os sentimentos de “conectividade” entre as mães adolescentes. O
uso de abordagens holísticas pelas mídias digitais não só melhora a saúde pós-parto e o bemestar psicossocial das mulheres, como encoraja resultados favoráveis em termos de educação
futura, emprego, participação comunitária e inclusão social. O estudo conclui que as redes
sociais virtuais se configuram como ferramenta adequada para prestadores de cuidados da
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Atenção Primária por possibilitar maior apoio às mães adolescentes e aumentar o capital
social destas (NOLAN, 2018).
Nessa direção, a interação via aplicativo de mensagens favoreceu a aproximação das
gestantes e profissionais e tornou importante ferramenta de apoio para as mulheres. Além do
suporte emocional e da troca de conhecimentos específicos sobre gestação e parto, essa
ferramenta possibilitou troca de dicas práticas sobre o atendimento de alguns serviços de
saúde,

enxoval

do

bebê,

compartilhamento

de

fotos

e

vídeos

pessoais,

felicitações pelos aniversários, anúncio da descoberta do sexo do bebê, assim como do
nascimento deste.
A percepção das mulheres com relação ao apoio informacional recebido foi
satisfatória:
Então, como todos falaram, eu tenho uma gratidão enorme por todas, respeito
também por todas, na verdade eu tenho esse problema com o aprendizado... Foi
tanta coisa que pra mim era novo que agora pra mim, assim, foi cada detalhe, foi
um aprendizado, foi bem fluido, pra mim foi excelente, porque eu não tinha esse
conhecimento, estava com medo e ia acabar fazendo alguma besteira, eu iria parir
de uma forma que o meu corpo talvez pudesse rejeitar, ter complicações, ou alguma
coisa assim... Eu agradeço muito ao programa por ter me ajudado, tudo o que foi
passado pra gente foi de bom proveito porque a gente não tinha esse conhecimento,
né? E se tinha estava bem longe e a gente não iria conseguir chegar até lá. E graças
a Deus Ele enviou vocês na minha vida (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Então assim, pra você ver... Se todas as mulheres gestantes pudessem alcançar um
pouquinho da sabedoria que nós conseguimos, todas iam ter um bom parto, iam
ficar saudáveis e sem frustrações, né? É muita mulher que sofre no parto, igual
todas ali, a maioria delas tem trauma de parto, trauma de ter um próximo filho.
Todo mundo, se todas as mulheres tivessem sabedoria, teriam conhecimento e
saúde, porque o parto normal é saudável, é um parto natural (Eduarda, 15 anos, G1,
P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
Eu não sabia muitas coisas que eu só fui entende lá. Muitas coisas. Eu tinha quatro
filho e não sabia nada, bem dizer nada ((risos)). Eu aprendi tudo lá, com vocês
(Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).
Obrigado! Agradeço a Deus primeiramente e segundo a vocês que me ajudaram
muito com o projeto. Talves se quando eu tive minha primeira filha eu tivesse as
informação que vocês me passaram, teria sido diferente. Obrigada também pelas
palavras de apoio.(Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. 14º Encontro. Cuiabá,
09/11/2018).

Os relatos evidenciam que as mulheres reconhecem a importância do processo de
construção de novos conhecimentos promovido pelo programa, identificam ganhos em
relação ao estado anterior e o relacionam a uma experiência de parto positiva.
Considerando que o contexto familiar é determinante no comportamento das gestantes
(WILHELM, 2017), a participação contínua de um acompanhante da rede social da mulher
nas atividades presenciais foi estimulada pelo programa. Nesse momento, observou-se um
cuidado por parte da mulher na escolha de um familiar que pudesse lhe encorajar, assim
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foram evitados aqueles cujas relações afetivas eram conturbadas. A preferência das gestantes
se deu principalmente pelo esposo e, em alguns casos, pela mãe.
A participação do acompanhante e o envolvimento deste com as atividades do
programa reforçaram a relação de apoio existente entre esse familiar e a gestante e
fortaleceram as capacidades do acompanhante para o desempenho do papel de apoiador no
momento do parto. O relato a seguir expressa a segurança percebida por um acompanhante
que participou da quase totalidade dos encontros:
Agradeço imensamente ao grupo que tirou todas as dúvidas e medo. Guardaremos
vocês no coração com amor e carinho. Me desculpe por não estar com vocês neste
último encontro, mais pode ter certeza que me sinto mais pai e marido através deste
programa, abraços a todos (Esposo Janaína. Aplicativo de mensagens, 07/08/2018).

Entende-se que o acompanhante é fundamental para dar suporte emocional e
proporcionar à mulher maior conforto e segurança durante o trabalho de parto e parto, o que
faz diminuir ansiedades e temores. Um acompanhante preparado reforça as capacidades da
mulher durante o trabalho de parto, estimula a movimentação da parturiente e abre um
importante canal de comunicação entre ela e a equipe de saúde, facilitando a participação da
mesma na tomada de decisões (SILVA, NASCIMENTO, COELHO, 2015).
Estudo quantitativo que buscou examinar os fatores que influenciam o envolvimento
de homens, em sua primeira experiência paterna, na gravidez e no parto de suas esposas,
realizado em Cingapura com 182 pais, identificou que 35,2% deles apresentaram-se altamente
envolvidos, sendo o apoio informacional o único fator que influenciou esse nível de
participação. Diante disso, os autores recomendam que profissionais de saúde melhorem o
suporte informativo, visto ser este peça-chave no envolvimento dos pais na gestação e no
parto de seus cônjuges (XUE et al., 2018).
Embora seja conhecida a importância da orientação e aconselhamento conjuntos de
gestantes e acompanhantes no pré-natal, a fim de minimizar preocupações e fortalecer o
apoio, percebe-se que essa prática ainda não acontece com deveria. O número de ações
educativas que promovem a inclusão e capacitação do acompanhante para a participação deste
no processo de parturição ainda é restrito nos serviços de saúde brasileiros (TELLES et al.,
2014).
Estudo quantitativo realizado com 62 acompanhantes em uma maternidade de
referência do Ceará, com o objetivo de avaliar o conhecimento desses apoiadores sobre o uso
de técnicas de apoio à parturiente, mostrou que 95,2% deles não realizaram nenhum
treinamento, capacitação ou formação educativa para esse fim. Essa lacuna informativa gerou
sentimentos de insegurança e medo no momento do parto (OLIVEIRA, 2014).
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Na direção oposta dos estudos supracitados, esta investigação fomentou o
envolvimento dos cônjuges e demais acompanhantes nas atividades educativas propostas, o
que propiciou uma vivência mais participativa destes no processo gravídico de suas esposas,
além de proporcionar maior segurança e satisfação para as gestantes.
Segundo Telles et al. (2014), a qualidade do apoio prestado pelo acompanhante, em
geral, está relacionada à capacidade deste em ser mais atuante, para tanto é importante o
investimento em tecnologias educativas que visem à instrução do mesmo. A prática educativa
é uma ferramenta potente para favorecer mudanças de atitudes e comportamentos ao reforçar
a confiança para a realização de determinadas condutas promotoras de saúde.
Comportamentos participativos e encorajadores dos cônjuges podem ser observados nos
diálogos a seguir:
Educadora física: Hoje é dia hein! Quem aí já fez os exercícios de hoje?
Esposo de Eduarda: [Envia uma foto da Eduarda fazendo agachamento] Tô
colocando ela para fazer!!
Eduarda: Levei ele[esposo]no programa, agora todo dia me obriga a fazer
((risos)).
(Aplicativo de mensagens. 16/07/2018).
Rosa: A contração tava vindo, fraquinha assim... Aí a barriga ficava dura e depois
passava. Quando eu sentia dor o meu esposo colocava no cronômetro.
Rosa: Tô aqui sentindo dor de novo e meu marido me mandando fazer exercícios!
((risos))
Gabriela: Sério?((risos)) Faz bastante porque ajuda e muito! Será que é hoje?
Rosa: Não sei, mas que tá doendo tá!
(Aplicativo de mensagens. 23/10/2018).

A presença do cônjuge nos encontros gerou maior envolvimento deste e
compartilhamento da responsabilização pelo processo gravídico com a esposa. Uma confiança
mútua foi estabelecida, de modo que o parceiro passou a acreditar na potencialidade da
mulher em gestar/parir e ela na capacidade dele de apoiá-la em todo o ciclo gravídicopuerperal. Além do desenvolvimento de habilidades e do fortalecimento da segurança do
casal, o suporte oferecido pelo parceiro diante de perturbações emocionais manifestadas pelas
gestantes também foi reconhecido como fundamental para uma melhor vivência da gestação e
maternidade por parte dela.
A participação do casal em grupos de gestantes propicia a ambos repensarem seus
papéis e a importância de participarem ativamente do processo do nascimento. Ações
educativas nesse período preparam o casal para o parto, para a maternidade e para a
paternidade, conferem maior segurança e autonomia, estimulam o exercício dos direitos e o
envolvimento do acompanhante em todo o processo, sobretudo no parto (ZAMPIERI et al.,
2010).
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Em busca de envolver os parceiros que não foram assíduos nos encontros do
programa, principalmente por estarem ocupados com atividades laborais, observou-se uma
disposição das gestantes em compartilhar com eles suas descobertas e conhecimentos, com
vistas a incluí-los no processo, bem como instrumentá-los para a oferta de apoio no momento
do parto.
Já passei um pouco da maravilha do encontro de ontem [técnicas de alívio da dor]
ao meu esposo, ainda tenho que terminar. Obrigada a vocês equipe excepcional!!!
(Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2, A0. Aplicativo de mensagens. Cuiabá,
28/08/2018).
Boa tarde! Coordenadora, tem como você mandar a mensagem que você leu ontem
para nós? Aquela para os pais, que quero ler para meu esposo (Janaína, 34 anos,
G3, P1, C1, A0. Aplicativo de mensagens. 27/10/2018).
[A coordenadora encaminha um vídeo sobre o Plano de Parto]
Assisti com meu esposo! Muito bom! (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. Aplicativo
de mensagens. 03/10/2018).
Todo dia de sexta-feira meu esposo falava: “Amor, cê num vai arrumar pra ir pro
encontro hoje?” Tanto que ele me deixava toda sexta-feira lá na porta. Ele gostava
bastante que eu participava. Chegava em casa e ele já falava assim: “E aí, que que
cê aprendeu lá hoje?” Ele não ía nos encontro por causa do serviço dele, não tinha
como ele ir, porque ele é comissão. Se ele não trabalha, ele não ganha. E a gente
depende dele lá em casa (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).

Para além do apoio emocional e físico recebido dos parceiros nesse período, as
mulheres relataram o desenvolvimento de um maior vínculo afetivo com os mesmos, o que,
em alguns casos, foi atribuído às experiências vivenciadas no contexto do programa. Essa
percepção ficou mais evidente para as mulheres com histórico de pouco envolvimento do
cônjuge nas gestações anteriores:
Nos outros dois (partos) eu não tive essa participação dele. Até mesmo na nossa
vida anterior, ele também em si não era assim tão carinhoso... mais com essa
gestação, nesse parto, ele foi totalmente participativo... Nos programas aqui, ele
conseguiu participar praticamente de quase todos, então, pra mim, o programa foi
muito importante. Tirou minhas dúvidas, eu aprendi muita coisa, me ajudou também
na relação com meu esposo, porque ele participou totalmente, fez a gente se
envolver mais. Ele foi maravilhoso, até me surpreendi, porque em casa, em si, ele
não é muito carinhoso essas coisa não, mais lá (no momento do parto) ele tava todo
atencioso ((risos)).Então eu gostei muito da participação dele. (Janaína, 34 anos,
G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).
Hoje ele me ajuda em tudo sabe... foi um laço que a gente criou ali mais intenso
(Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
Meu marido é pai das minhas duas filhas ((choro)), só que da primeira filha ele não
me acompanhou e nem me ajudou o tanto que ele está me ajudando agora, a
diferença é que hoje ele me ajuda, me acompanhou em todas as consultas, me
acompanhou no parto, e dela[filha mais velha], eu passei por toda a gestação
praticamente sozinha. Eu ficava na casa dele, brigava e ia para a casa da minha
mãe, então era mais sozinha, e hoje não, hoje eu vejo assim, nós somos unidos
(Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).
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Mas na gestação dele [filho mais velho] foi muito diferente, ele num pegava nem na
minha barriga... Ele num PEGAVA, BEJAVA, e eu tinha um sonho disso, de beijar,
abraçar ele. Agora nessa (gravidez) ele acordava de manhã cedo conversando com
ela: “Bom dia, filha”, pegava na minha barriga... Eu acho lindo! Então da gestação
dela foi incrível a participação dele comigo. (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).

É notório como participação do casal em grupos educativos com foco no período
gravídico-puerperal estimula o contato entre a mãe, o pai e bebê desde a gestação,
contribuindo para a formação e fortalecimento dos vínculos e estruturação da nova família. Os
espaços de discussão e reflexão entre os casais ampliam os conhecimentos sobre os papéis
materno e paterno e estimulam a inserção e a participação do pai no processo (ZAMPIERI et
al., 2010).
Após o encerramento das atividades presenciais do programa e nascimento de todos os
bebês, o canal de comunicação virtual permaneceu ativo e o grupo deu continuidade às trocas
de informações, agora sobre temas voltados para a maternidade, crescimento e
desenvolvimento das crianças. O vínculo de amizade construído pelas mulheres motivou a
criação de um segundo grupo virtual exclusivo para a comunicação entre elas, o que facilitou
a manutenção do contato. Tal iniciativa demonstra a disposição das mulheres para agir em
prol das necessidades individuais de apoio:
Até hoje nóis tem o grupo, conversa... as menina também criou um outro grupo e a
gente vai conversando. Daí nóis fica conversando por lá também. É muito bom essa
amizade (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
28/11/2018).
Foi tudo muito incrível... Até no outro dia a gente chorou muito, porque a gente tem
um grupo (de mensagens virtuais) só nosso, aí as meninas toda sexta-feira elas
falam: “Essa hora a gente estaria reunidas, né meninas?”. Mas é assim mesmo, né?
Tudo passa, foi seis meses... agora começa uma nova etapa com nossos babies
(Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).

No encontro de encerramento do programa, a equipe de profissionais foi surpreendida
com uma homenagem das mulheres, que, por deliberação própria, discursaram e presentearam
cada profissional envolvido nas ações. Nos relatos, é evidente a percepção das mulheres
quanto ao apoio recebido e como este contribuiu para que elas se sentissem valorizadas,
respeitadas e fortalecidas nesse período;
A minha homenageada é a Educadora física. É difícil transmitir em palavras o que
alguém como você representa. O carinho que eu tenho por você, durante esses seis
meses nos tornamos amigas, já faz quase parte da minha família. Obrigada por
fazer parte da minha gestação. Talvez não existam palavras significativas que me
permita agradecer a cada uma de vocês. Mas tudo que posso fazer é usar a palavra
agradecer, sua ajuda e apoio foi muito importante. Eu nunca vou me esquecer o que
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vocês fizeram por mim, obrigada! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. 15º Encontro.
Cuiabá, 23/11/2018).
Então o meu é pra a coordenadora. O que dizer dessa mãezona que se tornou para
todas nós? Ela se tornou nossa mãe e mãe dos nossos bebês. Queria agradecer a
Profissional coordenador primeiramente por ter incentivado a gente nesse projeto
para que a gente tivesse um parto normal, apesar de alguns perrengues que
tiveram, né? O trabalho que teve, né? Nesse processo que deu de colocar na nossa
cabeça, aquela adaptação... queria imensamente agradecer tudo que vocês fizeram
pela gente, por ter um carinho enorme. Eu não tenho nem palavras para expressar o
amor o carinho, assim do que eu vou levar pro RESTO da minha vida. Foi algo tão
importante que eu não imaginava que ia ter essa imensidão, que ia ter tudo isso!
Você é uma mulher maravilhosa, iluminada por Deus e eu quero agradecer muito
de coração e assim eu realmente não tenho palavras para expressar o amor que eu
sinto por você (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.15º Encontro. Cuiabá, 23/11/2018).
Queria agradecer a todas vocês pelo o que vocês fizeram por mim. E a Psicóloga
que conversou comigo, que me ajudou psicologicamente, porque eu tinha que me
preparar psicologicamente principalmente, antes de me preparar fisicamente,
porque o psicológico da gente nessa hora é o mais importante. Quero agradecer
pelo o que você fez por mim, por parar para me ouvir, tirar o seu tempo para pode
me ouvir e escutar as bobagens que eu tinha para falar e me ajudar também, né?
Não esqueço até hoje o que você falou pra mim que na vida da gente, a gente não
tem a receitinha de bolo, bom seria se tivesse, né? Mas infelizmente não é assim a
vida... te agradeço muito, agradeço a todos vocês pelo o que vocês fizeram pela
gente, de tirar o tempo de vocês pra passar o conhecimento de vocês tinham para
que a gente tivesse também. Agradecer aos enfermeiros do postinho que também
fazem parte da vida da gente. Agradeço as professoras que abraçaram a causa
junto com as meninas (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. 15º Encontro. Cuiabá,
23/11/2018).

Os depoimentos evidenciam que relações afetivas estabelecidas no contexto do
programa fomentaram a construção de vínculos não só entre as gestantes, mas também destas
com os profissionais de saúde envolvidos. A interação respeitosa, dialógica, relacional e sem
imposições resultou em oportunidades de construção de conhecimento e autonomia para as
mulheres. Segundo Barreto et al. (2015), o atendimento acolhedor e respeitoso, a empatia e o
estabelecimento de vínculo são valores fundamentais para a participação ativa da gestante no
cuidado a ela prestado (BARRETO et al., 2015).
Onocko Campos e Campos (2006, p.14) consideram o vínculo profissional-usuário
uma dimensão produtora de autonomia, uma vez que, por meio dele, “pode-se desenhar um
campo de propostas terapêuticas que recoloquem o sujeito no trilho da responsabilização pela
própria vida”. Isso porque a clínica não se articula somente em conhecimentos técnicos e
biomédicos, mas assenta-se muito mais em aspectos relacionais entre profissionais e usuários.
Em síntese, observaram-se a construção de laços de amizade entre as gestantes, o
fortalecimento da relação com o parceiro/acompanhante e a criação/ampliação de vínculo com
os profissionais de saúde, ampliando, dessa forma, a rede de apoio das gestantes durante a
participação destas no programa, o que resultou em apoio presencial, emocional, informativo
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e instrumental durante o período gravídico-puerperal, favorecendo o enfrentamento de
dificuldades e o fortalecimento da autonomia.
A partir da interação estabelecida no grupo, as mulheres desenvolveram a capacidade
de reconhecer a rede de apoio disponível e acessá-la sempre que necessário, de modo que se
sentiram apoiadas e seguras. A disponibilidade permanente dos profissionais, assim como a
relação afetuosa e menos assimétrica, baseada no diálogo e na valorização do sujeito,
favoreceu o estabelecimento de vínculo e abriu caminho para que eles fossem livremente
acessados pelas mulheres. O grupo formado na mídia virtual facilitou o processo
comunicativo e o apoio diário às gestantes.
O estabelecimento/ampliação da rede de apoio pela gestante contribuiu para o
fortalecimento da autonomia desta e para uma participação mais ativa nos cuidados com a
própria saúde. Desse modo, destaca-se a importância de os serviços de saúde trabalharem de
forma articulada com a rede de apoio da gestante e reconhecerem as necessidades desse
público e as potencialidades existentes nessas relações visando ampliar a abordagem
assistencial tradicional para uma prática que promova o papel ativo das mulheres em seu
próprio cuidado, fortalecendo, assim, o seu potencial.

6.3.1.2 Autopercepção positiva: vendo-se como um sujeito de direitos,
vontades e potência
A partir do ingresso no programa, a gestante inicia efetivamente o processo de revisão
e projeção da experiência pessoal de parto, especialmente aquela que não havia planejado a
gravidez e/ou que não pensava no parto. Nesse período, as falas das mulheres são permeadas
por receios, dúvidas e inseguranças relacionados ao nascimento do filho. Entre aquelas que
nunca vivenciaram o parto, o desejo pela cesárea predomina, principalmente em função do
medo da dor, até então desconhecida por elas. As demais, apesar de demonstrarem desejo pelo
parto normal, apresentam dúvidas quanto à capacidade pessoal de parir:
Ter um parto normal não estava nos meus planos, eu estava com aquele pensamento
na cabeça que eu ia sentir muita dor e eu queria cesárea, não tinha ninguém que
tirava isso da minha cabeça, eu até comecei o Pré-natal em outro posto e lá eles até
me aconselhavam que o parto normal era melhor, mas eu falava que queria cesárea
(Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
No começo eu fiquei meio assim, porque eu queria ter um parto cesárea, porque eu
tinha medo do parto normal. E achando que cesárea é bem mais tranquilo, né?
((risos)) Eu decidi pelo parto normal aqui (no programa), porque assim, apesar do
medo que eu tinha de corte, era uma maneira de escapar da dor ((do parto normal)),
a cesárea já marca e já tem, né? Eu estava achando que era facinho, depois que eu
fui ter entendimento... eu já tava até planejando falar com meu pai pra ajudar
financeiramente, porque eu não iria poder pagar. Então, eu ia pedir pra ele uma
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ajuda financeira pra fazer meu parto (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
O meu medo é ter cesariana de novo, chegar lá pra ter bebê e ela não passar de
novo, espero que dê tudo certo pra ter minha filha de parto normal (Iasmim, 27
anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 30/07/2018).
Quando eu fiquei sabendo que estava grávida eu fiz o teste de farmácia aí eu
mandei pra ele [esposo], e ele ficou todo feliz e falou bem assim: “Uai amor, parece
que você não está feliz”. Aí eu falei: “Vai começar tudo de novo!? Será que eu vou
passar as mesmas coisas que eu passei do nosso filho?”. Porque o dele foi um parto
cesáreo, eles falavam que eu não tinha dilatação, que eu não podia ter normal. Eu
dilatei cinco centímetros só e depois fui fazer cesárea (Gabriela, 25 anos, G2, C1,
A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).

Além da dor, outros motivos compõem o universo dos medos das participantes,
independentemente de elas já terem filhos ou não. Entre eles, destacam-se o receio de
surgirem complicações que comprometam a saúde materna e/ou fetal durante o processo de
parturição; o medo do trabalho de parto não evoluir e necessitar de uma intervenção cirúrgica;
o medo de morrer durante o parto; e o medo de não ser bem atendida pelos profissionais de
saúde nesse período.
O maior inquérito de base hospitalar sobre parto e nascimento do Brasil, realizado
entre os anos de 2011-2012 com 23.894 mulheres, identificou que a preferência inicial pela
cesariana foi de 27,6% das gestantes, apresentando variação de 15,4% (primíparas no setor
público) a 73,2% (multíparas com cesariana anterior no setor privado). O principal motivo da
escolha foi o medo da dor do parto (46,6%), amplamente referido por primíparas atendidas
pelo SUS. Outros aspectos citados para justificar a preferência pela cesariana foram o medo
de não conseguir ter o parto, críticas à forma “desumana” como o parto é conduzido e medo
de não conseguir atendimento (DOMINGUES et al., 2014).
Na maioria das vezes, os medos das gestantes advêm de experiências anteriores ruins
ou de histórias negativas de parto compartilhadas por pessoas próximas, como familiares,
amigas e conhecidas. As mulheres não são poupadas de relatos trágicos ao longo de suas
vidas, em especial no período gestacional. Essas ocorrências são simbólicas e ganham ênfase
nas narrativas das gestantes que demonstram preocupação em reviver os desfechos adversos a
elas relatados. A aceitação de informações incoerentes e descontextualizadas como verdades
absolutas demonstra falta de conhecimento e crítica por parte das mulheres:
O que me preocupa é na hora do parto, eu não aguentar e bater as botas ((risos)).
Me dá muito medo, porque eu quero criar o meu bebê. É um medo que não sai da
minha cabeça... eu tenho muito medo, até choro de medo! Tenho também medo das
complicações na hora do parto! Eu sinto bastante medo, acho que na hora do bebê
nascer, vou ficar muito nervosa, vou ficar pensando em um monte de bobagens. Eu
sou muito insegura, tenho muito medo, eu não estou confiante. As pessoas também...
igual essa menina que teve bebê, a mãe dela chegou em mim e falou: “Não tenha
normal, não tenha! A pessoa sofre muito!”. A filha dela teve hemorragia, por que
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ela começou a ter dor de parto desde os sete meses, então os médicos deram
remédio para segurar o neném, e disseram que é por causa do remédio, porque
tomou muito remédio pra segurar, aí na hora do bebê nascer, ele não queria sair.
Então assim, isso deixa a gente com bastante medo, será que na gente vai dá isso
também? (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 31/07/2018).
[...] Igual minha sogra não conseguiu ter meu marido de parto normal, a bolsa dela
estourou e já estava passando da hora, e ela não teve dor nenhuma. O médico falou
que a bacia dela era igual de homem, não abria, e ela não conseguiu ter mais
nenhum filho... A irmã dela teve dois filhos, mas teve complicação, porque ela era
muito nova, pois teve o primeiro filho com 16 anos, e ela tinha pressão alta, mas
não sabia e não fez o pré-natal porque seguiu a mãe dela, já que a mãe dela é
antiga, e aí ela teve convulsão na hora que a bolsa estourou, a língua dela enrolou,
aí esperaram ela voltar ao normal e fizeram uma cesárea supercomplicada nela, o
bebê dela quase morreu, QUASE MORREU! Mas tá bem hoje, mas o médico falou:
“Olha, foi por Deus!”, e aí ela teve outra filha, teve todas as dores do normal, mas
não conseguiu, ela não especificou o porquê... Esses dias também uma mulher na
igreja me disse que a filha dela foi ter normal e ela disse pra mim não ter normal,
porque a filha dela perdeu as forças e ela ia morrer... Cada pessoa fala uma
coisa(Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 17/07/2018).
Eu tenho medo dos médicos errarem, sei lá, as pessoas contam cada coisa que dá
medo. Uma menina da igreja teve parto normal e o bebê dela nasceu com quatro
quilos e pouco e até quebrou o ombro do bebê! Dá um medo de acontecer, né?
Porque a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, né? Mas vai que
acontece? Aí dá medo! (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista aberta. Cuiabá,
19/07/2018).
[...] Eu vejo um monte de gente morrendo no parto, igual aconteceu com o
bebezinho no Hospital Y, aí fico imaginando se aconteceu com ela pode acontecer
comigo também (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Entrevista aberta, Cuiabá,
17/07/2018).

As narrativas das gestantes evidenciam uma visão do parto como evento patológico,
sofrido e arriscado, significado este compartilhado social e culturalmente, bem como
reforçado pelo sistema obstétrico vigente. A falta de confiança no processo natural e
fisiológico do nascimento é comum, especialmente entre aquelas que ainda não viveram essa
experiência. A decisão pelo parto normal se apresenta ainda mais desafiadora para as
mulheres que possuem muitas referências negativas de parto ou que não se sentem apoiadas
por pessoas próximas. Nesses casos, é frequente a cesariana ser tomada como a opção mais
segura;
E todo mundo ficava falando... minha irmã teve cesárea e minha mãe também, aí
eles falavam pra ter cesárea, então pra mim estava normal, ouvindo dentro de casa,
tranquilo. Desde a hora que eu descobri que eu tava grávida, a mãe: “Você vai ter
cesárea, não quero vê você sofrendo não!”. Até no dia do hospital lá ela olhava:
“Você tem certeza? Se você sentir qualquer dor aqui eu vou fazer maior escândalo”
(Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Aí esses dias minha madrinha me ligou e perguntou se eu já tinha escolhido meu
parto, aí ela me disse que é melhor cesárea. Então tá todo mundo assim... Todos
falando que eu tenho pouco líquido e tá na cara que será cesárea. Falam que minha
barriga tá muito pequena... TODO MUNDO! A minha madrasta me falou pra ir no
Hospital Y, que a madrinha dela conseguiria uma cesárea pra mim (Eduarda, 15
anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 17/07/2018).
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O modelo obstétrico hegemônico oferece predominantemente duas alternativas de
nascimento: a cesariana agendada ou o parto vaginal conduzido sem acesso a métodos de
alívio da dor e permeado por interferências obstétricas desnecessárias, que perturbam e
inibem o desencadeamento natural dos processos fisiológicos e transformam o parto em uma
experiência marcada por imposições, alienação e dor. Diante de tais opções, não surpreende
que as brasileiras apresentem medo de vivenciar o parto e introjetem a cirurgia como a
alternativa mais confiável para darem à luz. Tal percepção é ratificada por profissionais que,
no decorrer do acompanhamento pré-natal, reforçam temores em relação ao parto vaginal e
superestimam a segurança da cesariana, associando-a a uma experiência livre de riscos, medo
e dor (DINIZ, 2005).
Nesse sentido, a escolha pela via de parto está intimamente relacionada a fatores
socioculturais e limitada pela ausência de conhecimento sobre os procedimentos médicos,
seus riscos e benefícios, assim como pela falta de uma referência de parto diferente das duas
anteriormente citadas. Desse modo, quando presente, a preferência pela cesárea no Brasil
representa uma demanda das mulheres por dignidade, visto que o modelo de parto normal
vigente é altamente medicalizado, intervencionista e traumático (MAIA, 2010).
Estudo reflexivo sobre o excesso de cesarianas no Brasil e a autonomia das mulheres
concluiu que a medicalização excessiva influencia de forma negativa a capacidade autônoma
da mulher no processo de parturição, além de torná-la dependente do sistema. O
comportamento submisso deixa a mulher vulnerável a sofrer intervenções obstétricas
desnecessárias e indesejadas, assim como cesarianas sem indicação clínica. Como possíveis
promotores da autonomia feminina, citam-se as redes de apoio para o parto e os movimentos
sociais em favor da humanização por permitirem o compartilhamento de experiências, a
construção de conhecimentos sobre os papéis de profissionais e usuários, o apoio mútuo e a
mobilização coletiva na reinvindicação de direitos nas diversas instâncias da sociedade
(LEÃO et al., 2013).
Segundo CAMPOS (2013), as organizações que se ocupam com a produção de bens
ou serviços possuem como objetivo principal o controle social. Contudo, esse controle seria
um meio, e não um fim em si mesmo, uma vez que por essa via busca-se garantir
produtividade, lucro e sobrevivência. Essa lógica hegemônica, pautada no Taylorismo, busca
reduzir os sujeitos à objetividade máxima, ou seja, cria-se uma “máquina” para restringir
desejos e interesses a um mínimo possível, em busca de obediência e docilidade, para assim
assegurar a eficiência da Instituição.
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O autor ressalta que as características desse modelo de produção não se restringem ao
contexto fabril, mas podem ser igualmente observadas em hospitais, escolas e na maioria das
organizações. O alicerce de funcionamento destas é a autoridade, que se assenta na diferença
de poder e de saber que se estabelece entre os envolvidos. Poucos detêm a concentração
máxima de poder e sobre os demais recaem as decisões. Esses últimos são educados para o
medo, para o culto do bom comportamento e para a valorização do silêncio, de modo a
produzir subjetividades voltadas para a adaptação semipassiva ao contexto. Essa habilidosa
combinação de técnicas de gestão, fundada pelo taylorismo, conseguiu produzir a "servidão
voluntária" dos sujeitos, reduzindo a possibilidade de livre-arbítrio dos mesmos a um mínimo.
Nessa mesma direção, citam-se as contribuições teóricas de Michel Foucault, que em
sua obra “Vigiar e Punir” (FOUCAULT, 2000) faz uma análise crítica sobre os processos
disciplinares promovidos por instituições, com o intuito de produzir “corpos dóceis”, isto é,
indivíduos assujeitados, que não contestam, mas que se deixam instruir e se ofertam para os
diferentes meios de punição, correção e adestramento. Segundo o autor, as técnicas de
domesticação e disciplinarização de sujeitos foram se modificando ao longo do tempo e
permanecem presentes em diferentes espaços, como a família, o quartel, a fábrica, a prisão, a
escola, o hospital etc.
Diante do exposto, é preciso considerar que essa concepção de poder e dominação se
aplica ao contexto da assistência obstétrica, em que o corpo das mulheres torna-se alvo do
poderio das instituições de saúde de modo que o modelo intervencionista de atenção ao parto
é aceito e naturalizado pelas mesmas, que apresentam uma postura de submissão histórica à
medicalização de seus processos reprodutivos. Nesse cenário, a autoridade exercida pelos
profissionais nega às mulheres o diálogo e as decisões compartilhadas.
Segundo Gomes (2018), a perda da autonomia feminina no cenário do parto é
consequência do processo de medicalização desse evento. Nesse modelo de atenção, centrada
na tecnologia médica, a mulher passa a ser submetida a rotinas rígidas, padronizadas e
mecanizadas que são adotadas sem uma avaliação individual e crítica. Esse processo tem
resultado na elevação das taxas de cesarianas e na circulação de discursos coletivos sobre o
ciclo gravídico-puerperal com enfoque no risco (GOMES et al., 2018).
As trocas de conhecimentos e experiências promovidas pelo programa possibilitam à
mulher ter acesso a referências de nascimento diferentes das anteriores. Ela é estimulada a
refletir sobre suas concepções e medos, questionar mitos e analisar as experiências de parto
pessoais e/ou aquelas que possuem conhecimento. Pouco a pouco percebe que comumente a
escolha pela via de nascimento não está embasada em dados consistentes, demonstra
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interesse/curiosidade em conhecer mais e inicia uma busca por informações sobre diversos
assuntos relacionados a esse universo. À medida que se percebe, o simbolismo do parto como
sofrimento e risco vai sendo desconstruído e um novo significado começa a se revelar para
ela.
As mulheres “descobrem” que o parto é um processo natural e fisiológico da vida
humana e que, apesar de se tratar de uma experiência desafiadora, pode ser vivido de forma
participativa e prazerosa. Nesse processo de reconstrução de significados, uma experiência de
parto sem intervenções desnecessárias passa a ser percebida como uma opção segura e
saudável, assim aquelas que inicialmente demonstravam preferência pela cesariana entendem
que esse desfecho deve ser reservado para casos específicos, uma vez que quando utilizado
sem indicação clínica acarreta riscos à saúde da mãe e do bebê.
A escolha inicial pela cirurgia, na maioria dos casos influenciada pelo medo,
configurou-se como uma decisão fundada no desejo, ou seja, uma decisão acrítica, que não
demandou meios racionais, tampouco considerou os fatos da realidade envolvidos para tal.
Durante o processo informativo, crítico e reflexivo vivenciado, as mulheres identificam que
esse desejo lhes parece ameaçador, ou seja, a realização do mesmo se opõe ao interesse de
vivenciar um parto fisiológico e sem tantas interferências, o que as impele a renunciá-lo.
Nesse momento, surge então o interesse pelo parto normal, somado ao empenho em adquirir a
segurança necessária para parir;
Eu tava muito em dúvida, porque da parte da minha mãe, ela teve quatro filhos de
parto normal e ela tem ótimas lembranças, só que na família do meu esposo ela
[sogra] teve os três cesárea, até queriam fazer o normal, mas ela brigava com eles
[profissionais] dizendo que queria cesárea, então, eu tinha dúvida nesse caso, da
cesárea para o normal. Aí agora tirou toda a minha dúvida, porque no parto normal
eu posso cuidar do meu bebê assim que ele nascer, sem precisar muito dos outros.
[...] Vocês me ensinaram a importância do parto normal, de ter o bebê no tempo
dele, porque se nascer antes da hora, não ia nascer totalmente saudável e eu queria
preservar a saúde dele (filho), então isso foi uma grande alegria para mim. Quando
eu decidi por cesárea, eu não estava pensado nele [filho], não estava pensando que
ele poderia nascer antes do tempo né? Naquele dia, depois do vídeo, eu cheguei em
casa: “Mãe do céu, ter cesariana marcada, o bebê não nasce com saúde, ele nasce
saudável, mas não totalmente, porque ele nasce antes da hora!”. Então foi essa
parte que me influenciou bastante, desde esse dia eu bati o pé e falei: “Eu quero o
parto normal!” (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
03/12/2018).
Ah! O parto normal é muito mais saudável, não tem um que não fala, tem mulher
que fala que cesárea é menos dor, mas depois vai sofrer muito, então é
complicado... Mas assim, se eu não tivesse fazendo o curso, eu não entendia nada,
pra mim ia ser como muitas mulheres, normal ou cesárea, tanto faz (Eduarda, 15
anos, G1, P0, A0. Entrevista aberta. Cuiabá, 17/07/2018).

Segundo Campos (2013), essa prática reflexiva é característica do sujeito capaz de
formar compromissos, ou seja, aquele que demonstra habilidade em considerar os
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determinantes de caráter universal, o contexto particular, assim como os interesses individuais
para construir novos projetos e transformá-los em práxis.
Para Freire (2005), sendo o ser humano sujeito de sua história, ele toma decisões à
medida que vai construindo o conhecimento que julga importante, participando por meio da
ação-reflexão-ação e interferindo na realidade para transformá-la.
Surpreendentemente, um dos casos de cesariana deste estudo está relacionado a uma
decisão consciente da mulher, que, após analisar seus interesses e necessidades, assim como
os riscos e benefícios de ambas as vias de parto, exerceu sua escolha com autonomia e a
compartilhou com o médico responsável pelo acompanhamento pré-natal. Mãe de quatro
filhos e com o histórico de duas cesarianas, uma terceira cirurgia se tornou uma opção para
ela, isso porque, segundo o MS (BRASIL, 2016), a conduta em casos de duas operações
prévias deve ser individualizada e considerar as preferências e prioridades da mulher, os
riscos e benefícios de uma nova operação cesariana, os riscos e benefícios de um parto
vaginal após uma cesariana, o que inclui o risco aumentado de ruptura uterina e o risco de
uma cesariana não planejada.
Diante da difícil decisão pela via de parto, Paulina relata a seguir os motivos que a
influenciaram na escolha pela cesariana:
No meu caso eu queria ter tido o normal, por eu já ter quatro (filhos), MAS, também
pesava na minha cabeça que eu não queria ter mais filho, que eu queria fazer a
laqueadura, eu estava meio dividida assim, tinha dias que nossa! [...] Foi uma
opção minha não ter dois resguardos, duas internações... Eu sou muito sozinha
nesse quesito, minha irmã trabalhando e minha mãe mora no sítio, ela está com
sessenta e cinco anos e eu fico sozinha... Meu esposo por ter que trabalhar MAIS
um pouquinho agora pra sustentar, pra dar conta de tudo, nem a licença
paternidade ele pôde tirar, se ele falta um dia de serviço já é complicado pra ele, aí
ele trabalhou esse tempo todo... Assim, foi uma coisa que pesou pra mim na questão
de opinar no (tipo de) parto, de ter normal e DEPOIS voltar pra fazer a laqueadura,
essa questão financeira e essa questão de eu não ter alguém pra ficar comigo e com
os meus filhos, a neném já ia estar mais grandinha, pesadinha e ela (filha) ia ter
mais entendimento de querer ficar só comigo e a minha barriga, porque qualquer
procedimento cirúrgico por mais pequeno que seja, ele é complicado, não é simples,
não é! Se te cortou, já está arriscado a muitas coisas, então foi por essa questão,
mas assim, se eu tivesse mais condições e tivesse uma pessoa que pudesse ficar
comigo, que eu pudesse contar, pra ela estar sempre ali, tinha sido melhor. [...]
Meu esposo queria fazer a vasectomia, mas na hora ficou com medo e eu estava
mais segura que ele e eu não tive medo de fazer o procedimento, poderia ser mais
doloroso pra mim a recuperação, mas difícil né? Eu senti que ele (esposo) não
queria fazer e eu não podia obrigar ele a fazer, então, eu que estava me sentindo
mais preparada optei por fazer, tirar a neném e já fazer, aí fiz uma cesariana com a
laqueadura, graças a Deus ocorreu tudo bem, foi bem-sucedida. [...] Mas o meu
aconselhamento para outras mulheres é que é mais viável ter o parto normal,
porque o contato não é a mesma coisa... Aquilo ficou faltando ainda, aquilo de
sentir mesmo... A gente não tem muita autonomia, eu não me senti no controle...
Não que não tenha sido bom pra mim, na minha situação, ter tido a cesariana foi
mais viável, porque se eu deixasse pra depois, eu não ia conseguir fazer (a
laqueadura)... E eu tenho um problema MUITO sério com anticoncepcional, eles me
prejudicam muito, tanto a injeção quanto a pílula, eu não posso nem tomar, aí vai
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que vinha outro bebê? Eu não queria ter outro e esse era meu medo... Igual a
gestação dela que não foi planejada, meu Deus! Foi assim... Um pouquinho
torturoso pra mim decidir, era assim que eu me sentia, era complicado pra mim, é
muito difícil, uma coisa que é dois lados assim, um lado não quer, mas o outro lado
precisa, por um lado aquilo ia ser bom demais pra mim, se eu tivesse normal, mas
depois eu ia ter praticamente dois resguardos, então foi uma decisão minha. [...] Eu
sei o risco que eu passei, já tinha passado por uma situação muito difícil na
cessaria do meu filho do meio, agora quando eu tive ela, todo dia eu ficava vendo os
pontos pra ver se estava tudo certinho, esse medo continuou assim, agora eu já me
sinto mais segura, não sinto dor nenhuma (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).

Nota-se que a situação apresentada difere da “cesárea a pedido”, que é mais uma
consequência de uma cultura médica e institucional do que uma “real preferência” das
mulheres. Nesses casos, a demanda pela cirurgia está associada ao temor das mulheres com
relação às atitudes dos profissionais e à má qualidade da assistência obstétrica.
No relato supracitado, observa-se que o contexto familiar e o interesse pela laqueadura
pesaram na decisão pela cesariana como via de nascimento. A participante demonstra
conhecimento sobre as possibilidades, reconhece as vantagens do parto normal, analisa a sua
realidade e toma uma decisão consciente, o que revela ganhos de autonomia. Na narrativa a
seguir, ela destaca a contribuição do programa nesse processo:
Foi cesárea, mas o programa me ajudou assim na forma que eu nunca tinha me
sentido segura antes... não é porque eu tive cesariana que não funcionou comigo,
funcionou, comigo funcionou sim! Por mais que decida na hora de ter que fazer
alguma coisa, já ajudou, a autoestima da gente, levantar sempre, a gente ouve
palavra de conforto, de acolhimento da parte de vocês, que nossa! Então eu acho que
o que faz a gente se sentir melhor é a segurança que é passado pra gente, eu fui
muito amparada, como eu te falei... Eu estava segura, não tive medo de nada, não sei
porque nesse tempo todo a gente conversou sobre isso que eu encarei assim de uma
maneira NORMAL, e acho que isso me ajudou muito, porque a gente sentir medo,
essas coisas, prejudica né? Aí dá nervosismo e eu não senti nada disso, supernormal,
o tempo todo assim, me ajudou muito, mais pelo tratamento que eu tive na gravidez
todinha, a gente sempre foi bem assistida por vocês, qualquer dúvida, a gente
recorria a vocês, acalmava a gente: “Isso é normal Paulina, isso é normal”, então
esse tipo de tratamento foi do começo ao fim, então me ajudou muito... Eu tive
muito amparo, de vocês eu tive muito mais amparo do que a minha família mesmo,
de todo mundo, sempre fui muito bem amparada... As meninas todinhas, acho que
tem o mesmo sentimento que eu, com certeza, eu sou muito grata a vocês. Vou
sentir muitas saudades, esses dias eu vi a Elizabeth e tá todo mundo confiante
(Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).

Para que o parto seja um momento especial e único, é de grande importância que a
gestante participe das decisões sobre sua saúde e ações relacionadas a seu próprio corpo. A
cesárea e o parto normal são as alternativas disponíveis para essas mulheres, contudo, esperase que as mesmas tenham o direito de analisar os riscos e benefícios para optar de forma
consciente. É obrigação ética e legal dos profissionais de saúde oferecerem informações claras
e completas a respeito do cuidado, dos tratamentos e das alternativas, dando oportunidade
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para a mulher participar das decisões em relação ao que foi informado (NASCIMENTO,
2015).
É preciso ressaltar que, nesse caso particular, a participante manifestou
constrangimento em expressar a sua decisão pela cesariana no grupo e optou por manter sigilo
sobre ela até o dia da cirurgia. Essa situação parece decorrer da ênfase dada ao parto normal
no contexto do programa e indica uma fragilidade da proposta, que deveria estar mais atenta
em identificar e acolher o interesse pela cesariana eletiva. Isso porque, independente da
escolha pelo tipo de parto, entende-se que o pilar da proposta é a autonomia na tomada de
decisão.
No que se refere à decisão das demais pelo parto normal, nos casos em que essa
escolha não é compartilhada pelos familiares, observa-se que uma relação conflituosa se
instala e gera um peso importante para a gestante que sofre desgaste emocional com as
pressões decorrentes das opiniões contrárias. Apesar disso, ela não desiste, pelo contrário,
busca apoio em pessoas da sua rede de relações para lidar com essas repercussões e lutar
pelos seus objetivos:
Eduarda: Os político chamando a gente aqui de casa pra ir em uma reunião, eles
vinheram convencer a gente dizendo que pagam cesária pra mim. Meu sogro e
minha sogra interessaram, querem que eu faça o cesária.
Iasmim: O parto é seu não deles!
Eduarda: Eu falei pra eles. Estou no grupo me esforçando desde o começo, pra
chegar um candidato querendo comprar voto me dando uma cesária?
Iasmim: E eu tenho esperiensia com os dois, cesaria e normal, mas prefiro normal.
Hoje já estou passeando com minha família e de cesaria só fui sair de casa com 30
dias.
Eduarda: Pois eh! Olha a diferença!
Eduarda: Eles disseram “Pra que sentir dor?”
Eloá: Eu já trancava o portão. Tenho paciência não!
Eduarda: Eu não estava em casa. Meu sogro conversou com eles. Cheguei agora e
vieram me contar... Pra mim fazer o cesária. Agora estou aqui pensativa...
Chatiada!
Profissional coordenador: Não fica assim não Paulinha! Porque você não
conversa com os seus sogros e explica que a sua decisão está baseada em muita
informação? A cesariana é uma cirurgia grande e arriscada, só deve ser usada
quando realmente tiver uma indicação clínica.
Eduarda: Eu disse pra eles, mas falaram: “Ah! Você quer sentir dor! Você vai
sentir dor de parto normal e acabar em uma cessaria.”
Eduarda: Tô me esforçando pra ter um parto lindo igual das meninas, pra vim
falar isso pra mim!
Profissional coordenador: Confie que você está fazendo a escolha certa Eduarda!
E você não está sozinha! Todos neste grupo te apoiam. Você terá o seu parto
normal! Mas caso precise de uma cesariana, você terá certeza de que ela foi bem
indicada e de que seu bebê nascerá bem e no tempo dele.
Eduarda: Amém!
Profissional coordenador: Os bebês sabem nascer e as mulheres sabem parir!
Você já nasceu pronta pra isso!
Eloá: Amei essa frase!
Eduarda: Se for realmente preciso eu enfrento a dolorida cesária.
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Eloá: Estou Tranquila e confiante no meu corpo. Dor vou ter, mais o melhor é ver
meu bebê logo comigo.
Paulina: Cada coisa viu!? Gente uma coisa é certa, nós estamos pronta não só pra
expor nossas vontades e direitos, como estamos pronta pra enfrentar qualquer
desaforo desse aqui pra esse povo negativo.
Eduarda: Verdade!
Iasmim: Gente, uma coisa eu digo, a minha primeira filha eu lutei para ter um
parto normal e acabei fazendo uma cesariana. Quando eu engravidei da segunda,
todo mundo ficava falando que eu não ia dar conta, que eu ia sentir dor de novo e ia
ter que fazer parto cesariana. Falavam que eu dormia de mais, então a minha filha
não ia sair porque ia ser preguiçosa. Falaram um monte de coisa, mas eu sempre
falava que eu queria normal e acabou. E até no hospital foram lá falar que ia ser
cesariana porque eu não iria dar conta. E eu dei! Fácil não é, vou falar bem a
verdade, não é fácil não, mas em vista de uma cesariana, mil vezes um parto
normal. Parto normal dói, saiu e acabou, a cesariana você fica alí dias com dor.
Tudo para você fazer é difícil. É isso que eu tenho pra dizer para vocês, de
experiência minha, porque eu passei pelos dois partos e também aguentei um monte
de gente falando que eu não iria dar conta por um monte de coisas, mas eu dei
conta, sabe por quê? Porque eu acreditei em mim. Eu acreditei que eu podia e
acabou! Ninguém mudou a minha cabeça. A gente tá preparada, as meninas
preparou a gente e acabou. É só ir com fé e confiança que tudo vai dar certo!
Eduarda: Lindo o que você disse Iasmim! Você acreditou em você! Somos capazes!
Iasmim: Somos sim! Estamos preparadas! Ninguém precisa acreditar em você, só
você mesma.
Eduarda: Tenho medo da dor não vou mentir kkk... Mas eu vou conseguir e vou
contar minha historia ainda!
Iasmim: Isso aí!
Eduarda: Valeu Iasmim! Você é um exemplo!
(Aplicativo de mensagens, 01/10/2018).

Diante de um contexto pouco favorável, que envolve discordâncias não só familiares,
mas também quanto ao modelo obstétrico medicalizado, chama atenção a capacidade da
mulher de reconhecer e acessar a rede de apoio disponível em busca de suporte informativo e
emocional. A dificuldade em pedir ajuda, manifesta em sua história de vida, dá lugar a uma
maior proatividade em busca do apoio que necessita. As gestantes percebem que para
vivenciar o tipo de parto escolhido um laborioso caminho deverá ser trilhado, principalmente
no que se refere à construção da confiança em seu corpo e em sua habilidade de parir, contudo
ela sente que não está sozinha nessa jornada e se fortalece na interação com os pares.
A convivência coletiva possibilitada no grupo de gestantes e acompanhantes permite a
reelaboração dos significados em relação ao momento vivido e ajuda mútua às participantes
no enfrentamento das situações de mudança e de crise. Isso porque favorece a ressignificação
das vivências individuais a partir do reconhecimento dos outros e de si, promovendo o
fortalecimento e a elaboração de estratégias que possam gerar mudanças (ZAMPIERI et al.,
2010).
O compartilhamento de experiências de parto contribui com o processo de
fortalecimento grupal. Além de o programa proporcionar uma atividade inicial com esse
propósito, à medida que as participantes passam por suas experiências individuais de parto, os
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relatos são compartilhados voluntariamente por elas, tanto no grupo virtual como nos
encontros presenciais:
Eduarda: Quero muito ver (a experiência da) Eloá e a Rosa que são mamães de
primeira viagem como eu. Vão ganhar antes de mim e vai ser sucesso!
Eloá: Bom dia gente!
Conseeeegui!!! Foi um pouco difícil mais Deus é bom de mais!
Obrigada a todas que torcerão por mim e orou, obrigada pelo carinho e atenção.
Eu e meu bebê estamos bem Graças a Deus. Ele é lindo, estou literalmente
apaixonada.
Eduarda: Nossa! Eu fico emocionada com o sucesso das meninas no parto!
Gabriela: Meninas! Semana que vem estarei lá pra poder relatar o meu parto pra
todas vocês! Aguardem!
(Aplicativo de mensagens, 19/10/2018).
Eduarda: Eu consegui!!!Normal meninas!!! Ele nasceu com quase 4 kilos ((risos)).
Eu tô besta! Gente foi muito rápido! Muita dor! Tá todo mundo comentando aqui no
hospital da menina de 15 anos que teve bebê de parto normal, kkk...
Iasmim: Dor de amor!
Sílvia: Deus é tão maravilhoso, que na hora do parto a gente chora grita sente dor
sim, mais quando o bebê sai Deus vem com sua mão e passa em nós e aquela dor
que você estava sentido desaparece que você esquece e não sabe nem explicar. Você
lembra que você gritou, mas não tem como explicar a dor, ela desaparece.
(Aplicativo de mensagens, 02/11/2018).

A experiência de parto de outras mulheres é simbólica para a gestante. Ouvir o relato
de pessoas com quem se identifica faz com que ela se perceba nos fatos narrados e se sinta
estimulada em seu processo pessoal. Os diferentes depoimentos compartilhados permitem a
análise e a discussão dos acontecimentos no grupo, o que contribui para o desenvolvimento da
criticidade. As mulheres percebem que alguns medos são inevitáveis e que, apesar das dores,
é possível vivenciar o parto de forma natural, positiva e prazerosa. Essas trocas concorrem
para que ela supere sentimentos contrários e se perceba cada vez mais forte e confiante para
enfrentar os desafios desse processo:
O programa foi muito maravilhoso, teve a questão das amizades... uma ia ganhando
(bebê), já ia dando mais força pra outra, é igual uma escadinha, só subindo, né? Só
ajudando um o outro, então isso foi... O programa foi uma grande ajuda pra gente.
Foi ótimo! (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
05/12/2018).

A segurança da mulher vai sendo gerada no dia a dia, com o suporte da rede de apoio,
autopercepção e aquisição de conhecimentos mais profundos sobre o próprio corpo; sobre o
processo de parturição; sobre as técnicas de alívio da dor e posições para o trabalho de parto e
parto. Atividades educativas e oficinas com esses objetivos foram propiciadas pelo programa
e possibilitaram à gestante melhor compreender o processo de parturição para lidar com os
medos, dúvidas, ansiedades e percepções, antes do contado com situações reais.
O preparo prévio da gestante para lidar com o trabalho de parto e parto é fundamental
para promover uma experiência positiva. Esse processo envolve a obtenção de informações e
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conhecimentos sobre o assunto; o fortalecimento emocional para tolerar a ansiedade, a dor e
as possíveis frustrações; assim como o fortalecimento do corpo físico para passar pelo
trabalho de parto e parto, uma vez que essa experiência pode ser muito difícil para algumas
mulheres (SOUZA et al., 2012).
A realização de técnicas de respiração e exercícios físicos promoveu maior percepção,
consciência corporal e preparo físico. As atividades proporcionaram o reconhecimento das
estruturas corporais (músculos do assoalho pélvico, da coluna lombar, proeminências ósseas
dessa região etc.) e possibilitaram o fortalecimento muscular, o aumento da resistência
aeróbica e da flexibilidade e o relaxamento. A interação com outras mulheres no grupo
despertou o interesse pelo autoconhecimento corporal e favoreceu a troca de experiências
pessoais e a assimilação de informações:
Paulina: Estou caminhando no parque agora! [Envia uma foto fazendo
agachamento]
Paulina: Me seguimininas! Estou preparando o caminho pra minha filha.
Eduarda: Verdadeee! Precisamos dessa motivação ((risos)). Tem que mandar aqui
mesmo, pra nós seguir ((risos)).
Paulina: Eu também estou alongando em casa e tem me ajudado muiiito!!!
Eduarda: Fiz meus exercícios ontem, hoje ainda não tive tempo (risos)
Educadora física: Que bom meninas! O alongamento é um ótimo exercício para
que a musculatura fique mais relaxada, prevenindo lesões musculares e liberando
mais espaço para o bebê se acomodar e nascer bem! Parabéns!!! Vamos que
vamos!
(Aplicativo de mensagens, 15/09/2018).
Eu falei com a Educadora física hoje sobre os exercícios, se eu continuava fazendo
ou não, até porque o meu esposo estava preocupado... Ele falou: “Elizabeth, já tá
chegando no tempo de ter o bebe e você ainda fica fazendo esses exercícios”. Aí eu
falei: “Não se preocupe! A Educadora física me orientou”. (Elizabeth Maria, 37
anos, G2, C2, A0. 15º Encontro, 23/11/2018).
Eloá: Gente, isso é verdade? [Compartilha uma imagem que demonstra as
diferentes fases da dilatação cervicouterina durante o trabalho de parto]
Paulina: É sim! Se não tiver algo errado é melhor ir pro hospital com 8
(centímetros). Mais a dor forte mesmo vem depois do 5, o tal do 7 até o 9 foi terrível
no 10 eu lembro que foi gostoso ((risos)).
Eloá: Gente, como nosso corpo é perfeito!
Paulina: Hoje conversando com meu esposo falamos de como o bebê também dá
seu geitinho pra sair.
Eloá: Gente, o meu esposo perguntou se (o períneo) volta ao normal depois do
parto ((risos)).
Paulina: Eu também tinha dúvidas sobre isso, mais a verdade é que os músculos
que a Educadora física tanto fala pra gente fortalecer, eles já fica mais frágil e não
importa se é (parto) normal ou cesária, a coisa depende de exercícios pra ficar boa
((risos)). Exercícios antes e depois do parto.
Eloá: Vou prestar mais atenção nisso.
Paulina: Vi umas explicação de um ginecologista no YouTube sobre o assunto. Eu
faço! Tenho um medo do negócio ficar estranho (risos).
(Aplicativo de mensagens, 27/09/2018).
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No transcurso do programa, a mulher demonstra cada vez mais interesse por conhecer
o próprio corpo, ela valoriza as atividades físicas propostas e as incorpora no dia a dia,
apresentando, desse modo, maior engajamento no autocuidado e responsabilização com os
processos gestacional e parturitivo. Nota-se uma tomada de consciência quanto à
necessidade/importância de fazer-se ativa nessas experiências, uma vez que passa a
compreender o parto como um processo dela, e não dos profissionais. Nesse sentido,
observam-se ganhos de autonomia, expressos principalmente por maior confiança e
disposição para agir, quando comparados a um estado anterior de relativa indiferença.
O processo educativo realizado por meio de grupo de gestantes se configura como
importante instrumento de socialização de saberes e de promoção da saúde. As trocas de
informações e vivências, fecundas nesses espaços, possibilitam a produção de novos
conhecimentos e a incorporação destes. Os grupos contribuem para o fortalecimento de
capacidades como autoestima, autoconfiança e autorrealização, além de tornarem seus
participantes mais ativos em suas experiências, ampliando, assim, a autonomia destes
(ZAMPIERI, 2010).
Nesse sentido, Reis et al. (2017) afirma que as práticas educativas que favorecem a
autonomia permitem que as mulheres se percebam como sujeitos centrais em relação à
gravidez e ao parto, tornando-se, dessa forma, mais ativas nos processos decisórios e
sentindo-se corresponsáveis durante a assistência.
Na trajetória de preparação para o parto, a gestante se apresenta cada vez mais segura
de suas capacidades, mostra disposição de exercer a gestão dos seus processos, exercita
interpretações e posicionamentos críticos sobre o contexto e, a partir disso, consegue
apresentar opiniões discordantes em defesa do que acredita, conforme expresso nas narrativas
a seguir:
Eu sempre pedia muito a Deus que eu queria parto normal, porque todo mundo,
minhas tias, na época da (gravidez da) minha filha ficava mandando eu andar: “Vai
andar, não fica dormindo, porque se não sua filha vai ficar preguiçosa e não vai
querer sair”, aí eu ficava igual besta, andando pra lá e pra cá... Minhas tias
falavam: “Iasmim, larga de ser besta, faz cesariana logo minha filha, vai ficar
sofrendo lá com dor, esse negócio explode até a hemorroida pra fora”... Mas agora
não adianta enfiar as coisas na minha cabeça, ninguém vai me enganar, ninguém
vai fazer eu de besta! Agora não sou mais besta não!
(Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. 7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).
Eduarda: Estou aqui no posto, chega uma mulher perguntando meu tempo
gestacional e disse que se eu deixar passar demais vai morrer o bebê, igual da
sobrinha dela. Gente! Que raiva de gente sem noção.
Iasmim: Tem gente que não tem o que falar!
Eduarda: Eu disse pra ela que não precisa se preocupar comigo, estou muito bem
informada sobre tudo em relação ao meu bebê.
Gabriela: Arrasou!
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Eduarda: Como que fala uma coisa dessas pra uma grávida? Eles até coçam pra
falar as coisas sem necessidade.
Paulina: Às vezes fingi de surda me ajuda muito
Eduarda: As pessoas vem falar dando medo na gente, mas estamos mais que
preparadas!
(Aplicativo de mensagens, 25/10/2018).
Hoje em dia quando eu escuto um conselho errado eu falo: Não! Lá no (programa)
Meu Parto me ensinou que não é assim, é assado! [...] Antes a gente chegava no
hospital e falava está bom, não sabia de nada e deixava passar, agora não vai passa
nada! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. 7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).

Nesse processo de descobertas e transformação nos modos de sentir, pensar e agir, a
mulher começa a se reconhecer e agir como um sujeito de direitos. No programa, ela toma
conhecimento de alguns dos seus direitos e é estimulada a fazer uso deles. As facilitadoras
buscam reafirmar os direitos humanos que elas possuem e possibilitar o exercício dos mesmos
de forma mais autônoma, como o direito à liberdade de se expressar, de ser bem atendida e
respeitada, de ser informada e cuidada, de escolher o que ela julga ser melhor para si e ter as
suas escolhas consideradas. Uma ampliação da percepção e reconhecimento de direitos é
observada à medida que a mulher consegue os requerer:
Olá! Boa noite a todas! Será que posso fazer outra "exigência" pra próxima
palestra? Quero saber qual tipo de remédio uma grávida pode tomar quando estiver
com dor, tosse, ou até mesmo com febre (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Aplicativo de
mensagens, 18/06/2018).
No nosso próximo encontro gostaria que nos explicasse sobre massagem perineal.
Ouvi falar, mas não entendi. Se tiver possibilidade de nos explicar... (Iasmim, 27
anos, G2, P1, C1, A0. Aplicativo de mensagens, 20/07/2018).
Vocês podem ensinar fazer o curativo no umbigo? Para mim é importante, eu não
tenho noção nenhuma. Vou trazer meu marido (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. 4º
Encontro. Cuiabá, 27/07/2018).
Eu tenho uma dúvida sobre as contrações. Como que eu conto elas, o intervalo
delas? Porque ainda está um pouco vago pra mim. Eu não estava no dia que falou,
foi o dia do (chá de bebê) dele (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Aplicativo de mensagens,
19/10/2018).
Essa lei do acompanhante vocês vão estar entregando pra gente??? E a da
violência obstétrica também? O meu esposo está com dúvidas, de ficar
questionando algo que não tem ali em mãos. Por isso eu perguntei, pra gente poder
basear naquilo ali(Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C2, A0. 7º Encontro. Cuiabá,
31/08/2018).
Gabriela: O meu marido tem direito à licença paternidade? Ele tem carteira
assinada, mas é comissionado.
(7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).

Enquanto vigora um esforço das organizações para reduzir as pessoas à condição de
objeto, faz-se necessário “ativar mecanismos que as estimulem a desejar coisas e a se
considerar seres com direitos, pessoas relevantes, sujeitos”. Democratizar é estender o direito
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e a capacidade de decidir a todos os membros de um coletivo, capacidade esta assegurada por
meio da disponibilidade de tempo e de informação para que seja possível discutir, refletir,
decidir e planejar (CAMPOS, 2013, p.91).
Assim como é dever dos profissionais prover informações aos usuários, é direito
destes terem acesso a conhecimentos necessários para participarem das decisões e cuidados
que envolvem o seu corpo e sua vida (SOUZA, ROECKER, MARCON, 2011). Segundo
Zampieri et al. (2010), os direitos sexuais e reprodutivos, assim como as leis que envolvem a
gestação, o parto e o puerpério devem ser pauta das atividades educativas com gestantes e
acompanhantes, tendo em vista a importância da participação destes na reivindicação de
direitos e na proposição de mudanças na assistência obstétrica.
Os direitos das gestantes/parturientes foi um tema assumido pelo programa de
modo transversal, ou seja, debatido e exercido em diversos momentos do mesmo. Essa
dinâmica contribuiu para o processo de reflexão crítica das mulheres, que passaram a
reconhecer diferentes situações de parto em que os direitos foram negligenciados, dentre estes
ganhou destaque a Lei 11.108/2005 que garante o direito ao acompanhante:
Eu não sabia do (direito ao) acompanhante... Eu não sabia disso! Fui saber aqui no
programa... muitas pessoa não sabe, né? Até hoje ainda tem muitas pessoa que tá
assim, desinformado, né? Até eu tava! Eu não sabia que podia. Tanto que nos
outros (partos) o pai só me deixava lá no hospital e depois ia para busca (Joana, 38
anos, G6, P5, A0. 7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).
Gabriela: O marido de uma amiga minha não pôde entrar porque não tinha roupa
para ele usar e aí ele não assistiu o parto.
Eloá: A questão do acompanhante, quando é homem, sempre tem mais uma
dificuldade porque tem a questão de entrar no quarto que tem várias mulheres, e
realmente quando tem várias mulheres é bem constrangedor. Neste caso teria uma
sala só pra gente, para estar com o acompanhante do sexo masculino? Porque eu já
ouvi falar que pode acompanhante (do sexo masculino)... Eu tô perguntado por que
a minha mãe já está fora, porque ela morre de medo (risos).
Iasmim: Eu ouvi dizer que no Hospital Z, a cortina, vamos supor, ela esta com o
esposo, a cortina só fica ali, onde tem as outras mulheres fica livre, então ele tem
que ficar ali onde tá a cortina, porque se ele sair ele vê as outras meninas, que vão
ficar constrangidas dele passar... Mas assim, se o médico for pegar e levar a mulher
dele para outro lugar, ele teria que passar, porque se não, para mim é a mesma
coisa de não ter um acompanhante, pois se eu for pro banho eu queria levar meu
esposo, mas no banho eu não vou poder ir com ele? Se for uma mulher pode e ele
não vai poder?! Eu queria que vocês já imprimissem as leis pra mim, porque
independente de normal ou cesária eu quero que meu marido esteja comigo!
Eloá: É igual eu li essa semana anterior, não falaram o nome do hospital, mas eles
não permitiram de forma alguma que a mulher tivesse o acompanhante e ela teve
que ter cesárea porque o bebê estava sentado. Ela tomou, anestesia geral! E aí ela
passou por todos os procedimentos sem estar com o acompanhante do lado, sem o
pai na hora de dá o banho... E ela foi ver o neném bem depois, só depois quando ela
acordou que foram chamar o pai para ver a criança. Podia ter acontecido várias
coisas ali, ninguém ia ficar sabendo e o pai lá fora. Mesmo assim ela pediu muito
para ele está lá com ela, ela estava com medo, era a primeira gestação dela. Eles
não deixaram de forma alguma, ela entrou chorando e pai ficou chorando lá fora,
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mas não sei porque não deixaram entrar... todas que eu já vi deixaram entrar. Ela
devia estar bem desinformada!
(7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).

No Brasil, a presença de um acompanhante de livre escolha da mulher durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto é prevista por lei desde 2005, contudo existem instituições
que ainda não a cumprem, assim como mulheres desinformadas desse direito. Estudo nacional
recente que incluiu 606 maternidades públicas e um total de 10.675 puérperas identificou que
apesar do aumento significativo da presença de acompanhantes, aproximadamente 15% das
mulheres ainda vivenciam esses momentos sozinha (LEAL et al., 2019).
Ao identificar os direitos negligenciados pelos serviços de saúde, a mulher passa a
reconhecer a relação assimétrica de poder que se estabelece no cenário do parto, de modo a
desnaturalizá-la. Nesse contexto, ela percebe a informação como um caminho para diminuir a
sua vulnerabilidade. Isso porque a construção de conhecimento por meio das atividades
dialógicas lhe confere maior segurança para a experiência do parto e subsidia escolhas
conscientes e a luta por direitos, na busca por minimizar as chances de sofrer negligência,
maus- tratos e violência obstétrica.
Para Andrade e Vaitsman (2002), a participação dos usuários dos serviços de saúde é
fomentada por uma maior democratização da informação, do reconhecimento dos usuários
como sujeitos dos seus processos e pela conscientização destes quanto aos seus direitos e
empenho em defesa dos interesses pessoais. Nesse sentido, a valorização de uma cultura
participativa pelos serviços de saúde contribui para aumentar a autonomia dos usuários,
melhorando a qualidade de vida e de saúde dos mesmos.
Informada sobre práticas recomendadas para a atenção ao parto e nascimento, a
mulher consegue identificar quando a atuação profissional não está em consonância com um
cuidado qualificado e seguro, além de reconhecer quando os seus direitos são desrespeitados e
negligenciados. Ela interpreta de forma crítica as experiências de parto individuais e outras
situações de que tem conhecimento, dando sentido a estas. A mulher questiona intervenções
desnecessárias e sente-se frustrada ao reconhecer a ocorrência de práticas violentas, mesmo
quando estas se apresentam disfarçadas de “ajuda”:
Vi um vídeo no Facebook que a mulher relata como um parto lindo um parto que eu
não vi nada de lindo. Primeiro sem acompanhante, só ela e o médico, perna pra
cima, amarrada... Coitada! E achou lindo! Cruz credo! Lindo é parir sem tantas
interferências (Paulina, 30 anos, G4, P1, C3, A0. Aplicativo de mensagens,
10/09/2018).
Sílvia: Fizeram lavagem intestinal no meu segundo parto e foi horrível! E na hora
do parto eles falam: “Faz força de fazer cocô, faz força!”. Aí é que saia mais (fezes)
ainda.
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Rosa: É porque o laxante já aperta, né? Imagina sentir duas dores ao mesmo
tempo?
Janaína: Incomoda bastante!
Sílvia: A gente já tá lá sentindo dor, aí vem um e dá um toque, depois dá outro...
(6º Encontro. Cuiabá, 24/08/2018).
Joana: No meu último parto fizeram isso [manobra de Kristeller] A minha barriga
ficou deste tamanho [demonstra com as mãos]. Depois que fizeram isso aí, parece
que tinha outra criança dentro de mim!
Paulina: O meu filho acho que aconteceu isso porque chegou uma hora que ele
falou: “Não precisa fazer força mais não” e aí ele [médico] puxou. E eu senti que
ele puxou e saiu tudo.
(6º Encontro. Cuiabá, 24/08/2018).
Quando eu cheguei nos nove centímetro já não me deixaram mais sair da cama
(Iasmim, 27 anos, G2, P1, C1, A0. 7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).
Iasmim: Oi meninas estou muito triste pois minha tia teve neném e sofreu várias
violências obistetra e por isso o neném dela tá na UTI ela é de Nova Bandeirantes e
veio com o neném pra cá. Ela tá inconformada, orem por ela. Fico triste por ela e
pelo bebê e mais triste em saber que ainda esiste médicos que não respeita o
momento da mulher.
Eduarda Gestante: Nossa! Quais tipos de violência?
(Aplicativo de mensagens, 10/10/2018)
Paulina: Essa cena [atendimento desrespeitoso], eu já vi, foi horrível, eu já senti na
minha pele. Eu já vi outras pessoas passando. Deixar passar necessidade de tomar
água, de ir no banheiro... negaram água pra ela igual foi pra mim, isso é violência
obstétrica. Na hora eu fiquei tão mexida que até perdi de ir anotando. É uma coisa
que realmente mexe! Então, o tratamento eu acho que... até um sorriso, nossa!
Ajuda muito. Igual muitos profissionais deixam a mulher com a bunda descoberta,
vão com um mal humor terrível e não estão nem aí... é só mais uma! Parece que eles
fazem de propósito pra você desistir da maternidade. Mais eu sou teimosa vou ter
mais um, agora minha princesa...
(7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).
Rosa: O acompanhante só pode entrar na hora do parto? Por que no vídeo a
enfermeira falava pra ela que o marido só podia estar com ela apenas na hora do
parto. [...] A enfermeira também mandou ela passar pra outra maca sozinha, e ela
tava com contração. Considero isso uma violência obstétrica.
(7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).

Apesar de se tratar de um fenômeno histórico, a violência obstétrica emergiu de forma
mais enfática com os programas de humanização do parto e do nascimento. Condutas
autoritárias, uso de palavras depreciativas ameaças e repreensões contra as parturientes são
comuns no cotidiano de assistência nas maternidades. Essas práticas colocam em lados
opostos as mulheres e os profissionais de saúde e constituem obstáculos para a humanização
da assistência ao parto (OLIVEIRA; PENNA, 2017).
Durante os exercícios críticos de reflexão, as mulheres e seus acompanhantes
percebem que a assistência oferecida ao parto é padronizada e frequentemente inclui
intervenções rotineiras dispensáveis. Eles demonstram habilidades em reconhecer a violência
obstétrica que se estabelece nas relações com os profissionais, que variam desde um
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tratamento desrespeitoso até a realização de cesarianas por interesses pessoais, como
expressam os depoimentos a seguir:
Eu aprendi muito com esse filme [documentário “O Renascimento do Parto”]. Ele
retrata esse índice grande de cesárias, né? E o que me assusta é a manipulação da
informação por causa do interesse financeiro, porque querendo ou não se há uma
grande possibilidade de ter um grande quantitativo de melhoria de saúde para a
mãe e para a criança com o parto, porque se agenda tanta cesária? (Esposo
Elizabeth Maria. 2º Encontro. Cuiabá, 29/06/2018).
Criança gosta de nascer em véspera de feriado, final de semana... O meu filho
nasceu no dia primeiro de novembro, no dia dois é dia de finados, mas tinha tanta
gestante naquele corredor! Tanta gestante! Que no outro dia quando eu peguei alta
eu olhei lá e não vi nenhuma! Já tinha nascido tudo! O médico que tava lá saiu
doido... Sabe o que ele fazia? Os partos que ele via que ia demorar mais, ele fazia
cesariana! Entendeu? É assim... Ainda mais se ele quiser passear no feriado
(Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. 4º Encontro. Cuiabá, 27/07/2018).
Eu acredito assim, que se a mulher antecipar (a internação na maternidade) ela
pode ter certeza que o médico vai fazer cesárea nela. Porque eles não ficam
esperando sentir dor até evoluir não. Então é preciso saber a hora certa para ir ao
hospital, aí precisa conhecer o seu corpo (Esposo Janaína. 5º Encontro. Cuiabá,
10/08/2018).

Nesse processo interacional possibilitado pelo grupo, os casais percebem a existência
de uma cultura em prol da cirurgia cesariana no Brasil, contudo os interesses relacionados à
maior ocorrência desse desfecho são velados. Apesar disso, compreende-se que grande parte
dos partos evolui de forma fisiológica e é sob essa ótica que as mulheres almejam ser
cuidadas.
Tais reflexões evidenciam a capacidade de crítica desenvolvida pelos participantes.
Segundo Campos (2013), não existe autonomia sem reflexão crítica sobre si e sobre a
realidade que o cerca, isso porque a coprodução de maiores coeficientes de autonomia
depende da capacidade de o sujeito utilizar o conhecimento que possui em exercício crítico de
interpretação. A habilidade de análise constitui a base para a construção de sujeitos com
autonomia e responsabilidade, já a ausência desta está relacionada a maiores coeficientes de
alienação.
Apesar de expressarem incômodo com o exercício arbitrário de poder no cenário do
parto, as reflexões críticas sobre o tema possibilitaram às mulheres verbalizarem a
preocupação que possuem em manifestar suas vontades e tornar a interação com o
profissional conflituosa. Elas acreditam que as parturientes que demandam um tipo de
assistência diferente do que é oferecido ou que não apresentam a submissão esperada pelos
serviços de saúde e tentam evitar procedimentos indesejados ficam suscetíveis à retaliação por
parte da equipe, o que pode resultar em ainda mais violência, maus-tratos e responsabilização
exclusiva da mulher por seu próprio cuidado:
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Gabriela: A gente falou muito em conhecer os nossos direitos, mas, e se o médico
ou a equipe não acatar aquilo? O que fazer? A gente falar e eles não fazerem
questão de ouvir o que a gente diz? Porque com aquele atendimento [refere-se à
dramatização de uma cena desrespeitosa], se eu tiver algo pra falar eu não vou
falar!
Paulina: Eu não sei elas, as outras meninas que estão gestantes, mas eu tenho um
pouco de medo de me por, sabe? De dizer não! Tenho medo de acontecer alguma
coisa e eu acabar sofrendo mais... não sei se elas tem isso, mas eu tenho, entendeu?
Tipo assim: “Ah! Então você esta querendo assim? [faz gesto para representar a
expressão “lavar as mãos”]. Tem profissional ignorante! Por isso que (no parto) eu
segurava as pernas e não gritava.
Gabriela: Eu também tenho medo! Eu achei que era só eu que sentia isso! Por isso
que antigamente o povo falava: Ah! Não grita, porque se você gritar eles vão te
largar lá, aí muita gente já não gritava. Então eu tenho medo de falar: “Eu não
quero assim, eu quero assado” e eles falarem: “Ah! Se você quer assim, então fica
ai do jeito que você quer sozinha”. E te deixarem lá, te abandonar e pronto. Se falar
assim pra mim eu choro. Eu tenho esse medo igual ela também, de impor alguma
coisa e falarem: “Se você quer assim, então fica aí”.
(7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).

Pesquisa qualitativa que buscou analisar a natureza das relações profissionais de
saúde/usuárias em três maternidades do município do Rio de Janeiro, sendo uma pública, uma
conveniada com o SUS e uma particular, realizada com 23 puérperas, identificou que o medo
de sofrer maus-tratos é comum entre as mulheres atendidas no setor público. Diante disso, as
participantes relataram que evitam opinar e/ou questionar as condutas da equipe médica. Do
mesmo modo, abstêm-se de vocalizar no momento das contrações, uma vez que “fazer
escândalo” pode repercutir negativamente na assistência recebida (GAMA et al., 2009).
Diante de tais preocupações e orientadas pelo referencial pedagógico do programa, as
gestantes foram estimuladas a buscar formas de enfrentamento para estes e outros problemas.
Elas demonstraram disposição para intervir nas circunstâncias que comprometem a autonomia
e o exercício dos seus direitos. Ademais, compreendem a importância de expressar suas
preferências de cuidado e de estarem preparadas para negociar a assistência obstétrica com os
profissionais, corresponsabilizando-se por ela. Tais encaminhamentos representaram para as
mulheres nova perspectiva de vivenciar o processo de parturição.
Dentre as estratégias propostas pelo grupo, destacam-se a visita prévia à maternidade
para aproximação do cenário do parto, assim como a realização de um Plano de Parto com
vistas a facilitar a comunicação das preferências e necessidades para a equipe de saúde
responsável pelo atendimento.
A visita programada das gestantes à maternidade é estratégica para a garantia de
direitos em relação à referência de atendimento para o parto, prevista na Lei Federal nº 11634
(BRASIL, 2007). Esse regulamento assegura o direito ao conhecimento prévio e a vinculação
das gestantes à maternidade na qual ocorrerá o parto, assim como o atendimento nos casos de
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intercorrências. A visita permite conhecer o espaço físico, além de obter informações sobre a
rotina institucional. É uma forma de minimizar os anseios e medos das gestantes em relação
ao ambiente hospitalar desconhecido, evitar a peregrinação pelos serviços, bem como
proporcionar um canal de comunicação por meio da aproximação entre as gestantes e a equipe
técnica hospitalar (PROGIANTI; PEREIRA; SÉ, 2014).
As participantes reconhecem os benefícios dessa prática e sentem-se motivadas a
conhecerem a maternidade:
Paulina: Eu vou na visita ao hospital Y, preciso ver se mudou alguma coisa, né?
Vai que preciso ir pra lá pra parir. Se eles tiverem parado de dar Tok de 5 em 5
minuto já tá ótimo! Acredita que passou 9 anos e ainda não superei? Lembrando de
tudo acabei chorando... muito ruim se sentir uma cobaia. [...] Agora eu vou mandar
fazer uma camiseta com o nome do programa (Meu Parto) pra eu ir para a
maternidade, e vou chegar lá assim: “É o seguinte, eu tô cascuda, vocês não vem
não!” ((risos)).
Elizabeth Maria: Conhecer a equipe é importante para tanto a gente ficar segura
como o acompanhante.
(Aplicativo de mensagens, 26/09/2018).

O programa proporcionou visitação a duas instituições de referência para o parto, uma
vez que o mapa de vinculação do município passava por readequações no referido período.
Essa excepcionalidade possibilitou às mulheres conhecerem diferentes instituições e, baseadas
na análise das realidades apresentadas e em critérios individuais, decidir por uma delas. A
escolha das mulheres pautou-se principalmente na estrutura física, na empatia profissional e
na assistência obstétrica que lhes pareceu segura. As participantes se preocuparam em
selecionar uma instituição que disponibilizasse de tecnologias não invasivas para o alívio da
dor e contasse com profissionais que respeitam as decisões das parturientes.
Após a visita, um Plano de Parto individual foi construído pelas mulheres a partir de
discussões coletivas, em um encontro organizado especificamente para esse fim. Debaets
(2017) ressalta que esta ferramenta possibilita à gestante refletir sobre os seus valores e
preferências em relação às práticas de cuidado e intervenções obstétricas, registrar por escrito
o que deseja e que não gostaria de ser submetida no parto, de modo que a permita comunicar
antecipadamente aos profissionais de saúde detalhes importantes sobre essas escolhas.
A realização do Plano de Parto permitiu às mulheres acessar um leque de
possibilidades para o parto e, baseadas nos direitos, conhecimentos e necessidades
individuais, elas puderam registrar suas preferências. Os relatos a seguir expressam o
exercício de escolhas baseado no conhecimento e autoconfiança construídos:
Eloá: Ese agente quiser experimentar todas (as posições de parto)?
Eduarda: A mulher tem livre arbítrio para escolher a posição que ela quer ter o
neném. Pode ser em pé, deitada, agachada...
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Eloá: É porque eu acho interessante a cadeira de parto, essa aqui apoiada [aponta
para a ilustração de cócoras sustentada], eu também gostei, tem várias que eu
gostei... Mas só tem uma para parir, como é que eu vou em todas essas posições?
((risos)) Não é difícil a passagem nessa posição? [aponta para a ilustração de quatro
apoios] É porque eu acho estranho...
Janaína: Na posição de quatro apoios deve ser bom para facilitar a movimentação
do ossinho aqui [aponta para o cóccix], porque aí a cabeça não fica presa, né? Eu
não lembro o nome do ossinho...
Eduarda: Eu gostei dessa aqui [aponta para a imagem que representa a posição de
cócoras].
Eloá: Pela lógica, essa é mais fácil para (o bebê) descer, né?
Educadora física: E vocês estão fazendo agachamento em casa, né?
Eloá: Faço todo dia antes de dormir, porque alivia a dor.
Educadora física: Então o músculo posterior da coxa de vocês deve estar
“tinindo”! Vocês vão conseguir ficar na posição de cócoras que é uma beleza. Vão
seguindo pelos videozinhos que eu estou mandando.
(12º Encontro. Cuiabá, 05/10/2018).
Boa tarde! Como coloco (no Plano de Parto) para que a placenta seja expelida
naturalmente sem ser puxada? (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Aplicativo de
mensagens, 10/10/2018).
Sobre o corte do cordão umbilical posso decidir depois? Vai ter o profissional junto
de nós para orientar meu esposo a cortar? Pois, somos inesperientes, tudo novo
para nós ((risos)) e talvez ele demonstre muito ansioso e até perdido no momento,
mas confio que tudo já está nas mãos de Deus e da Virgem Maria (Elizabeth Maria,
37 anos, G2, C1, A0. 12º Encontro. Cuiabá, 05/10/2018).
Janaína: Boa noite meninas! Achei a música para hora do meu parto
[Envia a música “Lindo Presente” de Elaine Martins].
Gabriela: Que linda amei!
(Aplicativo de mensagens, 23/11/2018).
Gabriela: Eu vou dançar no hospital e vou arrasta várias gestante comigo e vamos
fazer um vídeo, porque não sou obrigada a nada ((risos)).
Eduarda: Né!? ((risos))
Paulina: Eita! Dança eu não prometo porque sou vergonhosa, vamos só de
exercícios mesmo ((risos)).
(12º Encontro. Cuiabá, 05/10/2018).

A construção do Plano de Parto possibilitou a reflexão e ponderação sobre aquilo que
a mulher está disposta ou não a aceitar durante o trabalho de parto e parto, promovendo a
ampliação da autonomia das mesmas na tomada de decisão, assim como

a

corresponsabilização por esse processo. A partir do exercício de escolhas informadas,
refletidas e realistas, as mulheres começam a vislumbrar possibilidades de intervenção na
realidade, o que demanda envolvimento e participação ativa das mesmas.
As escolhas pautam-se no modelo humanístico e em práticas ancoradas em evidências
científicas atuais e quanto mais ela participa das decisões com relação ao seu parto, menos
tolera intervenções desnecessárias em seu processo. Diante da oportunidade de expressar suas
vontades por escrito em um documento, as gestantes sentem-se valorizadas e respeitadas em
suas necessidades e direitos.
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Além da realização de escolhas, percebe-se uma preocupação de mulheres em prever
as consequências das decisões tomadas, o que denota responsabilização. Nota-se, ainda, maior
consciência de que o parto é um evento imprevisível, que não pode ser totalmente controlado
por ela, mas que precisa ser pensado e planejado, assim como outros desfechos diferentes do
desejado:
É que a gente está se preparando para o parto humanizado, né? Mas ai tem uma
situação e não vai ser mais o parto humanizado, vai ser o normal ou vai ser
cesariano, e a gente precisa se preparar também (Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1,
A0. 12º Encontro. Cuiabá, 05/10/2018).

Embora as mulheres demonstrem preferência pelo parto humanizado, os limites e as
possibilidades a suas escolhas também são reconhecidos por elas, o que é fundamental em um
planejamento realista baseado em decisões informadas. Segundo Campos (2013), a
desalienação resulta da capacidade de projeção racional, de um sonhar consciente e planejado,
ou seja, de projetar o que se almeja, sem desconhecer e negar as dificuldades e os empecilhos
para tal. Portanto, um bom projeto é aquele que consegue estabelecer um diálogo entre os
desejos/interesses e a realidade concreta.
A construção de um corpo específico de conhecimentos, proporcionada pelo Plano de
Parto, somada à possibilidade de planejar o processo de parturição, rompe com “efeito
surpresa” desse evento e possibilita à mulher prever situações adversas e condições para
reagir diante delas por meio da negociação de cuidados obstétricos com os profissionais de
saúde. Nesse sentido, essa ferramenta contribui com a segurança e o bem-estar da mulher.
Em síntese, ressalta-se que a experiência do programa foi capaz de promover ganhos
de autonomia para as gestantes durante o seu processo de execução, o que foi expresso por
mudanças no comportamento e no discurso destas no transcorrer das atividades propostas. A
gestante, que inicialmente concebia o parto como um evento arriscado, patológico e sofrido,
passa a atribuir novos significados a essa experiência e a compreendê-la como um processo
fisiológico que pode ocorrer de forma natural e prazerosa. Aquelas que inicialmente
desejavam um desfecho cirúrgico, principalmente em virtude do medo, reelaboram escolhas e
decidem-se pelo parto humanizado.
As gestantes se fortalecem quanto às suas capacidades a partir da confiança em seu
próprio corpo, do apoio mútuo, da construção de novos conhecimentos e representações sobre
o processo de nascimento, do reconhecimento e exercício dos seus direitos. Ao longo do
programa, elas desenvolvem a habilidade de utilizar as informações em exercício crítico de
reflexão e passam a questionar o modelo obstétrico hegemônico, principalmente no que tange
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às intervenções sem indicação clínica. Além disso, conseguem apresentar opinião discordante
da família e conhecidos quanto às escolhas referentes ao seu planejamento de parto.
A experiência contribuiu para que as mulheres se autopercebessem como sujeitos
portadores de direitos e, assim, passassem a expressar suas necessidades, vontades e elaborar
escolhas. Estas, por sua vez, são realizadas após um processo de análise crítica mais
consciente que o estado anteriormente expresso. É notória a disposição para agir em busca de
apoio e de estratégias para lidar com as limitações e adversidades que surgem no processo de
preparação para o parto. As gestantes demonstram maior autonomia perante o autocuidado,
assim como responsabilização pela própria saúde e pelo processo gravídico-puerperal.
Os discursos a seguir revelam os sentimentos de gratidão pela experiência vivenciada
com o programa e a percepção das mulheres quanto às contribuições desse processo de
fortalecimento:
O programa me deixou mais firme na minha escolha, quando eu falei que eu queria
o normal, fiquei firme até o final, que eu ia cumprir com a minha palavra e foi o
programa que nesses, foi seis meses, né? Nesses seis meses que me deu força. A
gente tinha uma dúvida, tinha a outra, na próxima sexta-feira a gente esclarecia.
Foi um caminho, que ia tirando cada pedrinha, como se... Cada pedrinha fosse uma
dúvida. A gente ia caminhando os seis meses e aquela pedrinha, aquela dúvida ia
tirando. Foi muito bom e assim, cada programa a gente ia aprendendo mais, ia
tendo mais confiança e o que eu precisava mesmo era de bons acompanhantes pra
me fortalecer mais (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 05/12/2018).
Com as meninas aprendi que tudo podemos, só basta querer e acreditar em nós
mesmas. Eu sou prova viva que esse trabalho que vocês fazem muda história de uma
gestante. Principalmente das que já são mães e que já tiveram experiência como eu.
Vocês fizeram uma enorme diferença na minha história só tenho a agradecer a
vocês. Só Deus pra recompensar! [...]Depois que participei do meu parto, até minha
autoestima mudou, eu sempre fui gordinha e não gostava do meu corpo. Agora eu
olho no espelho e me acho linda (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. 15º Encontro.
Cuiabá, 23/11/2018).
Gente, que bom ter conhecimento! Fico tão mais tranquila sobre tudo. E fiquei
muito feliz em saber que posso dizer não aos excessos. Alguém tem que continuar
levando essa ideia... Tem ajudado muito, quebrando medo e aumentando nossa
força, a cada encontro só reforça que somos capazes. A experiência das meninas só
reforça que vocês está fazendo um excelente trabalho. Esses dias eu vi a Elizabeth
Maria e todo mundo confiante! Eu acho que (o programa) funcionou muito!
Obrigada equipe do programa Meu Parto! (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. 12º
Encontro. Cuiabá, 05/10/2018).
Se eu tivesse antes o acompanhamento (do programa Meu Parto) que eu estou tendo
agora, eu estaria preparada e teria meus filhos de parto normal, teria ido na hora
certa para o hospital... É muito bom ter esse entendimento e essa informação faz a
mulher ter domínio e ter ciência dos procedimentos que devem ou não ser
realizados durante o trabalho de parto. Parto lindo é ter do jeito que quiser, na
posição que ficar melhor para a gestante e não para o médico. [...] Obrigada por
tudo! Obrigada por esses seis meses, mudou a minha vida e minha mente, vou sentir
muita falta de tudo isso, não tenho palavras pra agradecer todo esse carinho. Vocês
foram essenciais na minha vida, agradeço do fundo do meu coração sem vocês eu
não saberia que eu era capaz, abriu bastante assim a minha mente na relação do
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parto e fez eu acredita em mim mesma, em meu corpo, foi excelente! (Gabriela, 25
anos, G2, P0, C1, A0. 15º Encontro. Cuiabá, 23/11/2018).
Eu também tenho uma enorme gratidão porque, ((choro)) eu sentia muita
insegurança, porque eu não tinha conhecimento, e foi uma grande aprendizagem
com cada uma de vocês (da equipe), com as colegas (gestantes) também, queria
agradecer vocês, sentirei saudade! Muita saudade! ((choro)) Mas fica o meu celular,
tá? O meu contato. Assim, se alguém precisar ligar... muito obrigada! Que Deus
abençoe por tudo! ((choro)). Podem ter certeza eu vocês vão ficar no meu coração
pra sempre (Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1, A0. 14º Encontro. Cuiabá,
09/11/2018).

Diante do exposto, entende-se que o programa se constituiu como um espaço
interdisciplinar e dinâmico, capaz de satisfazer as necessidades de conhecimento e
autoconfiança das mulheres de modo que pudessem se sentir seguras e esclarecidas quanto
aos seus direitos e o que acontece com elas durante o processo de parturição. As atividades
propostas contribuíram para a coprodução de sujeitos críticos, reflexivos, proativos e
responsáveis, o que representou evidente ampliação da autonomia.
6.4 REPERCUSSÕES NO PROCESSO DE PARTURIÇÃO
Neste capítulo são apresentados os resultados referentes ao processo de parturição
vivenciado pelas mulheres, após a participação destas no programa Meu Parto. A análise do
material empírico revela como a autonomia das mulheres se manifesta durante o trabalho de
parto e parto e os elementos que interferem na expressão dessa habilidade durante esse
processo.
Os achados são discutidos em três categorias: a primeira, “O protagonismo no
processo de parturição”, aborda o comportamento expresso pelas mulheres em suas
experiências de parto, no que se refere ao agir autônomo, em diferentes situações vivenciadas;
a segunda, “A relação com o contexto institucional opressor: reações e desafios”, discute a
interação estabelecida entre as parturientes e os profissionais de saúde no contexto hospitalar,
o que possibilitou fazer algumas considerações em relação à influência da instituição na
autonomia manifestada pelas mulheres durante o período parturitivo; e, por fim, a terceira,
“Plano de parto como estratégia para a promoção de autonomia no parto”, revela a
influência do Plano de Parto na autonomia da mulher que vivencia o período de parturição.
O material empírico é composto de excertos do diário de campo onde foram
registrados os dados da observação participante; depoimentos oriundos de entrevistas
semiestruturadas realizadas no período pós-parto; relatos decorrentes da participação das
mulheres nos encontros do programa; e diálogos estabelecidos em aplicativo de mensagens
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instantâneas. As diversas fontes permitiram ampliar as perspectivas para a análise dos
achados.
6.4.1

O protagonismo no processo de parturição

Diante dos primeiros sinais de trabalho de parto, a mulher se mostra atenta ao que
acontece em seu corpo, com o intuito de confirmar a suspeita de que o parto se aproxima.
Para tanto, elas reconhecem os sinais, sintomas e compartilham o que estão sentindo com a
rede de apoio; avisam o companheiro e as outras gestantes no grupo virtual; entram em
contato com seus familiares; e descrevem os sinais para a profissional coordenadora em busca
de apoio e orientação:
Eu tava com dor lá em casa, era uma e pouca da tarde, aí eu ainda mandei
mensagem no grupo e falei: “Meninas eu tô com dor”, mandei mensagem para a
coordenadora e depois eu fui tomar banho... Andava pra lá, andava pra cá, e a dor
vinha uma em cima da outra. Aí foi quando a minha mãe me ligou e eu falei: “Tô
com dor, mas ainda não tá na hora não, então eu não vou no médico”. Aí foi
passando, eu fui tomar banho, aí foi quando eu liguei para o meu esposo, ele
chegou lá em casa, aí eu fiquei: “Será que eu vou, será que eu não vou? Não tá na
hora de nascer”. Mas aí eu fui para o hospital, tava com contração e fui de moto...
Cheguei lá, demorou um pouquinho a médica examinou e estava de oito centímetros
dilatado, a bolsa estourou na mão dela, aí ela pegou e falou “Já vai ganhar”
(Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0.15º Encontro. Cuiabá, 23/11/2018).
[Janaína envia para a coordenadora um printscreen com os registros da dinâmica
uterina realizada por ela em um aplicativo para dispositivos móveis].
Janaína: “Cólicas ritmadas? Pode ser, né? Estas estão mais fortes, mas não perdi
líquido (amniótico), nem tampão (mucoso) ainda” (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1,
A0. Aplicativo de mensagens, 29/12/2018).
No dia 28 de setembro a gente estava saindo para fazer uma visita no Hospital Y,
que era um dos lugares de referência para o parto e eu já estava sentindo contração
desde manhãzinha, mas eu não comentei nada com ninguém... fomos, conhecemos o
hospital e eu já estava sentindo dor já, não era um incômodo muito forte, mas eu
estava sentindo. Eu cheguei em casa e a dor começou a incomodar mais, tomava
banho, deitava, sempre incomodada, aí meu marido falou assim: “Vamos lanchar
que a neném tá querendo comer”, aí, eu com dor, com dor... Quando eu cheguei em
casa eu comecei a conversar com a coordenadora, ela me lembrou do aplicativo de
contração e pediu para medir durante uma hora... Depois de uma hora eu mandei
pra ela aquele print e aí ela falou: Gabriela você está em trabalho de parto, aí eu
pensei: “Ai meu Deus eu vou começar a sentir dor mais forte agora”((risos))...
Quando deu meia noite o meu tampão saiu e eu mandei uma foto pra ela. Tentei
dormir mas não consegui, porque a dor estava aumentando, pra mim já tava quase
na hora de nascer, mas eu pensei, não, vou esperar, porque no programa falou que
enquanto você estiver conseguindo conversar no celular é porque não está na hora
de nascer ainda ((risos)), e eu conversando com ela, o tempo todo mandava
mensagem pra ela no Whatsapp®... Meu esposo estava dormindo e eu fui pra sala,
na hora que eu sentei no sofá veio uma contração, aí na terceira a minha bolsa
estourou, aí eu chamei meu marido, aí ele falou: “Vamos para o hospital!” Aí eu
tomei um banho, coloquei uma toalha porque estava saindo muita água... chegando
lá a EO me avaliou e quando foi quatro horas da manhã eu já estava internada em
trabalho de parto (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0.15º Encontro. Cuiabá,
23/11/2018).
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Oi meninas! Alguém sabe o nome do aplicativo de contagem de contração que
falaram pra nós no programa? Eu tô com muita dor, mais ainda não está na hora
(Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0.15º Encontro. Cuiabá, 18/11/2018).

Há uma preocupação das mulheres em reconhecer o momento certo de ir para a
maternidade a fim de evitar uma internação precoce e, consequentemente, ser submetida a
intervenções desnecessárias que visam acelerar um processo compreendido como natural, o
que poderia gerar desconfortos e complicações indesejadas.
Considerando que a fase de pródromos é frequente causa de alarmes falsos e que
muitas internações ocorrem antecipadamente na fase latente, as mulheres analisam as
características das contrações (regularidade, intensidade e duração), assim como as demais
mudanças anunciadas pelo corpo (perda de tampão mucoso, de líquido amniótico etc.). Ao
compartilhar os seus achados com a rede de apoio, elas tentam vencer a ansiedade para
aguardar a evolução do processo em casa, com segurança, até a fase ativa.
Pesquisa quantitativa que buscou identificar escores de conhecimento de gestantes
sobre sinais de alerta e de trabalho de parto realizada com 100 gestantes de Minas Gerais
evidenciou uma associação estatisticamente significante entre o número de acertos e as
orientações recebidas durante o pré-natal, ou seja, mulheres que não receberam orientações
tiveram escores mais baixos de acertos, o que demonstra a importância da educação em saúde
durante o pré-natal para o reconhecimento do verdadeiro trabalho de parto. Apesar disso,
apenas 21% das mulheres relataram a participação em grupo de gestantes e 61% referiram não
ter recebido nenhum tipo de informação sobre os sinais de trabalho de parto (FÉLIX et al.,
2019).
Os achados da investigação supramencionada corroboram com o presente estudo, que
observou que a experiência educativa no período gestacional contribuiu para o
autoconhecimento, participação e maior responsabilização da mulher na fase de
reconhecimento do trabalho de parto. Contudo, essa intensa experiência sensorial
acrescentada à expectativa gerada pelo parto que se anuncia pode dificultar a identificação
exata do início do trabalho de parto, especialmente quando os sinais característicos são pouco
evidentes. A pressão sofrida por familiares também dificulta esse processo.
O reconhecimento do início do trabalho de parto é encarado como uma etapa
desafiadora para as mulheres. As emoções desencadeadas pelo processo de parturição
influenciam as suas percepções e ações, o que gera ansiedade e insegurança, mesmo quando
ela está munida de informações sobre o tema. Essa situação foi evidenciada, sobretudo, por
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duas gestantes, ambas inexperientes com o processo, e foi reconhecida por uma delas no pósparto. A seguir, ela faz uma reflexão crítica sobre a sua internação antecipada:
Eu poderia ter esperado mais em casa pra ser mais assim... Como que diz? Eficaz
o processo. O meu parto não foi rápido como eu queria que fosse, era umas meia
noite quando eu comecei a sentir alguns incômodos, eu comecei a sentir algumas
contrações, mandei para a coordenadora e ela me disse para ficar no chuveiro, e
eu pensei: “Será que vai nascer hoje?”. E eu não conseguia deitar, não conseguia
dormir, estava agoniada, ia pra lá, ia pra cá... Aí eu falei: “Eu acho que eu vou
para o médico para ver o que está acontecendo”, porque na última vez que eu fui
eles aplicaram o Buscopam Composto®, porque eu tava sentindo muita dor...
Quando eu cheguei no hospital, eles fizeram o exame, verificaram a contração,
disseram que já estava com três centímetros e 80% (apagado) e aí me internaram,
eu pensei: Bom, se me internaram é porque já estava na hora, né? Eu internei no
dia 17/10 e fui ganhar o menino só no dia 18/10 às 22h:31min. Pelo que disseram
foi uma internação precoce, fora da hora. Eles me internaram eu nem sei por que.
Eles disseram que eu estava tendo contração, mas eu tava tendo contração só que
eram bem fracas, e aí de repente parou, não teve mais... Eu ficava na bola, eu
ficava no cavalinho, eu ficava andando... E nada! Aí no meio da noite eu
cansei,vixe! Não aguento mais! Até que eu dormi, aí eu acordei no outro dia e:
“Gente essa criança não nasceu ainda!? Eu ainda estou grávida!?” ((risos))... e
foi um dia todo, a tarde toda... (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).

O reconhecimento dos sinais de alerta e de trabalho de parto é um importante tema a
ser trabalhado nas atividades educativas durante assistência pré-natal, uma vez que essas
orientações objetivam reduzir o tempo de internação, o risco de erros na identificação de
distocias, intervenções dispensáveis e partos operatórios. Ainda é comum o desconhecimento
das mulheres sobre os sinais de alerta e os sinais e sintomas de trabalho de parto, confundindo
o momento exato que devem procurar a maternidade (FÉLIX et al., 2019).
No depoimento supracitado, observa-se que a ansiedade e o desconhecimento
contribuíram para a busca antecipada por atendimento. Esse comportamento, somado a uma
avaliação médica equivocada, culminou em uma internação precoce, o que posteriormente foi
reconhecido como uma falha pelo próprio serviço. Apesar de assídua no programa, essa
participante não compareceu na atividade educativa que enfocou essa temática, o que, em
alguma medida, pode ter contribuído para as incertezas experimentadas nessa fase. Apesar
disso, o relato em tom de frustração denota capacidade de exercício crítico sobre si mesmo,
atributo importante do sujeito autônomo:
Entre a escala numeral de zero e dez, eu me dou nota oito... eu acho que eu deveria
ter esperado mais na relação do trabalho de parto... deveria ter ficado um pouco
mais em casa e esperar mesmo a coisa apertar. Isso eu já vou levar já como
experiência pro próximo, né? Agora sim eu tenho uma experiência do que eu posso
fazer depois né? Então eu dou oito porque eu acho que eu não fui... muito assim...
como que fala... eu fui participativa, porque eu fiz de tudo ali na hora pra... pro
neném nascer, porém eu poderia ter esperado mais (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
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Apesar da ambivalência de sentimentos que marcam o início do trabalho de parto,
após a internação hospitalar, relativa tranquilidade predomina entre as mulheres. A visita à
maternidade, realizada no período gestacional, parece contribuir para isso. O ambiente antes
desconhecido se tornou mais familiar; alguns profissionais são reconhecidos no momento da
internação; e os recursos disponíveis para aliviar a dor são facilmente localizados e
voluntariamente acessados pelas parturientes.
Eu acho que eu não teria essa confiança sem conhecer... na hora que foi conhecer o
hospital, foi muito importante! Isso também trouxe mais segurança no momento,
assim, então isso pra mim foi muito importante, de ficar mais tranquila, saber onde
a gente tá, com quem a gente tá, por quem a gente tá sendo acompanhada no
momento (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
29/11/2018).
Cheguei no Júlio Muller e vi a enfermeira que a gente conheceu! Fiquei felizinha:
“Ai! É ela que tá aqui!” (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. 15º Encontro. Cuiabá,
18/11/2018).

Segundo Diniz et al. (2014), a falta de familiaridade com os profissionais de saúde,
com o ambiente hospitalar e as suas rotinas é uma das causas de estresse e ansiedade para as
parturientes. Ressalta-se, portanto, a importância da vinculação prévia à maternidade.
A tranquilidade expressa pelas mulheres diante de um evento que, em geral, desperta
tensão foi um aspecto importante observado no comportamento das parturientes, mesmo entre
aquelas que vivenciavam essa experiência pela primeira vez. Diante de sensações dolorosas
intensas, provocadas pelas contrações uterinas, a serenidade expressa chama atenção tanto dos
profissionais que as acompanham como das próprias mulheres:
Iasmim apresenta-se cansada em decorrência da fase avançada do trabalho de parto,
porém tranquila. Vocaliza nas contrações e tenta descansar debruçando o tronco
sobre a cama no intervalo das mesmas, contudo, mantém-se ativa, realizando o
bamboleio da pelve (Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X,
Cuiabá, 22/09/2018).
Eu estava sentindo dor, mas eu estava bem tranquila, tinha algumas horas que eu
sentia muita fraqueza, falava que eu não ia aguentar mais, porém, eu não queria
desistir... Foi muito bom, não senti medo, eu ficava na minha cabeça assim,
conversando com a neném, eu falava pra ela me ajudar e pedia muita força pra
Deus ((choro)), então é isso, eu me senti bem, assim, na medida do possível, não
senti medo, nem nada (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 14/11/2018).
Às13h:30minEloá foi avaliada pelo médico plantonista e apresentou colo uterino
5cm dilatado, 80% apagado e DeLee em -1. Parturiente apresenta-se calma e
tranquila. Enfermeira observa o comportamento da parturiente, se aproxima e
comenta com a residente em obstetrícia que está ao lado: “Olha o contraste!”. Em
seguida aponta para a Eloá e para a parturiente que está ao lado que se demonstra
agitada e extremamente exaltada, assim como o seu acompanhante que clama por
cesariana. Após a observação a enfermeira complementa: “Quem dera todas (as
parturientes) fossem (tranquilas) assim!”. O acompanhante da Eloá ouve o
comentário e diz: “Tá vendo! Se eles tivessem participado do programa (não estaria
assim)”. A enfermeira então volta a declarar em tom impressionado: “Ela tá muito
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tranquila!”, e os demais profissionais concordam com a constatação (Eloá, 19 anos,
G2, P0, A1. Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá, 18/10/2018).
Olha... como era desconhecido pra mim, o começo foi um pouco assim, de medo,
mas ao mesmo tempo de tranquilidade porque eu já tinha, eu já tinha todo
trabalhado psicologicamente, tinha aquilo na minha cabeça, eu já tinha um
cronograma de tudo que tinha que fazer... Fui preparada! Então eu fiquei
tranquila... me senti bem tranquila, superconfiante ali, bem relaxada, tranquila, eu
tava superfocada assim, no momento da dor, pra mim ficar o máximo tranquila
naquele momento. Apesar que eu dei uma desequilibrada no momento da dor, mais
depois eu voltei, tentei voltar ao máximo de normal pra mim conseguir mesmo ter o
neném, porque acho que se eu ficasse naquele medo, naquela aflição, como eu
fiquei naquele momento, acho que ia demorar BEEEM mais... Então, no dia de eu
ter o bebê, eu me senti bem tranquila, bem confiante, sabendo do que ia acontecer
ali... Já tava assim tudo programado na cabeça... Vai ser isso primeiro, isso vai ser
depois, tava tudo organizadinho já! Só esperando na verdade... então eu tava bem
tranquila. Tinha conhecimento, já tinha tudo em mente... Ish! Acho que eu era a
moça mais tranquila ali dentro da sala (de parto)... fiquei muito calma... E todo
mundo diz que o pior é na hora do expulsivo, que é horrível na hora que o neném tá
saindo... Mas eu fiquei SUPER tranquila, e acho que eu me segurei tranquila no
momento(Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
29/11/2018).
Eu me sentia insegura na gravidez, muito insegura, mas com a ajuda de vocês
(equipe do programa), sempre tinha aquele conselho “Não! Eu vou dar conta!”,
mesmo com toda insegurança, eu sabia, lá no FUNDO eu sabia que ia dar conta,
me deram muita força, muita força, se não fossem vocês, eu acho que não tinha
conseguido ((risos)). Meu parto foi melhor do que eu imaginava... até na hora do
parto eu estava calma né? Sentindo muita dor, mas eu estava calma... (Rosa, 18
anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).

A relação entre comportamentos ansiosos e autonomia foi investigada por uma
pesquisa experimental realizada nos Países Baixos, que teve por objetivo identificar se o
deficit de autonomia compreende um fator de vulnerabilidade para experimentar ansiedade.
Realizaram-se dois estudos com diferentes tipos de estressores: 177 pessoas foram expostas a
um estressor geral indutor de ansiedade e outros 100 participantes submetidos a um estressor
social. Em consonância com os achados de investigações anteriores, a pesquisa identificou
que deficit de autonomia pode conformar como um fator de vulnerabilidade para a ansiedade
(KUNST, 2019).
Foi consenso entre as mulheres o sentimento de tranquilidade experimentado durante o
trabalho de parto e parto. Do mesmo modo, foi percebida por diversos cuidadores uma
postura diferenciada em relação ao perfil das parturientes comumente atendidas por ambas as
instituições. As mulheres relacionam a tranquilidade experimentada durante o trabalho de
parto e parto à confiança no próprio corpo e no processo fisiológico do nascimento construída
durante o período gestacional. Nesse sentido, Campos (2013) revela que o medo é uma
dificuldade que impede o proceder como sujeito dotado de intencionalidade, enquanto que a
práxis o impulsiona rumo a mudanças em meio ao desconhecido.
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O conhecimento do processo de parturição, a autoconfiança e o planejamento para
vivenciar esse momento contribuem para que a mulher experimente um controle relativo da
situação e se sinta mais tranquila. O relato a seguir destaca que os ganhos possibilitados pela
participação no programa possibilitaram a construção dessa confiança, permitindo um
envolvimento ativo e consciente no processo. A puérpera compara a experiência do trabalho
de parto anterior com a atual, ao mesmo tempo em que ressalta os pontos positivos dessa
última:
Olha, o Programa Meu Parto fez toda a diferença na minha vida, esses dias a
irmã da minha sogra falou bem assim “Pra que esse programa? Vocês ganharam
o que lá?”, “Eu ganhei conhecimento!”, ela falou: “Eu não quero esse
conhecimento”, só que pra mim, esse conhecimento fez uma grande diferença,
porque quando eu fui ter a minha filha, eu estava sentindo dor com três
centímetros, aí veio uma enfermeira e falou pra mim que eu tinha que fazer força,
aí eu fazia força, minha mãe não sabia muito o que fazer e a enfermeira falou que
eu tinha que fazer força, então eu fiz muita força e quando eu cheguei nos dez
centímetros, eu estava cansada, estava com uma contração em cima da outra e eu
não conseguia fazer mais força, o doutor falava: “Faz força!”. E eu falava que
não conseguia, aí eu comecei a sentir sono, aí o médico falava bem assim: “Mas
você não está sentindo dor?”. E eu falava: “Eu estou!”. “Então faz força!”. Mas
eu não conseguia mais fazer força, aí como já tinha muito tempo de trabalho de
parto, eles tiveram que fazer cesariana... Eu lembro que ele [médico] veio e falou
pra mim que ia fazer cesariana e eu comecei a chorar, “Então a gente tem que
levar você pra cesariana, porque você já não tem mais força e já tem muito tempo,
eu vou ter que fazer cesárea em você”, ele conversou comigo, me acalmou e eu fui
pra mesa de cesárea... Eu falo que o programa Meu Parto fez muita DIFERENÇA,
porque dessa vez eu cheguei lá e já estava preparada, eu cheguei lá eu fui andar,
eu sabia que eu podia andar, e quando eles [profissionais]foram me buscar lá no
quarto (da enfermaria hospitalar), o maqueiro foi com uma cadeira de rodas, ele
levou minhas bolsas e eu não fui sentada, da outra vez eu fui sentada, que eu
achava que a criança já ia descer, e que se eu ficasse em pé, a criança já ia
passar, dessa vez eu sabia que não ia passar, não ia ser tão fácil assim ((risos))...
Eu fui andar no corredor com o meu marido, da outra vez, eu não fiz nada disso
porque eu não sabia que podia fazer, a bola, eu não fiquei na bola, nem sei se lá
tinha bola, então dessa vez fez uma grande diferença sim, talvez se eu não tivesse
passado pelo programa Meu Parto, talvez eu teria passado tudo de novo (Iasmim,
27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).

Com o aumento da força e frequência das contrações, a dor passa a ser percebida com
mais intensidade pelas parturientes, contudo, observa-se uma aceitação da experiência
dolorosa. A percepção das mulheres revela que a preparação para essa experiência contribuiu
para uma ressignificação da dor durante o período gestacional, o que refletiu em maior
tolerância. Há uma compreensão quanto ao propósito e à importância da dor nesse processo e,
assim, uma tendência racional de aceitá-la e não resistir ou lutar contra a mesma. Essa relação
singular com a dor foi observada tanto entre primíparas como nas demais:
Eu acho que se o programa não tivesse entrado na minha vida, eu iria pedir a
cesárea, porque eu estava mesmo com dor, eu sentia muita dor, mas eu sabia, igual
vocês falaram, que aquela dor ia trazer o meu bebê e com certeza ele ia vim com
saúde, então, eu consegui sim suportar a dor, então foi nessa parte que me ajudou
bastante... Porque depois que entrei no programa, eu sempre falava assim pra
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minha mãe “Mãe, eu acho que a dor do parto, qualquer mulher pode aguentar,
porque é a dor que vai trazer uma vida”, então ninguém morre de dor ((risos)),
morre de outras coisas que é consequência da dor, mas ninguém morre de dor,
então eu fui para o hospital confiante “Eu vou aguentar a dor, porque ela vai trazer
o meu bebê”, tanto é que eu então eu nem ligava muito pra dor, eu sentia muita
vontade dele nascer logo prapegar ele no colo, então acho que suportei sim a
dor(Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Quando você está preparada, você controla sua dor, a dor não é mais forte que sua
força de vontade (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 30/11/2018).
A gente SEMPRE tem um pouquinho de medo da dor, mas depois foi acabando... fui
lembrando do que a gente aprendeu no programa Meu Parto, que tem que se sentir
segura e confiante e foi muito bom (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).
Medo eu não tinha... eu não tinha medo da dor do parto em si, porque sabia que ela
ia ter que sair e eu ia ter que sentir a dor... não tinha jeito... Eu tava tranquila
(Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).
Era muita dor, muita dor... A dor vinha, e eu achava que não ia conseguir, porquê a
dor toma conta mesmo! Ela passava um pouco, acho que pra gente se fortalecer,
porquê eu não aguentava... Sorte que vinha igual uma onda, vinha e cada vez mais
forte. E eu sempre tava firme ali, mantendo, mantinha a minha palavra e eu queria
conseguir... Eu fiquei firme até o final. Então assim, foi uma, uma experiência
inacreditável, é inacreditável a força que uma mulher tem, uma experiência que só
quem passa sabe (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
05/12/2018).

Russo . (2019) afirmam que o “novo modo de parir” incitado pelo movimento de
humanização do parto se articula com uma interpretação renovada da dor do parto em tempos
recentes. A dor passa a ser reavaliada e ressignificada, o que pode implicar ora no seu
controle, ora em sua evitação ou mesmo em sua exaltação. Trata-se de uma transformação que
devolve à mulher o poder de sentir e agir, retirados pela medicina, reafirmando-a como dona
do seu próprio corpo. A coragem de encarar e suportar a dor em prol do filho que está a
caminho aparece como um elemento articulador central do tornar-se mãe. A noção de poder,
força e potência passa necessariamente pela dor e por sua superação, o que aparece como
essencial para a transformação de si por meio da experiência do parto.
Mesmo cientes do direito de se expressarem livremente diante da dor do trabalho de
parto, algumas mulheres, em especial as primíparas, relacionam a vocalização a
manifestações exageradas e a certo descontrole. Apesar desse “comportamento ideal” ainda se
mostrar presente no imaginário dessas mulheres, a vocalização indica uma entrega das
mesmas, que se apresentam confiantes para expressarem sentimentos e manifestarem a sua
dor sem receio de punições, como outrora evidenciado. A interação favorável com os
profissionais que as atendem contribui para essa liberdade de expressão:
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[...] Eu estava calma... No parto eu já dei uma exageradinha, porque eu dei altos
gritos lá ((risos)), mas no restante eu estava calma, estava até me estranhando
porque eu estava calma (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 03/12/2018).

A presença do acompanhante também aparece como importante fonte de
tranquilidade, apoio e segurança para a mulher durante o trabalho de parto, principalmente
pela relação de confiança previamente estabelecida com a pessoa escolhida para acompanhála nesse momento. Ter alguém para compartilhar medos, preocupações, dúvidas e também as
alegrias e conquistas se mostrou essencial durante essa experiência.
Neste estudo, todas as mulheres foram acompanhadas por uma pessoa da sua livre
escolha durante o processo de parturição. Assim como evidenciado por pesquisa nacional
(DINIZ et al., 2014), a companhia do parceiro/esposo foi predominante, uma vez que ele não
esteve presente em apenas dois casos, seguido pela mãe e outros familiares.
Estudo qualitativo que buscou analisar a assistência ao pré-natal, parto e nascimento,
sob a ótica de 21 mulheres, usuárias do SUS em Goiânia, evidenciou que as parturientes
sentiram-se calmas, seguras e bem atendidas ao serem acompanhadas por alguém no parto,
contudo mulheres e acompanhantes demonstraram desinformação sobre as condutas e
procedimentos a serem adotados nesse processo e, portanto, não apresentaram participação
significativa na tomada de decisão (MARTINS; MATTOS; SANTOS, 2016).
Pesquisa quantitativa de base hospitalar, realizada em âmbito nacional com 23.940
participantes, que objetivou estimar a frequência e fatores sociodemográficos, obstétricos e
institucionais associados à presença de acompanhantes durante o parto, identificou que 24,5%
das mulheres não tiveram acompanhante algum, 18,8% tinham companhia contínua e 56,7%
tiveram acompanhamento parcial. A implementação do acompanhante foi associada com
ambiência adequada dos serviços e regras institucionais claras sobre os direitos das mulheres
ao acompanhante. As mulheres avaliaram que essa presença foi muito útil e referiram ter
contribuído para tornar o nascimento uma experiência melhor e mais calma, receberem mais
informações, sentirem-se mais respeitadas pelos profissionais e sofrerem menos violência
durante a internação, o que gerou mais satisfação com o atendimento (DINIZ, 2014).
Os achados da presente investigação revelam que, quando o acompanhante está
preparado, ou seja, apresenta-se conhecimento do processo e das formas de apoio à
parturiente, ele respeita as decisões dela e acredita na capacidade da mesma de parir, e a sua
presença como apoiador gera reflexos positivos na experiência de parto.
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Do mesmo modo, Silva, Nascimento e Coelho (2015) reconhecem que, acompanhada,
a parturiente percebe-se mais segura, pois a pessoa em quem confia a ajuda na tomada de
decisões conscientes, preocupa-se em gerar conforto, sugere posições e tecnologias para o
alívio da dor, profere palavras de estímulo e reafirma a potência da mulher a fim de que ela se
mantenha firme no objetivo de parir o filho.
Eu estava tranquila e segura porque meu esposo estava lá ajudando... A presença
dele foi muito importante! Eu tinha ensinado a massagem pra ele em casa certinho,
aí ele falou que eu ia surpreender com ele, porque ele não tinha ido nos encontros...
Mas ele fez certinho! [...] Ele estar do meu lado pra incentivar, falar que eu ia
conseguir, foi muito bom! Foi diferente do parto do meu primeiro filho que ele não
estava e eu fiquei mais nervosa, minha mãe estava comigo, ela ria de nervoso...
Ele[esposo]até queria (ter acompanhado o primeiro parto), mas não pôde, os
médicos falaram que não podia homem, aí ele não entrou e quem entrou foi minha
mãe, foi muito diferente em relação à essa parte, foi muito diferente! Não teve isso!
Não teve esse acompanhamento, não teve essa massagem, esses cuidados... mas esse
parto foi do jeito que eu imaginei, tranquilo! Eu não fiquei NERVOSA que nem
fiquei na primeira gravidez, teve um acompanhamento, foi muito bom mesmo!
(Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).
Eu gostei muito da participação dele [esposo], ele foi muito importante... por ele tá
participando comigo no programa, ele já sabia de tudo, então ele já podia tá
cobrando e falando lá assim o que ele concordava e o que ele não concordava por
ter aprendido aqui no programa. Exercendo, vamos se dizer assim, tudo o que
aprendeu aqui, lá no momento (do parto)... então o programa foi muito importante
pra gente nesse sentido. [...] Se fosse uma outra pessoa que eu tivesse escolhido não
seria assim, ele por ser o meu esposo, ele já sabia de tudo... Das minhas manias
((risos)), tudo! Então foi tudo maravilhoso na participação dele... Foi muito
especial a participação dele em si. Apesar de que ele às vezes me tira do sério, me
irrita, mas é ele que me tranquiliza, então vou fazer o que? Tem que ser ele mesmo
((risos)) (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
01/02/2019).
Nossa! Ele foi um ótimo acompanhante, ele esteve o tempo inteiro comigo, andava
comigo, mesmo que ele estava morrendo de sono ((risos)), mas ele estava sempre
presente, me mandava respirar... acho que ele foi o melhor dos acompanhantes,
porque ele sentou lá comigo, me ajudou a fazer força, me acalmava, mesmo me
irritando ele estava me acalmando ((risos)), ficou o tempo inteiro comigo no
banheiro... Não tem nem como descrever o acompanhamento que ele teve comigo,
achei que ele nem iria dar conta ((risos)), então eu agradeço muito ao meu esposo
que estava ali comigo o tempo inteiro. Me ajudou bastante, me deu muita força
(Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Ele [esposo]foi essencial ali para mim, por que ele me deu força, ele me ajudou
bastante, fez até massagem! Na verdade, acho que se não fosse ele, eu ia tá bem
desesperada, bem com medo... Aí sim eu ia tá com medo! Ele me passou uma
segurança bastante, assim, uma confiança maior na hora. Ele me mostrou que eu
era capaz, mais do que eu mesmo acreditava em mim (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
[...] Quando as contrações se intensificam, o esposo da Eloá questiona a EO se já
pode fazer a massagem e diz em tom entusiasmado que esperou muito por esse
momento. Após receber uma resposta afirmativa, ele solicita um óleo para realizar a
técnica. O acompanhante massageia a região lombar e acaricia a esposa. A todo o
momento lembra a parturiente de respirar lenta e profundamente. [...] Após o
nascimento do bebê, Samuel reconhece a bossa serossanguínea e com tranquilidade
afirma: “Ah! Isso aqui eu nem me preocupo porque eu já sei que dentro de alguns
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dias vai voltar” (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá,
18/10/2018).

A participação de familiares no ciclo gravídico-puerperal, sobretudo no trabalho de
parto e parto, favorece a autonomia da mulher e direciona o cuidado a ser prestado pelos
profissionais para que o mesmo esteja centrado nas necessidades de cuidado das parturientes
(DODOU et al., 2014). Nesse sentido, a literatura destaca que é fundamental a participação
dos parceiros nos processos de Educação em Saúde, pois, quando orientados, eles conseguem
participar de forma mais ativa e satisfatória (FÉLIX et al., 2019).
Os acompanhantes que se envolveram com as atividades proporcionadas pelo
programa apresentaram uma postura favorável como apoiadores no momento do parto. Uma
situação específica, em que a acompanhante não participou da preparação, porém tinha
conhecimento do processo, propiciado sobretudo pelas experiências pessoais com partos
normais, também se revelou benéfica no sentido de fortalecer, incentivar e transmitir
tranquilidade para a parturiente:
Minha prima foi muito prestativa, ela não ficou com medo e ela ajudou muito,
porque com uma pessoa ali perto de mim... na hora que vinha a dor eu pegava a
mão dela... quando tava vindo as contração já falava: "Prima, dá a sua mão!" E ela
mi dava e eu apertava a mão dela quando vinha a dor.... Teve uma hora que eu
queria deitar e eu fiquei deitada e as contração parô... Aí ela falou: "Eu tô achando
que é melhor você ficar debaixo do chuveiro, que tá vindo mais as contração mais
rápido... Quanto mais rápido vier, mais rápido cê vai ganhar!" Aí eu falei: “Não, e
eu quero ficar aqui na cama agora”, porque foi me dando uma fraqueza... Aí ela
"Não! Vamo levantá!" Insistindo, até que eu fui de novo, aí fiquei lá... A dor vinha,
eu ficava debaixo do chuveiro, aí a dor vinha, eu agachava, mas eu tava um pouco
mole... Ah! Ela me ajudou muito! Tanto que agora ela é a madrinha dela [filha]...
foi um apoio que dos outros filhos eu nunca tive (Joana, 38 anos, G6, P1, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 17/12/2018).

É notório que a presença dos acompanhantes garantiu às mulheres contarem com um
importante apoio no processo de parturição, porém alguns deles entraram na cena do parto
sem qualquer aproximação prévia com o que iria vivenciar, o que se configurou como um
problema em determinados casos. Situações em que os acompanhantes não demonstraram
conhecimento do processo e/ou não corroboraram com as escolhas das parturientes geraram o
estabelecimento de uma interação desfavorável no processo de parturição, o que repercutiu
negativamente na confiança e tranquilidade delas:
Eu já tinha até falado pra ela: "Mãe, você não dá certo como acompanhante não!
Deus me livre, você passa é medo!" ((risos)) É preciso alguém sensível, tentando
controlar o nosso psicológico ali, dizendo que vai conseguir, tentando ali dar uma
coisa na mente pra gente ficar mais tranquila, e eu já sou muito ansiosa, então
assim, a minha mãe só me passava mais ansiedade ainda, então não tava legal
aquela parte que ela ficou ali comigo, até que ela saiu. Eu tava ficando estressada,
por que ela falava: "Ai, filha você tá sentindo dor em vez de ir pra cesárea", e nisso,
vai o homem [acompanhante da parturiente ao lado] também falar que é bem melhor
(a cesárea) mesmo! "Oh meu Deus do céu! Me dai forças, Senhor!" Eu estava ali
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SUPORTANDO minha mãe, porque assim, foi bom porque ela é minha mãe, né?
Mas no momento ali, com ela muito em cima nessa questão de medo, de me ver
sofrer, acho que eu ia sofrer horrores com ela ali (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Quando o tampão saiu fiquei tranquila, mas, como o meu marido não conseguiu
participar do programa ele acabou me deixando nervosa! Apesar de eu saber o que
estava acontecendo no momento dos pródromos, eu acabei ficando nervosa porque
ele me deixou nervosa, ele não tinha esse conhecimento. Ficou falando pra gente ir
para o hospital, mas eu sabia que não estava na hora... Então você sabe né? Isso
abala... A gente acaba ficando com medo de acontecer algo... Apesar de eu saber o
que estava acontecendo no momento dos pródromos, eu acabei ficando nervosa
porque ele me deixou nervosa, ele não tinha esse conhecimento (Gabriela, 25 anos,
G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).
O marido de Gabriela que a acompanha demostra desconhecimento do processo de
parturição. Apresenta-se assustado e mantém certa distância da parturiente. Em dado
momento, preocupado, pergunta para uma técnica de enfermagem se o sangue é
normal decorrente da dilatação cervical observado é normal. Fala excessivamente o
que parece incomodar a parturiente. Após observar as orientações da EO sobre a
técnica de respiração, busca reproduzi-las em diversos momentos para a esposa,
contudo, o faz de forma afoita e em tom de cobrança (Gabriela, 25 anos, G2, C1,
A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 29/09/2018).

Os achados deste estudo indicam que, para que o acompanhante consiga prestar apoio
e transmitir segurança para a mulher, assim como respeitar as suas escolhas, de modo que
contribua para o exercício de sua autonomia no parto, é fundamental que ele esteja igualmente
preparado para vivenciar o trabalho de parto e parto. Quando o acompanhante não está
imbuído do objetivo de ajudar a parturiente, ele pode colaborar para potencializar o
incômodo, a preocupação e o medo, o que repercute na autonomia da mulher.
Essa ocorrência ficou evidente em um caso particular no qual a acompanhante não
apoiou a escolha da mulher pelo parto normal e buscou cercear a autonomia desta, ao
desencorajá-la da sua decisão durante o processo de parturição. Nessa situação, somou-se à
vulnerabilidade emocional da parturiente o fato de ela ser menor de idade e, portanto, mais
dependente dos posicionamentos da família. Apesar da postura sempre muito participativa e
fortalecida demonstrada durante a participação no programa, nesse contexto, a parturiente
demonstrou comportamento submisso e dificuldade de lidar com as relações de poder:
Chego à maternidade e observo que os familiares estão fazendo a leitura de um
termo de consentimento para a realização de cesariana que acabara de lhes ser
entregue por um profissional. O esposo da Eduarda me reconhece e se direciona a
mim para justificar que a mesma está com muita dor e que acham melhor a cesárea.
Percebo que estão desinformados e inseguros com relação a decisão. Oriento sobre
as indicações das duas vias de parto e explico que essa deve ser uma decisão da
Eduarda em acordo com a família. Após a conversa, a família decide aguardar um
pouco mais. A tia que acompanha a parturiente insiste para que ela se decida pela
cesariana: “Vai para a cesária logo e esse bebê já vai nascer”, contudo ela se mantém
calada (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá,
02/11/2018).
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[...] Assim, ela [tia do esposo/acompanhante] errou por falta de conhecimento... Foi
só por falta de conhecimento, de um pouquinho de sabedoria nessa questão, como
que te disse, ela só teve parto cesárea, então achava que seria o melhor... Ela foi
misturando tudo, né? Fica um local tenso, fica tudo tenso... vendo eu gritando com
dor, pedindo ajuda, e também tudo isso misturou um pouco, né? Eu acho que se ela
tivesse participado do programa ela taria bem mais informada, porque na hora que
você [profissional coordenadora] chegou ela acalmou bem. Ela não tava calma
porque ela teve dois cesárea, entendeu? Todo mundo lá na família dele[esposo]teve
só cesárea e eles não entende... aí acho que ela ficou assustada e ela queria
conversar comigo e eu não queria conversar. Levaram pra mim o papel [termo de
consentimento para cirurgia]e eu assim, sem poder agir, conversar, falar, explicar,
porque na hora eu tava com dor, eu tava no meu momento ali. Não sei, eu não
lembro muito bem porque eu tava muito sonolenta, não sei se eu tava demorando
demais ou se eu não tava dilatando, mas decidiram mandar eu pra cesárea. Fiquei
frustrada! E tinha mais o meu esposo também, que ficou super nervoso. Então,
depois que você chegou que ele começou a entrar em si. Só depois que veio um
outro médico e falou assim: “É tão melhor ela ter normal, ela é tão nova, vai
recuperar tão rápido... Tem paciência tia!”. Falava pra ela e pra ele [esposo] que
estava super preocupado também. E aí foi indo, foi indo, foi indo e fui dilatando
cada vez mais rápido e quando foi meio dia completou, aí a tia dele falou: “Deixa
dar o toque” e já estava com nove centímetros (de dilatação). [...] Depois (do parto)
a gente conversou, e ela tava falando assim: “Seria injustiça mandar você pra
cesárea depois de tudo que você sofreu, tudo o que você passou, você fez um
programa inteiro, então eu ia ser muito injusta com você” (Eduarda, 15 anos, G1,
P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).

Identifica-se aqui um padrão de tutela familiar que conduz as decisões sobre as
intervenções no corpo da adolescente. Esse contexto repressivo repercute de forma negativa na
expressão da autonomia e evidencia uma dificuldade da parturiente em lidar com a sua rede de
dependências. A reflexão crítica que a participante faz sobre a postura da acompanhante e o
sentimento de frustração demonstrado no relato revelam que, apesar de ela não ter conseguido
confrontar a família no momento do parto, existia uma opinião formada discordante, o que
evidencia algum grau de autonomia.
Estudo qualitativo que se propôs a averiguar a participação da mulher na tomada de
decisão durante os partos, recorrentes na adolescência, realizado com 30 mulheres que
vivenciaram esse fenômeno, identificou que aquelas que desconhecem o processo de
parturição transferem a decisão sobre o tipo de parto aos profissionais médicos. Contudo, as
mulheres que obtêm conhecimento se mostram mais ativas na tomada de decisão quanto ao
tipo de parto que desejam. O estudo conclui que a informação é um importante pilar da
tomada de decisão em relação ao tipo de parto (MATOS, 2018).
São notórios os ganhos de autonomia promovidos pelas atividades proporcionadas
pelo programa, contudo, isoladamente, a informação não determina o exercício dessa
habilidade, ao contrário, as diferentes formas de reação, manifestadas pelas mulheres,
remetem a coeficientes/gradações de autonomia que se alteram a depender de outras
capacidades do sujeito perante as múltiplas condições do contexto.
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Segundo Oliveira e Mandú (2015), não há uma relação de linearidade entre
informação/conhecimento e autonomia, uma vez que essa habilidade se configura nas relações
sociais e sofre influências culturais e do contexto. Assim, além do conhecimento, o
desenvolvimento de graus de autonomia requer do sujeito capacidade de lidar com as relações
de dependências e de intensificar a participação e a tomada de decisões em seus processos de
saúde.
Da mesma maneira, CAMPOS (2006, p.47) afirma que “a capacidade de agir não
depende apenas do acesso às informações pertinentes ou da elaboração de um plano
adequado. Depende também de relações de poder e de bloqueios internos ao sujeito”.
Assim, entende-se que a autonomia dos sujeitos é sempre relativa, uma vez que esta
dependente de fatores sobre os quais se tem uma compreensão e uma interferência parcial.
Tais fatores tendem a induzir modos de ser e de viver ao sujeito segundo uma lógica
denominada funcionamento estrutural. O social, o cultural e o econômico são regidos por
regras, leis e organizações mais ou menos estruturadas. Todavia, o modo de ser de cada
sujeito é dado pela capacidade de movimento, à medida em que este se interessa em imprimir
mudança por meio de resistências e de liberações nas hierarquias situacionais impostas pelo
contexto (CAMPOS, 2013).
Autonomia é, portanto, a capacidade de compreender e de agir sobre si mesmo e sobre
o contexto, e essa capacidade é inerente a todo ser humano. Para agir sobre o mundo, o sujeito
busca compreendê-lo de maneira espontânea (vida cotidiana) ou sistemática (pensamento
científico). Entre essas duas extremidades, existem diversas maneiras intermediárias, mais ou
menos elaboradas, que possibilitam a reflexão dos sujeitos sobre a sua prática e a elaboração
de conhecimentos com base na experiência, na comparação e em sua própria reflexão.
Portanto, o sujeito autônomo é aquele da reflexão e da ação, uma vez que não basta apenas
entender o mundo e a si mesmo, é preciso atuar sobre eles (CAMPOS, 2013).
A habilidade das parturientes para agir sobre o contexto foi notória no que se refere à
movimentação durante o trabalho de parto e à utilização dos métodos não farmacológicos para
o alívio da dor. Frequentemente, o acesso a esses recursos se deu de forma voluntária, em
outras situações, a oferta partiu dos acompanhantes e/ou dos profissionais envolvidos no
cuidado e foram prontamente aceitos por elas. As mulheres mostraram-se conscientes da
importância da utilização dessas técnicas e familiaridade com o uso das mesmas por terem
sido experimentadas previamente, durante a gestação, o que lhes conferiu autonomia para
escolher o tipo e o momento ideal para utilizá-las.

164

Uma diversidade de métodos foi empregada, o que contribuiu significativamente para
que as mulheres lidassem de modo mais tranquilo com a experiência do parto. Entre os
recursos acessadas, estão técnica de respiração, massagem, bola suíça, música, banho de
aspersão e variedade de posições. Dentre estes, o banho morno prolongado ganhou ênfase por
proporcionar alívio aos desconfortos gerados pelas contrações e permitir às mulheres se
recolherem a um espaço mais privado e sem tantas interferências externas.
Quando foi seis horas da tarde eu comecei a sentir dor, dor, muita dor! Eu já não
conseguia ficar sentada, não conseguia ficar deitada, o meu alívio era andar pelos
corredores do hospital, e evitava ficar no quarto também, porque todo mundo me
olhava com aquela cara de dó, então o jeito era ir para o corredor. Quando eu
cheguei no PPP a primeira coisa que eu fiz foi entrar no banheiro, na água quente.
Tinha uma enfermeira lá que me deu a bola, aí eu fiquei agachada na bola e era o
que aliviava a água quente. O chuveiro me salvou porque eu acho que começou
umas dor e eu começava a abaixar, e eu achava que não tinha força e vinha força lá
de dentro, e eu abaixava porque eu acho que era a posição mais confortável, e foi
indo, o chuveiro deu uma relaxada bem boa... Eu fiquei no chuveiro e depois eu
lembro que eu fiquei bem calma deu uma mansidão assim. Eu andava... não
conseguia ficar sentada, nem deitada, a única hora que eu conseguia tirar um
soninho assim, era no intervalo das contrações em cima da bola, de joelhos e com a
cabeça em cima da bola, era o único momento. E quando eu não estava andando eu
tava embaixo do chuveiro (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 29/11/2018).
Eu ficava debruçada na bola e deixava a água cair nas costas... aí eu sentei na bola
e comecei a sentir tontura e força, eu sentia muita vontade de fazer força, aí eu
levantei deitei um pouco na cama e depois pedi a banqueta... Eu sei que eu fiquei
em tantas posições que eu nem lembro mais quais eram (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Eu fui pra sala de parto, fiquei lá na bola sentada um bom tempo, a menina
perguntou se eu queria ir para o chuveiro, aí eu fui para o chuveiro, aí fiquei, tomei
banho, vinha a contração e eu ficava lá naquele chuveiro (Kemilly, 21 anos, G2,
P1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).
Eloá apresenta-se ativa e assume posições variadas: Faz agachamento na escada de
Ling, caminha e em seguida realiza balanço pélvico na bola Suíça. O marido
massageia a região lombar e ela mantém a técnica de respiração profunda e lenta.
No quarto privativo, solicita ao marido que coloque uma música e em seguida
começa a dançar. Quando as contrações ficam mais intensas retorna ao chuveiro e
ali permanece por mais de uma hora. Em seguida a EO se aproxima e oferece a
banqueta de parto, ela aceita. A profissional se dirige à residente e comenta: “Nossa!
A Eloá está bem ativa!”, a profissional responde: “Ela é muito colaborativa. Tem
paciente que não quer sair do leito, mas ela é ótima!”. Ao se acomodar na banqueta,
o acompanhante posiciona-se atrás para dar suporte. Solicita o óleo essencial e volta
a realizar massagens na região lombar. O casal não precisa de comandos verbais
para acessar os métodos. Apresentam-se concentrados, tranquilos e pouco
conversam (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá,
18/10/2018).
Iasmim caminha pelos corredores do hospital mesmo com a bomba de infusão de
ocitocina, que é deslocada em um suporte de soro com rodinhas. Ela se mantém o
tempo todo em pé e nos intervalos da deambulação faz balanceio pélvico. Ás 17
horas se desloca até o banheiro com o acompanhante e, sentada na bola permanece
por quase uma hora embaixo do chuveiro. Vocaliza durante as contrações e faz
expressão facial de dor. A médica obstetra responsável pelo plantão entra no PPP e
fala com espanto: “Ainda no chuveiro!?!” Em seguida faz gesto positivo com as
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mãos, demonstrando que gostou da atitude. Às 18h30min, Iasmim apresenta-se
sonolenta e a EO pergunta se ela não quer deitar para descansar um pouco. Ela
responde negativamente e diz que se deitar será pior, decide permanecer no
chuveiro. Uma residente comenta: “Ela não parou de andar hoje! Nossa!
Maravilhosa!” e uma segunda profissional responde: “Ela está super ativa!
Agachando sem parar!”, ambas recebem concordância de uma técnica de
enfermagem: “Bom né? Que agachamento maravilhoso!”. Às 19h continua no
chuveiro, agacha e vocaliza durante as contrações. Às 8h05min sai do banho e fica
em pé por alguns instantes na beira do leito. Em seguida senta na bola e recosta no
acompanhante. Diz estar muito cansada. O acompanhante faz massagem nas costas e
ela mantém o bamboleio, porém, faz breves cochilos nos intervalos das contrações e
é acordada por elas. Apresenta- se relativamente tranquila apesar da fase avançada
do trabalho de parto (Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X,
Cuiabá, 22/09/2018).

Diante dos comprovados benefícios dos métodos não farmacológicos e do seu baixo
custo, a utilização desses recursos no cuidado intraparto tem sido amplamente recomendada
pela OMS e pelo MS. Apesar disso, estudo recente que objetivou descrever os resultados de
duas pesquisas avaliativas, uma da Rede Cegonha, que incluiu 606 maternidades públicas e
mistas desenvolvida com 10.675 puérperas, e outra sobre o projeto Parto Adequado, realizado
em 12 hospitais da rede privada com um total de 4.798 mulheres, ambos de abrangência
nacional, evidenciou que o uso dessas tecnologias de cuidado ainda é restrito à metade das
mulheres atendidas no setor público e a um terço das usuárias de serviços privados (LEAL et
al., 2019).
No que tange à autonomia, estudo de revisão integrativa que buscou identificar as
evidências disponíveis na produção científica nacional acerca das práticas assistenciais que
interferem no exercício da autonomia das mulheres brasileiras no processo de parto e
nascimento constatou que o uso de técnicas de relaxamento recomendadas pela OMS que
proporcionam alívio e conforto às parturientes pode ser considerado uma prática promotora de
autonomia da mulher no processo de parto. Segundo as autoras, o efeito gerado pela dor
contribui para a impotência feminina, logo minimizar a experiência dolorosa permite à mulher
tornar-se mais participativa e assumir o controle sobre o processo de parturição (REIS, 2017).
As participantes do presente estudo assumiram variadas posições durante o trabalho de
parto na tentativa de aliviar as dores decorrentes das contrações, com preferência para aquelas
verticalizadas, como em pé, agachada, ajoelhada, sentada na banqueta de parto, na bola suíça
ou dependurada na escada de Ling. Após experimentar diversas técnicas e posturas em busca
de aliviar a dor, as mulheres conseguem identificar aquelas que lhes trazem maior conforto e
assim fazem a escolha pela posição que desejam parir:
E depois (do parto) me perguntaram: “Mas por que teve (o bebê) no banheiro?”.
“Porque eu quis!”. Eu falei pra ela [amiga]: “Eu me senti bem, desse jeito que eu
fiquei” [demonstra a posição de cócoras]. Será que só eu que tive (no banheiro)?
Ou teve outras pessoas? No banheiro acho que já teve bastante, né?! Mais será que
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foi da forma que eu tive [cócoras sustentada]? Porque eu vou falar pro cê, a perna
tem que tá preparada! ((risos)). Deixa eu falar pro cê... Eu nunca quis ter dessa
forma, nunca pensei que eu ia conseguir assim. Tem muitas pessoas que falam
"Não, eu vou ter deitada", e eu falava: "Eu quero ter na banqueta"... Eu incuti que
eu queria ter na banqueta. Não sei se cê escutou eu falando lá quando nois tava
vindo: "Eu vou te na banqueta"... Naquela (cadeira de parto) onde que a Gabriela
teve eu não quis não, não sei... Eu não me senti bem. Eu sei que eu queria nessa
banquetinha... que tipo que foi no estilo (da posição) que eu fiquei, porque só faltou
(a banqueta) pra mim senta né? (Joana, 38 anos, G6, P1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 17/12/2018).
Eu ia muito para o chuveiro, mas toda hora que eu sentia dor, eu agachava, toda
contração que eu tinha eu ia para o chão, eu agachava... A minha irmã mesmo disse
que o dela aliviou mais no chuveiro, mas o meu não aliviava no chuveiro, mas
quando vinha a contração eu agachava aí aliviava, eu não conseguia ficar muito
tempo na bola também, mas agachamento eu fazia bastante. E foi bem legal aquela
cadeira (de parto), gostei dela! Porque eu acho que se eu sentasse na banqueta,
acho que não ia ter tanta força pra faze igual eu tive naquela cadeira lá. Eu acho
que eu tomei decisão só na hora de ter ela mesmo, num quis deita na cama. E
aquela cadeira é boa porque você segura assim [demonstra com as mãos]. Foi
ótimo! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
30/11/2018).
O parto me surpreendeu, porque eu não imaginava assim ((risos))... no parto dos
outros menino, eu chegava... Demorava pra ganhar neném, e ganhava na cama né?
E dele não, dele foi na banqueta. E o parto foi mais rápido na banqueta, eu só fiz
uma força e ele já nasceu rapidão! Foi rápido o parto... já cheguei, acho que foi
depois de umas meia hora que cheguei (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).
Foi tudo do jeito que eu queria. Consegui usar os materiais lá... Bola, banqueta...
pude aproveita e usufruir de tudo aquilo ali, pra mim acha qual que era melhor
(posição) pra mim ((risos)). Então gostei da experiência, porque nos outros parto
não tinha isso, então gostei muito dessa experiência ((risos))... De ter conseguido
usufruir de tudo... Até achar qual que seria a melhor pra mim (Janaína, 34 anos, G3,
P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).
Logo após o parto, Janaína comenta que experimentou várias posições durante o
trabalho de parto, mas que, de forma inesperada, a filha acabou nascendo na cama:
“Nasceu quando eu tava deitada! Logo na posição que não ajuda no movimento do
ossinho (cóccix) ((risos))” (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Diário de campo.
Hospital X, Cuiabá, 30/12/2018).

A maioria dos partos ocorreu em posições verticalizadas, dentre elas banqueta, cadeira
de parto e cócoras. Apenas dois nascimentos aconteceram na cama de pré-parto, parto e pósparto (PPP), em posição semissentada, por opção das próprias mulheres. As posições verticais
de parto eram desconhecidas por grande parte delas, que foram se habituando à possibilidade
durante as atividades promovidas pelo programa (oficinas, dramatização, vídeos, construção
do Plano de Parto etc.). O compartilhamento de relatos de parto no grupo virtual também foi
estratégico para o encorajamento das demais.
A mudança de postura e a mobilidade corporal da parturiente têm efeitos positivos no
aumento da tolerância à dor, redução do uso de analgésicos e de anestesias. A variabilidade de
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posições aumenta a percepção da mulher sobre o seu corpo e possibilita a identificação
daquela que lhe confere maior conforto. Dentre estas, as posições verticalizadas estão
relacionadas à maior autonomia e satisfação materna (MAFETONI, SHIMO, 2014).
Pesquisa qualitativa que objetivou descrever a percepção de puérperas acerca da
posição vertical adotada no trabalho de parto e parto, realizada em uma maternidade de
referência de Teresina, Piauí, com oito puérperas que possuíam histórico de parto normal na
posição vertical, identificou que a posição vertical escolhida foi avaliada positivamente pelas
mulheres, que a relacionaram à maior autonomia no parto, menor número de intervenção
profissional, trabalho de parto e parto mais rápidos, redução da dor e maior conforto (SOUSA
et al., 2018).
Nessa perspectiva, o estudo de Reis et al. (2017) revela que as posições verticalizadas
constituem-se em um aspecto positivo para a autonomia da mulher durante a experiência de
parto, principalmente por estarem relacionadas à participação mais ativa da parturiente. Castro
(2014) reitera e afirma que, simbolicamente, a verticalização representa uma postura ativa da
mulher no processo de parturição, enquanto que manter-se deitada representa passividade e
submissão.
Apesar da exaustão física, nota-se que a parturiente compreende a importância da
mobilidade corporal para a evolução do trabalho de parto. Ela sente-se corresponsável por
esse processo e, portanto, renuncia os seus desejos e faz a opção racional por vencer o
cansaço, o sono e a dor para estar ativa e contribuir com ele.
As mulheres relacionam a postura ativa adotada nesse período ao que vivenciaram no
programa e demonstraram satisfação pelas orientações recebidas, especialmente pela
aplicabilidade dos conhecimentos na realidade encontrada. Lembram-se das referências
positivas às posições verticalizadas relatadas no grupo, assim como das experiências com a
realização dos exercícios físicos. Elas demonstram confiança no conhecimento construído e,
assim, colocam em prática o que sabem.
O programa me ajudou na respiração, me ajudou a saber como respirar, como
fazer os exercícios... Nossa! A Educadora física estava na minha cabeça o tempo
inteiro ((risos)) “Vai fazer exercício!” ((risos)), o meu marido também estava lá
“Rosa, vai fazer exercício”, então foi isso também que me ajudou, me ajudou nessa
parte de aguentar sim a dor (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 03/12/2018).
Eu fui para o chuveiro com a Educadora física na minha cabeça o tempo todo, cada
contração vinha e a Educadora física na minha cabeça ((risos)): “Faz agachamento
e vai pra bola”, aí eu sentei no vaso debrucei em cima da bola e fiquei lá fazendo os
movimentos... As atividades físicas dela são importante demais na hora do parto, eu
sentia contração e minha vontade era de agachar, de... Me mexer... Que nem tem
gente que falava: “Deita! É melhor deitado” E não é! Deitado num é bom. Então
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você fazer os agachamento... É muito bom! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).

O autoconhecimento corporal construído durante o período gestacional se revela em
diversos momentos da parturição e confere autonomia e segurança para as escolhas e ações
tomadas. As mulheres demonstram-se atentas aos seus corpos e interessadas nas modificações
por eles manifestadas. Acompanham os sinais de progressão do trabalho de parto e, na
iminência do período expulsivo, reconhecem a pressão no períneo, a vontade de fazer força e
a ardência/queimação da genitália com a passagem da cabeça do bebê, sensação esta
denominada como “círculo de fogo”. Foi comum observá-las vencer a resistência inicial e
voluntariamente colocarem a mão no períneo para sentirem a cabeça do bebê que descia no
canal vaginal. Igualmente singular, foi a curiosidade manifestada por “conhecer” a placenta
após o nascimento do filho:
Eloá está sentada na banqueta de parto e, durante o período expulsivo prolongado,
mesmo com receio, aproxima a mão no períneo na tentar avaliar a proximidade do
nascimento. Após esta experiência inicial, repete o gesto por diversas vezes para
acompanhar a descida da cabeça do seu filho no trajeto de parto. Solicita o espelho
para visualizar o nascimento, reconhece o “círculo de fogo” e afirma: "Tá
queimando!”. Após o parto, solicita a EO para que lhe mostre a placenta e pede para
que tire uma foto do órgão para que ela possa guardar (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá, 18/10/2018).
8h30min - Janaína encontra-se no chuveiro realizando exercícios de agachamento
acompanhada do marido. Faz exercícios respiratórios e identifica que a água faz
com que as contrações fiquem menos doloridas, pois quando sai do chuveiro as
percebem mais fortes. Vocalizações durante às contrações e, em determinado
momento relata que aumentou a pressão no períneo. Toca a região na tentativa de
identificar alguma alteração. Repete o movimento mais algumas vezes (Janaína, 34
anos, G3, P1, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 30/12/2018).
Kemilly permanece na banqueta de parto após o nascimento do bebê e após a
expulsão da placenta, identifica com entonação de empolgação: “Olha a placenta!
Onde fica o bebe... O bolsão! (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Diário de campo.
Hospital X, Cuiabá, 18/11/2018).
Eu estava no banheiro e veio uma contração muito forte eu senti arder, aí eu fui e
aparei a mão embaixo e senti a cabeça do bebê e eu tentei ir para o quarto e não
enxergava nada dentro do quarto, eu só vi uma cadeirinha (de parto) lá no canto
assim, que falava senta aqui ((risos)). Eu sentei, grudei na cadeira e a EO falou:
“Gabriela, você está bem?”. E eu falei: “Vai nascer!”. Aí ela falou: “Não, não vai
nascer ainda”, aí eu falei: “VAI NASCER!”, aí ela olhou embaixo da minha perna,
puxou um paninho no chão e sentou, colocou a mão assim, e falou: “Chama o
pediatra que o bebe vai nascer!” Aí eu acho que eu fiz umas três, quatro forças
muito grandes, aí veio outra contração, eu senti o círculo de fogo, né? Que a gente
aprendeu lá no programa, e nisso a Valentina nasceu... A EO achou que ia demorar
pra nascer, porque quando ela falou para eu ficar um pouco no banheiro eu ainda
estava com seis centímetros (de dilatação), então ela achou que ainda não era,
porque evoluiu muito rápido, mas eu conhecia os sinais, eu conhecia o meu corpo e
eu sabia que já ia nascer. Eu sabia que não ia demorar, a vontade fazer coco era
muito grande, mas era a hora de fazer força e não quando alguém mandasse
(Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
30/11/2018).
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Aí fomos para a sala (de parto), cheguei lá fiquei sentada na bola, aí veio aquela
contração nada exagerado, aí depois quando eu fui para o chuveiro veio uma
contração... foi tudo muito rápido! Aí deu tempo de eu sair do chuveiro aí a neném
tava nascendo, aí eu falei: “Vai nascer!”. Aí eu coloquei a mão por de baixo pra
poder sentir, porque não dava de ver, aí ela [enfermeira] pegou a banqueta eu
sentei lá. Aí eu sentei e fiz acho que umas duas forcinhas pra poder ela sair. Mas aí
deu duas forcinhas e ela nasceu. Foi tudo muito rápido, uma benção! (Kemilly, 21
anos, G2, P1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).
Eu senti o círculo de fogo dela... dos outros eu senti que tipo uma pessoa puxava. E
dela não, eu senti esse círculo... na hora que coroou assim, queimou.... Dos três
(filhos) meu, dois foi arrancado, e essa eu tive sozinha, bem dizer... eu fiz força, eu
tive que fazer força pra ela sair, e dos outros não! Meio que coroou e eu senti que
era uma mão mesmo, tipo ele coroou e eles puxou, porque foi tudo deitado, foi tudo
induzido. Dos outros meu não foi natural. Dela foi a única que eu tive sozinha e de
cócoras. Foi três força que eu fiz para sair. A primeira eu fiz e parei, a segunda eu
fiz e parei, aí a terceira que eu fiz pra poder sair da barriga... Eu fiz! Foi bem
diferente dos outros... bem dizer, essa eu tive sozinha assim. Eu tinha trauma dos
outros partos, eu queria ter tido os dois também assim. [...] Eles também, nunca
punham (o bebê) em cima de mim assim, eu nunca tinha sentido essa sensação
assim... Aí eu que segurei ela assim pra eles cortar o cordão. Depois que ela saiu eu
até arribei a minha perna assim, pra fica melhor para poder tirar a pracenta. Dos
outros não lembro de ser assim. Eu nunca cheguei de ver a pracenta, dessa eu vi!
(Joana, 38 anos, G6, P1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 17/12/2018).
Dos outros quatro menino eu não senti esse círculo de fogo que falam... acho que
por causa da anestesia que aplicaro na vagina não tinha como sentir, né? E dele eu
senti tudo... nos outro teve pique... Todos! Não podia (fazer) nada... esse foi o
primeiro que não teve e a recuperação eu achei ótima, na mesma hora eu tava boa
já. Bom demais! Desse foi surpreendente! ((risos)) Liguei pra minha família
tudinho, falei como que foi o parto, eles ficaro tudo admirado (Sílvia, 32 anos, G5,
P4, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).

Segundo Mouta et al. (2017), o empoderamento feminino diante do ato de parir ocorre
quando a mulher é capaz de confiar em seu corpo e entender o que acontece com ele durante o
nascimento, provocando, assim, uma alteração radical nos processos e estruturas que
conferem uma posição de subordinação às mulheres. Essa autonomia e liberdade de agir e
tomar decisões, expressas pelas mulheres, desconstroem a ideia imposta pelo modelo
hospitalocêntrico de que o médico é o protagonista do parto, contribuindo, desse modo, para
que a mulher assuma esse papel.
Estar participativa, consciente do próprio corpo e dos acontecimentos inerentes ao
processo de parturição permitiu que as mulheres experimentassem sensações desconhecidas
por elas até então, especialmente durante o período expulsivo, como os puxos voluntários, o
“círculo de fogo”, o nascimento espontâneo do bebê, a expulsão da placenta e o contato pele a
pele imediato com o filho. Experiências estas não vivenciadas/percebidas anteriormente nem
mesmo pelas grandes multíparas, o que gerou intensa satisfação para as mulheres.
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Após o parto, a mulher reconhece o processo como difícil e doloroso, no entanto se
sente realizada por ter conquistado o que almejou durante toda a gestação. O entusiasmo com
a experiência é ainda mais evidente quando a mulher precisa superar uma experiência anterior
negativa, cirúrgica ou opiniões contrárias de pessoas próximas. As narrativas a seguir
expressam a satisfação das mulheres com a experiência de parto:
Eu acho que se eu não tivesse força de vontade, força física, força mental pra poder
fazer tudo isso, acho que eu não conseguiria... E eu achei que eu não era capaz, aí
todo tempo eu ficava com isso na minha cabeça: “Você é capaz, você é capaz!" e eu
consegui! Foi muito bom, muito bom mesmo... meu parto foi... inesquecível! Sem
explicação, porque... Parto normal é doído, lógico que é, dói muito, mas a sensação
de você ter assim, de você ver seu filho saindo ali, de você ter o primeiro contato
pele a pele, tanto é que eu tremia tanto! Que o único lugar que ela conseguiu
colocar foi na minha perna, a enfermeira colocou ela [filha] na minha perna,
porque eu tremia muito, eu não tinha força pra pegar ela. Foi... inexplicável. Outra
vida! Até meu marido falou: “É muito bonito!” [...] É muito gostoso, é uma emoção
inexplicável ali na hora, porque o cesárea não, cê fica ali atrás, ninguém vê nada,
só vem com seu bebê ali e pronto e já vai, já acabou! Do parto normal não, você
sente a dor todinha... É doído, logicamente, não é fácil, mais cê já pega o bebê, se
quiser amamentar cê já amamenta, igual vocês explicaram tudo isso pra gente. E foi
muito bom! (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
30/11/2018).
Assim, não foi um parto muito fácil não, porque demorou a sair, mais, graças a
Deus, eu consegui! Foi algo que todo mundo falava: "Ah! Mas parto normal, vai
doer, e vai ter isso, vai ter aquilo, é perigoso a criança morrer", e muita gente
falava e eu sempre firme ali com meu pensamento... E eu provei né pra eles que não
foi fácil, mas eu consegui... E tem tantas coisas que as pessoas falam que não é
verdade, né? Tem um jeito pra tudo! Aí para mim foi bom o parto. Provei para mim
mesmo que eu conseguia primeiro e depois provei para os outros que eu conseguia.
Então, eu me senti capaz naquele momento! (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Bom, antes do trabalho de parto, eu me sentia nervosa, tinha hora que eu pensava
assim “Será que eu vou dar conta?” e quando chegou assim na hora do trabalho de
parto, eu do nada, eu já estava me sentindo mãe, eu não sabia da onde vinha
TANTA força de querer. Foi a melhor experiência da minha vida, foi ter o parto
normal, eu aconselho a todas as pessoas a ter o parto normal porque você se sente
mais mãe, é uma coisa mais natural ter o parto normal, mesmo que tem algumas
pessoas que não conseguem né? Mas na minha opinião é o mais natural, é o mais
normal né? (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
03/12/2018).
Eu me senti guerreira, MUITO vitoriosa! Senti muita gratidão também por que eu
me saí forte! Ocorreu tudo bem com ele graças a Deus, tudo conforme o esperado,
tudo normal, graças a Deus! Lá no meu bairro ficou todo mundo: “Não acredito!
Não acredito! Você conseguiu?”. “Ó seu tamanho, ó sua estrutura, olha o tamanho
desse menino!” A gente é capaz, toda mulher é capaz, eu consegui, eu até chorei a
hora que vi assim, eu chorei, foi muita emoção, falei: “Eu não acredito que eu
consegui!”, foi... Foi uma experiência única que eu vou ter muita história pra
contar pro resto da vida. [...] O melhor é você poder ver seu bebê, você cuidar,
acho que a melhor coisa que tem... Eu consigo cuidar! Cuidei dele no hospital,
cuido dele sozinha em casa, eu que do... Eu que sempre dei os banhos, então assim,
o parto normal foi ótimo pra mim, ótimo mesmo (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
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O relato supramencionado expressa os sentimentos de orgulho e superação de uma
adolescente que alterou o curso de uma história familiar marcada por nascimentos cirúrgicos e
precisou lidar com pessoas que buscaram desencorajá-la em suas decisões, com argumentos
de que o parto seria um evento arriscado, que acarretaria sofrimento desnecessário e que a
estrutura física apresentada por ela seria incompatível com um nascimento por via vaginal.
Pesquisa qualitativa com o objetivo de compreender a satisfação da mulher na
experiência do parto normal, realizada com 20 mulheres satisfeitas com o parir, residentes em
município localizado no interior de São Paulo, identificou que a satisfação com o parto
normal esteve relacionada com a efetivação do desejo de parir após uma decisão consciente e
informada das mulheres por essa via de parto; suporte acolhedor dos cuidadores profissionais
e presença de acompanhante no processo; e a rápida recuperação no pós-parto, o que permitiu
os cuidados consigo, com a criança e desenvolvimento de atividades diárias. O estudo ressalta
que a preparação prévia para o parto contribui para a confiança na capacidade de parir, para o
protagonismo e para a satisfação da mulher com a experiência (SILVA et al., 2018).
A experiência exitosa de parto contribui para que a mulher acredite em sua potência.
Ela orgulha-se de ter enfrentado a dor, o medo e demais dificuldades que surgiram em sua
trajetória até o nascimento do filho. Reconhece o seu protagonismo, as suas capacidades e sai
fortalecida da experiência. A insegurança que outrora predominava dá espaço a uma mulher
mais convicta de suas capacidades, mais confiante para exercer a maternidade e satisfeita por
não ter que lidar com limitações físicas para isso.
Após o parto, a mulher reflete sobre a sua experiência e compartilha as suas
percepções com o grupo. Ao buscar interpretar o processo vivido, ela consegue perceber
algumas influências negativas em seu processo. Essa compreensão permite à mulher elaborar
críticas em relação a elementos do contexto e também sobre o seu próprio comportamento que
interferiram de forma não esperada/desejada. Nesse momento, ela reconhece seus limites,
porém aquelas que planejam ter mais filhos manifestam o desejo de superar tais dificuldades
em uma próxima experiência:
Não pretendo ter (outro filho) agora né? Ainda tem muito tempo... eu também sou
muito nova, primeiro filho... Tenho muitos planos pela frente, até mesmo com ele...
Mas eu sei que no meu próximo filho eu vou saber mais, eu vou saber agir melhor,
como se diz... Eu muitas vezes fui falha, por deixar a dor muitas vezes tomar conta...
Eu parei pra pensar lá em casa, e foi isso... Eu sei que na próxima eu vou arrasar,
mais do que arrasei ((risos)). Eu esperava mais de mim. Eu esperava mais de mim,
esperava que eu fosse mais ágil, porquê se eu tivesse me esforçado um pouco mais,
poderia ter sido até mais rápido. Mas não foi possível, né? Eu acho também que o
Dramin® que me deram me deixou muito sonolenta sabe? Eu, eu acho que eu só
tava acordada por causa da dor... Acho que era só por isso, porquê eu fiquei muito
sonolenta, eu tava vendo tudo embaçado, eu acho que foi o Dramim que injetaram,
eu acho que foi isso que me impediu um pouco de eu ficar mais ágil na hora em
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trabalho de parto (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 05/12/2018).

O sujeito autônomo é aquele capaz de refletir sobre si mesmo e sobre o mundo.
Reflexão esta que permite a tomada de decisões e o agir planejado e orientado para um
determinado fim, ou seja, a Formação de compromisso e a Gestão de contratos, que instigam
o sujeito a redefinir-se, construir novos projetos, transformando-os em práxis (ONOCKO
CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Após o parto, a mulher atribui um significado positivo ao processo recém-vivenciado.
Aquela que possui histórico de experiências negativas com essa experiência expressa
sentimentos de superação e ressignificação vividos. Apesar da ocorrência de alguns eventos
imprevistos, a satisfação com tudo o que vivenciou é notória e a motiva a compartilhar sua
história com outras mulheres com o objetivo de ajudá-las a conquistarem experiências
igualmente exitosas, ativas e prazerosas, o que até então não era uma alternativa conhecida
por si própria:
Esses dias foi uma amiga lá em casa, e ela sofreu muito no parto dela, né? Aí eu fui
passar para ela as informações que eu recebi aqui e ela falou: “Nossa, esse
programa foi muito bom para vocês, né? Porque eu não sabia de nada disso!”. Ela
sofreu bastante violência obstétrica, agora ela já vai sabendo de tudo (Rosa, 18
anos, G1, P0, A0. 7º Encontro. Cuiabá, 31/08/2018).
A minha prima de Campo Grande quer vir pra cá pra ver como é que é o programa,
ela queria muito participar, aí eu falei como já está acabando não tem como mais.
Ela ficou muito impressionada porque ela nunca teve essas informações, e ela
sofreu muito principalmente no segundo parto, eles empurraram a neném, aí ela
estava até com medo de ter outro, mas veio. Eu já passei algumas coisas pra ela, o
vídeo e as cartilhas que vocês mandaram no grupo (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.8º
Encontro. Cuiabá, 14/09/2018).
Teve uma vizinha minha que teve um parto cesárea e ela chegou lá para ter o bebê e
falou: “Você teve normal? Se você teve normal eu também consigo ter normal”, aí
eu falei: “Consegue! Consegue!”. Já motivei outras! Então, assim, eu fui muito
guerreira, eu consegui, eu falo pra todo mundo meu relato de parto, foi tudo ótimo,
foi tudo o que eu esperava. Até melhor, né? Foi, foi o “MEU PARTO”! Se todas as
mulheres gestantes pudessem alcançar um pouquinho da sabedoria que nós
conseguimos, todas iam ter um bom parto, iam ficar saudáveis e sem frustrações,
né? É muita mulher que sofre, igual todas ali, a maioria delas tem trauma de parto
(anterior), trauma de ter um próximo filho, entendeu? Então se todas alcançassem o
programa Meu Parto, que a gente participou, que Deus colocou no nosso caminho,
que fomos muito sortudas... Todo mundo, todas as mulheres teriam sabedoria,
teriam conhecimento e saúde, porque o parto normal é saudável, é um parto natural
(Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
Então, pra mim, o projeto deveria ter em todo lugar. Eu participo de um outro
grupo no Whatsapp só de mães, e elas dizem que se tivessem um projeto desse... Eu
tentava passar um pouquinho do que eu sabia pra elas. Algumas tiveram parto
cesárea, mas a maioria lá do grupo eu consegui convencer que melhor era parto
normal, então assim, tanto me ajudou como ajudou outras também, consegui ajudar
outras também, porque todas têm esse medo né? Tinha esse medo, ainda tem esse
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medo... tô tentando convencer "tenham parto normal" (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Eu me orgulho de poder passar para as meninas aqui (do bairro) a experiência que
eu tive com vocês, a experiência de vida, a experiência de tudo... eu sou grata por
tudo! Eu começo a falar, começo lembrar e eu já começo a chorar ((choro)) porque
eu sou muito chorona... é sem explicação! Quem eu conheço que é gestante eu
sempre passo tudo aquilo que vocês me ensinaram e tento levar isso adiante para
qualquer pessoa que eu conheça. E eu fico tão feliz do programa ter voltado como
“Papo de Mãe”. [...] Hoje em dia tem muitas amigas minhas, tem uma vizinha da
minha mãe mesmo que veio falar pra mim que ela ia marcar a cessaria dela porque
ela não queria ter dor, aí eu falei: “Janaína, faz normal, é o melhor parto que tem”,
aí ela falou: “Deus me livre de sentir dor!”. Aí a minha vizinha já vai ganhar
neném também, aí esses dias eu fui lá e ela tava com dor, aí eu falei: “Faz
agachamento, movimenta, rebola assim... A Educadora física ensinou a gente lá...
Dilata mais rápido” (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 30/11/2018).

Segundo Castro (2014), esse processo interativo que acontece entre as mulheres
possibilita circular o significado do parto como superação e prazer, em detrimento de
sofrimento e risco, constituindo-se como uma potente estratégia para que outras mulheres se
integrem ao movimento pela humanização do parto e aumentem a potencialidade deste
provocar mudanças em direção a uma ressignificação cultural do parto.
As redes de mulheres e os movimentos sociais em prol da humanização do parto
destacam-se como possíveis promotores da autonomia das mulheres. O compartilhamento de
experiências exitosas de parto e o apoio mútuo profícuo nesses espaços parecem contribuir
para a construção de relações mulher-profissional mais igualitárias no cenário obstétrico. Isso
porque a participação nesses movimentos tem possibilitado uma mobilização coletiva das
mulheres em prol de seus direitos na sociedade (LEÃO et al., 2013).
Nessa direção, ressalta-se que, durante a execução do programa, a difusão das
informações, promovida principalmente pelas participantes na comunidade onde residem,
provocou uma procura crescente de outras gestantes, que se mostraram interessadas em
participar. Após o encerramento das ações propostas, a circulação das experiências positivas
das mulheres também gerou um impacto local importante e, em um exercício de autonomia,
um grupo de moradores requereu à USF a continuidade do programa. Após um período de
planejamento, a demanda foi atendida e incorporada à rotina do serviço com o apoio do
Grupo de Pesquisa ao qual o projeto original está vinculado. O prosseguimento das atividades
envolveu toda a equipe de saúde da USF e algumas mulheres que participaram da primeira
experiência.
Esse engajamento

expresso pelas

mulheres,

em

busca de interferir nos

constrangimentos estruturais à autonomia dos seus pares, é definido por Campos (2013) como
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uma capacidade de intervir sobre o mundo da vida e decorre da ampliação dos próprios
coeficientes de autonomia. Essa intervenção busca a construção de um contexto mais
democrático, de um mundo em que esses movimentos sejam possíveis a todos, ou seja, “uma
busca coletiva pela produção de relações sociais em que haja liberdade, justiça e capacidade
de estabelecer contratos com sujeitos externos ao coletivo, ainda que mediante luta e
negociação”.
O autor reforça que, apesar de o individualismo e a fragmentação serem a marca dessa
geração, o sujeito autônomo (crítico, reflexivo e democrático) não se identifica com tal
egocentrismo, uma vez que a condição da crítica e da reflexão democrática é a do
reconhecimento de pertença a uma determinada sociedade (CAMPOS, 2013).
A vivência em todo o processo de preparação para o trabalho de parto e do parto
propriamente dito desenvolve uma consciência crítica na mulher e, passado esse período, ela
persiste, de forma ativa e reflexiva, enfrentando os desafios que surgem em seu caminho.
Notam-se mulheres mais conscientes do processo que vivenciam; mais responsáveis com a
saúde pessoal e familiar; e mais dispostas a agir e procurar ajuda quando precisam:
Meninas, alguém tá com dificuldade pra amamentar aí? Eu estava, meu seios estava
com fissuras, até sangrava de tão machucado Fui ontem no (banco de leite) do
Hospital X pra ter orientação valeu muito a pena. A minha nenê não estava
enchendo insuficiente agora ela mama e dorme super tranquila. Não quero cometer
com ela o mesmo erro (desmame) que tive com o meu filho. Ele amamentei ele só
até 2 meses. Eu fui descansada e não pedi ajuda, aí me lasquei. Até que eu tinha
muito leite mais a falta de informação fez que eu não o amamentasse. Mas agora
com apoio será diferente (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Aplicativo de
mensagens, 30/10/2018).
Coordenadora, lembra aquele encontro que nós tivemos, que falou sobre o
umbiguinho do neném, de ficar estufado, que pode ser hérnia? Meu nenenzinho, o
menorzinho, o umbiguinho dele é estufado, desde bebezinho é estufadinho, aí eu
nem importava, achava que era normal, né? Aí eu levei ele na consulta médica
agora comigo, mostrei para a enfermeira e ela falou que era hérnia mesmo, que ele
estava com hérnia, aí ela fez o encaminhamento tudinho, e graças a Deus já saiu
para operar, ele já vai operar já! Olha só! Você viu como é as coisas?! Eu nem
sabia o que que era hérnia, ainda bem que aí no programa falou, que quando o
umbiguinho fica estufado é hérnia, né? Aí que eu fui correr atrás! Eu não sabia!!!
Agora já saiu o encaminhamento e ele já vai operar! Graças a Deus! (Sílvia, 32
anos, G5, P4, A0. Aplicativo de mensagens, 26/09/2018).
Oi gatas, bom dia! Coloquei o DIU hoje! Tô tão feliz! Coloquei de 10 anos
(Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Aplicativo de mensagens, 10/04/2019).

Em síntese, a mulher assume uma postura ativa durante o trabalho de parto e parto,
consegue tomar decisões em relação ao seu cuidado e mostra-se tranquila por confiar no
processo e em suas capacidades. Ela demonstra uma interação estreita com seu próprio corpo
e consciência das modificações que nele ocorrem. Foi consenso entre elas a mobilização
positiva da participação no programa em seus comportamentos autônomos expressos durante
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o trabalho de parto e parto. Após o parto, a mulher reconhece as dificuldades, contudo se
sente realizada por ter superado os seus limites e experimentado o protagonismo em sua
experiência de parir.
A presença do acompanhante durante o trabalho de parto em geral constituiu um
importante apoio, ao transmitir confiança e tranquilidade à parturiente, no entanto o êxito
dessa estratégia se mostrou diretamente relacionado ao grau de segurança e conhecimento
expressos pelo apoiador, visto que, em alguns casos, ele gerou perturbação no processo
natural de parto, afetando a autonomia da mulher.
6.4.2

A relação com o contexto institucional opressor: reações e desafios

O fortalecimento das mulheres, observado durante o período gestacional e expresso na
cena do parto mediante uma postura participativa, consciente e responsável, possibilitou
argumentar práticas profissionais que foram de encontro com o que era esperado por elas. Tal
comportamento diante de condutas arbitrárias e indesejadas contrapõe à imagem da mulher
passiva e ingênua.
Técnica de Enfermagem entrega dois comprimidos para Eloá com um pouco de
água sem explicar a indicação dos mesmos. Ela prontamente a questiona: “Para
que serve esses remédios?” (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 29/11/2018).
Tudo que vinham dar pra mim em questão de medicamento me perguntavam se eu
queria tomar... Eu não tomava tudo também não, eu fui bem rígida, entendeu? Em
questão dessas coisas, tudo eu perguntava, até quando eu tava na enfermaria “que
é isso?”, Eu perguntava tudo, não deixava eles ir colocando qualquer coisa, me
dando qualquer coisa... Aí tinha a enfermeira lá que ia levar um remédio pra mim e
falava: “Ah, você tem que tomar, mas se você não quiser tomar, você me devolve”,
falei: “Não quero tomar”... Ela queria me dar Buscopan e Dipirona, mas tinha
acabado de terminar... Terminou uma hora e acho que umas duas e pouco ela tava
me dando remédio! Falei que não queria tomar, falei que eu não tava com dor e que
não queria tomar, aí não tomei... Ficou lá! Não melhorou e não piorou nada, deixei
lá o remédio... então assim, fui bem rígida em questão dessas coisas (Eduarda, 15
anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
8h10min - Iasmim está deitada em um dos leitos da clínica de ginecologia e
obstetrícia, onde aguarda a evolução da indução mecânica do trabalho de parto,
quando é abordada por duas residentes para avisar que ela seria transferida para a
unidade de PPP. Ela pede para as profissionais aguardarem, levanta a cabeceira do
leito com o controle eletrônico e, quando se posiciona na altura das mesmas,
pergunta o motivo da transferência que não havia sido esclarecido (Iasmim, 27 anos,
G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 22/09/2018).
Iasmim: Oie! Já dilatei 3 centímetros com a indução (com sonda) já!
Entrevistadora: Que ótimo Iasmim!!!
Iasmim: Vão me levar pra sala de pré-parto agora porque vão colocar ocitocina
pra ajudar.
Entrevistadora: Ah! Sim... Com a ocitocina as contrações devem começar.
Iasmim: Sim! A médica me explicou tudo. E ai dela se não me explica ((risos)). Tem
algo que eu faça agora pra ajudar a delatar?
(Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Aplicativo de mensagens, 20/09/2018).
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Os questionamentos apresentados pelas mulheres aos seus prestadores de cuidado
decorrem não só da curiosidade pelo conhecimento, mas, principalmente, de uma tentativa de
assegurar o cumprimento de suas preferências. Elas demonstram capacidade de identificar as
boas práticas de cuidado e, assim, argumentam os procedimentos que lhes parecem danosos.
A relação médico-usuária é frequentemente marcada por uma relação assimétrica entre
um suposto-saber profissional e um presumível não saber da paciente. O poder não permite
que o médico valorize outros saberes na condução do trabalho de parto que não o científico,
que julga suficiente. Em seu discurso e prática, descredibiliza a realidade e outros saberes.
Essa situação se agrava pela falta de reciprocidade e afetividade na relação, assim como com
o desconhecimento da mulher sobre o processo de parturição, refletindo em desencontro entre
o desejo da mulher e o que é proposto pelo profissional (OLIVEIRA e PENNA, 2017).
Nesse contexto, compreende-se que um sujeito com autonomia seria aquele que
consegue trafegar entre os seus desejos/interesses e a subserviência às normas instituídas, sem
se subordinar a nenhuma dessas duas instâncias, mas capaz de compor distintas soluções para
se expressar e exercer influência. Um sujeito fortalecido que possui uma capacidade ampliada
de análise, intervenção e que consegue acessar informações, discutir e tomar decisões
(CAMPOS, 2013).
A seguir, nota-se que as mulheres se percebem como sujeitos fortalecidos para a
experiência do parto e atribuem ao programa o desenvolvimento dessa habilidade:
Eu aprendi aqui no programa, que de certa forma, eu podia exercer e cobrar lá no
momento do parto, então foi muito importante, porque me orientou, tirou minhas
dúvidas, e eu aprendi muito, apesar de já ter tido duas gestações, eu inda consegui
aprende mais ainda (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 01/02/2019).
O nome do programa foi Meu Parto, me ensinaram que o parto é meu né? Que eu
tenho a espontaneidade de decidir o que eu quero, e que lá no hospital eu podia
tomar as minhas próprias decisões, que eles [profissionais] não podiam fazer sem
me consultar, então eu gostei muito (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Dessa vez eu estava PREPARADA mesmo, se fosse em um lugar que não tivesse
esse tipo de parto humanizado, eu já estava preparada, eu fui e não precisavam
ficar falando as coisas pra mim, que eu já sabia tudo o que tinha que fazer (Iasmim,
27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).

Esse posicionamento de enfrentamento das mulheres foi observado especialmente
diante da indicação de intervenções obstétricas. Tendo em vista que a maioria delas fez opção
pelo parto natural, com o mínimo possível de interferências, notou-se insatisfação com
procedimentos desnecessários, principalmente quando realizados sem discussão ou
consentimento prévio. Elas demonstram possuir informações sobre os desconfortos e riscos de
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práticas invasivas sem indicação clínica e clareza sobre o direito de recusá-las. Os diálogos a
seguir revelam mulheres cientes dos seus direitos, seguras de suas escolhas e conhecedoras do
processo de parturição vivenciado:
Eu lembro que eu tava deitada na cama, debruçada na bola, aí a enfermeira veio e
falou que ia aplicar não sei o que lá (no acesso venoso), e eu tava com tanta dor
que eu não reconheci ela e nem ouvi direito, aí eu falei assim: “Não! Você vai
colocar ocitocina e eu não quero!”. Aí ela disse: “Não Gabi, calma”... Aí eu falei:
“Não! Eu não quero! Eu não quero! Você vai por ocitocina”. Aí ela falou: “Calma
Gabriela! Não é ocitocina! Se eu fosse aplicar alguma coisa em você eu ia te
avisar” (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
30/11/2018).
Quando uma outra doutora chegou, sem ser a que estava me acompanhando, e
falou que qualquer coisa iria fazer uma cesariana, eu falei “Não, se a minha
vontade for respeitada agora”... Aí, no momento que eu coloquei a minha posição, a
médica que estava acompanhando aceitou tudo (Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2,
A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 02/02/2019).
19h50min - Após realizar avaliação a médica comunica à enfermeira que as
contrações estão curtas, e que será necessário mudar o soro. Ao ouvir tais
informações, Iasmim pergunta assustada: “Mais soro?” A médica explica que não irá
infundir mais solução, “Só mudar o jeito [gotejamento] do soro”. Iasmim aceita a
justificativa, permanece deitada em seu leito e, antes que a médica deixe o local,
solicita à mesma que apague a luz do ambiente onde se encontra (Iasmim, 27 anos,
G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 22/09/2018).

A assistência ao parto e nascimento no Brasil é caracterizada pelo uso excessivo de
intervenções obstétricas. Estas, quando empregadas de forma rotineira e/ou não baseadas nas
melhores evidências científicas, relacionam-se a resultados maternos e perinatais
desfavoráveis. Com o intuito de transformar e qualificar esse modelo, mobilizações sociais e
políticas públicas têm defendido o uso apropriado da tecnologia. Dentre as iniciativas
governamentais implementadas com esse propósito, citam-se a estratégia Rede Cegonha, no
setor público, e o projeto Parto Adequado, no setor privado (LEAL et al., 2019).
Investigação quantitativa que objetivou descrever os primeiros resultados da
implementação das duas políticas de governo anteriormente citadas identificou que houve um
aumento significativo do número de mulheres com acesso à tecnologia apropriada ao parto
entre os anos de 2011 e 2017 e redução de práticas consideradas prejudiciais. Todavia, apesar
dos avanços, ainda predominam, em ambos os setores (público e privado), práticas não
recomendadas ou com a utilização restrita, como utilização de cateter venoso, posição de
litotomia, realização de episotomia e a utilização da manobra de Kristeller (LEAL et al.,
2019).
Dentre as intervenções empregadas durante o trabalho de parto e parto de algumas
mulheres, participantes deste estudo, pode-se citar a infusão de ocitocina sintética; a ruptura
artificial de membranas; o número excessivo de exames vaginais; os puxos dirigidos; a
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massagem perineal no período expulsivo; a redução manual do colo uterino; o clampeamento
precoce do cordão umbilical; e a cesariana. Não houve casos de tricotomia, enema,
episiotomia, fórceps, vácuo extrator e manobra de Kristeller.
Cabe ressaltar que compõem o cenário hospitalar que prestou atendimento a essas
mulheres duas instituições que se encontram em diferentes estágios de transição do modelo
tradicional de assistência obstétrica para o humanizado. Ambas se apresentam vinculadas ao
Projeto Apice On e têm incentivado a inserção de enfermeiras obstetras tanto na assistência
integral aos partos de risco habitual quanto na atenção compartilhada aos casos de risco.
Apesar do contexto favorável, observam-se nos serviços locais alguns dos desafios
nacionais identificados por Rattner (2009) há mais de uma década, como organização dos
serviços ainda centrada na conveniência de profissionais e da instituição em detrimento do
bem-estar da mulher; pouco incentivo ao trabalho conjunto da equipe; estabelecimento e
cumprimento de protocolos assistenciais locais, baseado em evidências científicas;
valorização da atuação da enfermagem obstétrica; firmeza e constância dos gestores diante de
oposições dos setores interessados pela manutenção do modelo hegemônico; entre outros.
Em geral, as intervenções para acelerar o trabalho de parto (infusão de ocitocina
sintética e a amniotomia) são aceitas pela mulher, especialmente em situações em que a
progressão do trabalho de parto é lenta e ela está cansada física e emocionalmente. Apesar do
objetivo de parir naturalmente e de todo o investimento pessoal dedicado, a mulher consegue
rever suas escolhas, refletir sobre a sua condição particular e entender que a assistência
técnica é uma opção disponível em caso de necessidade:
Teve isso né? De ter que estourar (a bolsa) e esses outros procedimentos... por mais
que, pelos ensinamentos não era tão necessário, eu acredito que nesse final foi
necessário porque eu tava com pouca contração e só cheguei a cinco centímetros
então eles já não podiam mais me mandar embora (para casa), nisso foi indo, foi
indo... Fui pra bola, chuveiro, andava bastante, e aí foram examinar e ainda cinco
centímetros... Tava demorando, já tinha passado vinte e quatro horas! Eu já tava
cansada! O trabalho de parto demora, mas a questão é que eu não tava no trabalho
de parto, então, pra ajudar a fazer o trabalho de parto, foi necessário, porque se
não, acho que eu ia ficar lá com cinco centímetros, sabia lá Deus quanto tempo! E
foraque eu ia ficar ocupando um espaço que alguém precisava. Aí ele falou que ia
ter que aplicar ocitocina para dar mais contração e ver se dilatava, ele veio me
perguntar, confirmou mesmo, e aí aplicaram... aí começaram a vir às contrações e
quando chegou em sete centímetros, estouraram a bolsa e aí sim que a dor apertou,
aí eu senti! Então, acredito que foi necessário (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).

Salienta-se a dificuldade implicada na situação em que a usuária precisa ser capaz não
só de avaliar a informação médica, mas também de elaborar decisões informadas,
corresponsabilizando-se por elas, uma vez que, em geral, as suas opções de escolha, quando
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presentes, costumam ser constrangidas politicamente e/ou tendentes aos discursos
hegemônicos que privilegiam os interesses das classes dominantes.
Segundo Onocko Campos e Campos (2006), essa nova clínica estimuladora da
autonomia e realizada de maneira compartilhada e dialógica é chamada de ampliada. Ela
valoriza a avaliação de riscos em várias dimensões e se preocupa com a complexidade do caso
a caso, além de privilegiar a autonomia e responsabilidade dos envolvidos.
Além das recusas, a negociação com os profissionais sobre a realização de
procedimentos também foi observada. Para isso, a mulher baseia-se nos seus conhecimentos e
escolhas para questionar, postergar e até evitar práticas desaconselhadas, mas frequentemente
aceitas por serem entendidas como necessárias. Ela consegue negociar de forma menos
conflitante para garantir algum grau de autonomia, ao mesmo tempo em que assegura o seu
cuidado dentro da instituição:
Após o nascimento do bebê, a Enfermeira Obstetra aguarda três minutos e se prepara
para cortar o cordão umbilical. Nesse momento ela é interrompida por Rosa que
questiona: “Não dá para esperar esse sangue terminar de entrar?”.
A EO responde positivamente e aguarda mais alguns minutos para realizar o
procedimento (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá,
23/10/2018).
No meu prontuário estava escrito que eu iria pra cesárea porque minha pressão
estava alta, mas eu falei para os médicos que eu queria ter parto normal, depois que
eu disse isso eles não falaram mais sobre cesariana comigo, e eu tive parto normal
(Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).
A questão do toque, eu decidia se ia fazer em mim ou não, porque assim, Ai! É
incômodo! Eu não queria que ficasse toda hora, atrapalha a gente. Porque como
era, não sei se tinha mais médicos, eu não sei, porque não era só um que dava toque
né, sempre ia um lá né, aí eu falava que eu não queria, falava “não, já acabei de
levar o toque, não quero mais”... Mais aí tinham uns que perguntavam se podia e
outros não, falava assim “não, é ela quem tem que saber, é ela, o parto é dela”...
Tinham uns lá que falava, a médica principalmente, “o parto é dela, ela que vai ter
que saber” (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
05/12/2018).

A não aceitação de práticas invasivas e/ou rotineiras representa uma quebra de
paradigma no que geralmente é esperado das usuárias desses serviços. A capacidade de lidar
com relações hierárquicas de poder que, amiúde, subjuga a maioria dessa população diz muito
sobre a autonomia dessas mulheres nesse contexto. Onocko Campos e Campos (2006, p.8)
afirmam que a construção de autonomia tem sido considerada um componente importante
para “colocar limites à utilização perversa e destrutiva do poder por classes e grupos
dominantes”.
O desconhecimento da parturiente sobre o próprio corpo e os processos reprodutivos
sustentam as práticas de controle e opressão às quais as mulheres são frequentemente
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submetidas no contexto hospitalar, o que inviabiliza o exercício de sua autonomia (REIS et
al., 2017). Contudo, o inverso foi observado neste estudo, uma vez que a compreensão do
processo de parturição e o autoconhecimento corporal contribuíram para uma participação
consciente das mulheres.
A postura participativa das mulheres gerou reflexos positivos na conduta de alguns
profissionais, que se mostraram mais dispostos ao compartilhamento de decisões, inclusive
aqueles reconhecidos por serem intervencionistas ou por estabelecerem relações hostis com as
parturientes:
A médica que me atendeu chamam ela de “doutora cesárea” lá no Hospital X e ela
fez questão de fazer meu parto... E ainda foi na banqueta! (Iasmim, 27 anos, G2, P0,
C1, A0. 15º Encontro. Cuiabá, 23/11/2018).
Ao se posicionar para assistir o parto da Iasmim, a médica responsável pela
assistência diz em tom de admiração para a equipe do plantão: “Nossa! Esse é um
momento emblemático, eu, sentada no chão para receber um bebê ((risos))”
(Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 22/09/2018).
No final mesmo eu fiquei super tranquila, toda hora eu perguntava, está coroando?
Tá coroando? E o médico só olhava pra minha cara e falava que não... Ele foi
superpaciente, todo mundo fala que ele é grosso, mas eu não achei ele grosso, ele
foi super paciente comigo. Ele ficou lá esperando... (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 22/09/2018).

Nota-se que a mulher autônoma repercutiu na assistência recebida, a ponto de refrear o
número de intervenções obstétricas decorrentes do exercício arbitrário de poder por parte dos
profissionais, evidenciando o potencial do fortalecimento dos sujeitos no que se refere à
ruptura do sistema obstétrico hegemônico. Nessa direção, Campos (2013) afirma que os dois
principais caminhos para a reformulação e superação de uma racionalidade hegemônica são o
fortalecimento do sujeito e a democratização das instituições.
No que tange ao contexto institucional, apesar dos avanços observados, a pesquisa
revela que este ainda se mostra distante de um espaço democrático. Práticas automatizadas e
intervencionistas são habituais no cenário da assistência ao parto, como a indicação de
cesarianas; a realização excessiva de exames vaginais; as posições horizontais para o parto;
entre outras. Contudo, observa-se que nos momentos em que a mulher consegue se
posicionar, ela chama a atenção para a sua subjetividade, o que exige dos profissionais
modificações das condutas rotineiras e singularização do cuidado.
Segundo Campos (2013), essa prática está relacionada à capacidade dos sujeitos e
coletivos de produzir necessidades para si mesmo e para os outros, o que reflete
positivamente na democratização das relações de poder estabelecidas. Entretanto, esse
posicionamento do sujeito pode lhe parecer desafiador, uma vez que o poder não só controla,
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mas também constitui os sujeitos, visto que circula como uma subjetividade dominante que é
por eles igualmente internalizada.
Nesse sentido, observa-se que, ao reconhecer as intervenções desnecessárias comuns
nesses espaços e requerer o direito de receber uma atenção digna e respeitosa, as mulheres
conseguem, em alguma medida, desnaturalizar relações hierárquicas e lidar com o sistema de
poder.
A capacidade de ação autônoma nesse contexto foi facilitada diante de uma relação
profissional-parturiente mais simétrica, respeitosa, dialógica e afetiva, pois contribuiu para
que as mulheres se sentissem seguras para expressar as suas preferências e necessidades
durante o processo. Neste estudo, esses atributos foram característicos do saber fazer das
enfermeiras obstétricas, como observado nos relatos que seguem:
6h50min - Gabriela encontra-se com dor e é submetida a dois exames vaginais
consecutivos realizados por profissionais médicos que em seguida deixam o plantão,
sem realizarem o registro da avaliação no prontuário. A parturiente não se opõe,
nem questiona a realização dos procedimentos.
7h20min - A EO assume o plantão, se apresenta para Gabriela e ela à reconhece de
um encontro anterior promovido pelo programa. A enfermeira pede licença para
realizar o exame vaginal, e, neste momento, a parturiente pede para ela esperar um
pouco para realizar o procedimento. Seria o terceiro exame em um intervalo de uma
hora (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá,
29/09/2018).
Foi totalmente diferente dos outros dois (partos anteriores) em relação ao
atendimento das enfermeiras. Eu tinha aquele estereótipo de: “Ah!, Não pode ficar
falando muito alto que eles num vão te atender, vão te deixar...”. Aí tipo, vinha
aquela dor contida que a gente ficava controlando para não gritar, né? O dela a
gente já podia se expressar mais, a gente podia expressar mais, mais ((risos))
(Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).
A EO explica que vai realizar a ausculta, a dinâmica uterina e o exame vaginal visto
que já se passaram duas horas do último. Janaína vocaliza com maior intensidade
durante as contrações. A EO explica: “Janaína, eu vou ficar 10 minutos com a mão
na sua barriga para contar as contrações”. Enquanto realiza o exame interage com o
casal. Finalizado exame de dinâmica uterina, a EO explica sobre o exame vaginal,
pergunta se pode realiza-lo e a parturiente consente. A EO compartilha os achados
do exame com o casal, lembra sobre a técnica de respiração e oferece posições
alternativas na escada de Ling com o uso do rebozo. A avaliação subsequente é
realizada com a parturiente sentada na banqueta, conforme preferência da mesma,
após a explicação sobre os resultados do mesmo, a EO observa a parturiente cansada
e oferece outras opções de posições: chuveiro, bola ou deitar em decúbito lateral
esquerdo para descansar. Ela opta por deitar, segura a mão do marido e pede para a
TE segurar a sua perna em uma posição elevada porque alivia a dor. Passado uma
hora da última avaliação a EO realiza a ausculta dos batimentos cardíacos fetais e
orienta exercícios de Spinning Babies® para auxiliar na descida da apresentação
fetal e o esposo dá suporte de apoio físico (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).

De acordo com Reis et al. (2017), as práticas de apoio e conforto realizadas por
profissionais de saúde são consideradas promotoras da autonomia da mulher no processo de
parto e nascimento. As autoras destacam que os profissionais de enfermagem se apresentam
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como importantes facilitadores de tais práticas, principalmente por não pautarem o cuidado
somente na assistência técnica ou procedimentos assistenciais, mas, em geral, apresentarem
respeito aos sentimentos das mulheres e valorização de suas queixas. Os apoios psicológico e
emocional, assim como o uso de técnicas de relaxamento e alívio de dor, também se
enquadram no elenco de práticas potentes ao estímulo da autonomia.
Corrobora com essa interpretação um estudo qualitativo realizado em Portugal que
procurou identificar as representações sociais da enfermeira obstetra, sob o olhar da mulher
grávida. A investigação realizada com 50 gestantes retrata a imagem dessa profissional com
qualidades relacionais, capazes de promover a interação e de estimular a participação ativa da
mulher grávida na vivência de todo o processo do nascimento, aumentando, assim, a
qualidade do cuidado (MARTINS; REMOALDO, 2014).
Nessa mesma direção, pesquisa qualitativa que objetivou conhecer as práticas de
cuidado utilizadas por enfermeiras obstétricas com implicações nos processos de autonomia e
dignificação de mulheres durante o parto normal, realizada com 30 mulheres assistidas em um
CPN de Salvador, identificou como práticas dignificantes o acolhimento, a transmissão de
calma e segurança às mulheres e a promoção da presença de acompanhante. No que se refere
ao processo de autonomia, destacaram-se a promoção de relações pessoais livres de coerção; a
facilitação no acesso às informações; e o estímulo à participação ativa das mulheres. O estudo
conclui que as práticas de cuidado prestadas por enfermeiras obstétricas às mulheres
valorizam a integralidade das ações e utilizam um enfoque centrado nas necessidades das
usuárias (SILVA et al., 2015).
Os resultados da presente investigação confirmam os achados dos estudos
anteriormente citados no que se refere ao potencial da relação harmoniosa, empática e
apoiadora, estabelecida com as enfermeiras obstétricas, na promoção da autonomia da
parturiente. A satisfação das mulheres com o tratamento afetivo e respeitoso recebido por
essas profissionais ganhou ênfase nos discursos, especialmente por fomentar a tomada de
decisões:
Nossa! Eu fui muito bem atendida por todo mundo, mas eu fui mais acompanhada
pela EO, quando as pessoas chegavam não davam toque, era só ela... Eu agradeço
muito porque ela foi muito paciente comigo... TODA VEZ que iam fazer alguma
coisa, elas me falavam o que iam fazer, o porquê de estar fazendo aquilo, elas me
deram algumas vacinas lá, me explicaram... A hora que a enfermeira foi me dar
aquela vacina pra relaxar o útero, ela me explicou o que era, o porquê que eu
passei mal, tudo que elas foram fazer comigo elas me explicaram, todos os
procedimentos elas me explicaram, foi bem tranquilo (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Pra mim foi mágico! Principalmente pelo atendimento ali que foi diferente dos
outros... A participação das meninas do PPP foi maravilhoso! Todas atenciosa,
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simpática, num sabia o que fazer pra tá agradano a gente. Então eu achei ótimo o
atendimento delas. Sempre, Sempre perguntavam... Quando eu falava que não
aguentava mais, eu podia deita, eu fazia minhas escolhas, quando eu não queria
deitar, queria ir, as meninas me ajudavam por elas saberem: “Ah, anda um pouco,
vai pro chuveiro”... Porque elas já sabem, né? Mais quando eu falava “Ai eu não
aguento mais, eu tô cansada”, elas me ajudavam também, então aceitavam o que eu
falava. Elas me ouviam né? ((risos)) Então, foi muito bom, foi maravilhoso... Apesar
das dores que é normal a gente sentir, pra mim foi maravilhoso. O atendimento das
meninas, a recepção de lá, tudo foi bom. Foi maravilhoso esse parto ((risos))
(Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).
Eu fui atendida por uma equipe muito boa né? Porque as duas enfermeiras me
trataram muito bem, e elas foram muito atenciosas... A EO me tratou SUPER BEM,
a outra enfermeira que entrou também me tratou muito bem! Eu consegui fazer
minhas escolhas (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 14/11/2018).
Entrevistadora: O fato do seu esposo não ter chegado a tempo para te acompanhar
no parto te trouxe algum sentimento?
Joana: Não! Dos outro eu ficava insegura, mas desse aqui eu não fiquei não... Vixi!
A enfermeira deu toda a força pra mim!
(Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).

Estudo quantitativo realizado em uma das duas instituições de saúde que compõem o
cenário do presente estudo analisou a assistência prestada na UPPP da mesma, após a inserção
de enfermeiras obstétricas no serviço. Para tanto, incluiu 701 registros de parto normal
atendidos no local e identificou que a inserção das enfermeiras obstétricas contribuiu de forma
significativa para a qualificação do cuidado prestado ao parto e ao nascimento. Essas
profissionais colaboraram para a redução nos índices de intervenções, tais como episiotomia e
cesarianas, e o aumento significativo do uso de práticas que não interferem na fisiologia do
processo parturitivo, o que gerou bons resultados obstétricos e perinatais, colaborando com a
humanização do cuidado (MEDEIROS et al., 2016).
Apesar dos reconhecidos benefícios proporcionados com a presença de enfermeiras
obstétricas na atenção ao parto e nascimento, o reduzido quantitativo dessas profissionais nos
serviços e a consequente sobrecarga de funções dificultaram a assistência direta dessa
profissional a todas as participantes durante o trabalho de parto e parto. Em alguns casos, as
situações de risco também definiram o profissional médico como o prestador de cuidado ao
parto.
O incentivo à presença da enfermagem obstétrica na atenção ao parto por políticas
públicas nacionais resultou, nos últimos anos, em um aumento de 30% dessas profissionais no
acompanhamento do trabalho de parto no setor privado e de 65% no setor público. Entretanto,
a participação da enfermagem na assistência ao parto ainda é considerada pequena, uma vez
que, apesar do aumento expressivo da atuação dessa profissional nos serviços públicos, sua
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presença foi registrada em apenas 27% dos partos vaginais nesse setor, sendo quase
inexistente no setor privado (LEAL et al., 2019).
Apesar de o comportamento das mulheres em geral evidenciar a capacidade destas de
lidar com as relações de poder, esta não foi uma constante durante o processo de parturição.
Enquanto o estabelecimento de relações menos autoritárias contribuiu para a expressão da
autonomia das parturientes, aquelas baseadas em uma lógica hierárquica inibiram a
manifestação de desejos e opiniões das mesmas:
Eu peguei uma equipe muito boa lá no Hospital X, as enfermeiras tudo faziam toque
em mim no banheiro, sem eu precisar subir na cama, mas, teve uma residente que
exigiu que eu subisse na cama e como eu já estava com dor e eu sou muito
estressada e pra não gritar e xingar, porque eu sou muito, muito explosiva, eu subi
na cama e isso pra mim não me agradou muito, todas as enfermeiras deu toque em
mim no BANHEIRO, tanto que a EO colocou banqueta pra dar o toque no banheiro,
e ela [residente] não! Essa hora eu tive que subir na cama, porque se não, ela não
ia fazer... E quando eu deitei na cama eu senti muita dor (Iasmim, 27 anos, G2, P0,
C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).
19h40min - Iasmim está no chuveiro, a residente abre a porta e solicita que ela deite
para fazer um exame vaginal. E então ela pergunta: “Não pode ser aqui?”. A
residente explica que deitada é melhor. Ela então concorda, sai do banheiro e deita
na cama (Iasmim, 27 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá,
22/09/2018).

Ter clareza das preferências pessoais de cuidado e demonstrar aptidão para agir não
garantiu necessariamente a livre expressão dessas mulheres, que encontraram na postura
profissional uma barreira para agir. Tendo em vista que as parturientes tiveram os seus partos
assistidos por duas categorias profissionais, médicos e enfermeiras obstétricas, a dificuldade
de comunicação foi mais evidente na relação com os primeiros. As mulheres que foram
atendidas por ambos os profissionais comparam a assistência recebida:
A EO foi essencial, agora o resto dos outros profissionais eu não gostei muito... eles
queriam que eu fizesse o que eles achava que era melhor, não o que eu achava que
era bom pra mim e o que meu corpo queria. Na hora de avalia [exame vaginal] e na
hora de eu te ela [filha], eles queria que eu deitasse na cama... Eu falei que eu não
queria, eles insistiram três vezes pra mim deita... E a EO não! Até pra fazer toque
em mim ela perguntava se podia fazer, e eu sempre falava que sim, na hora de
aplicar aquela medicação em mim ela falo pra mim que ia colocar a medicação...
Agora o resto não: "Deita aí, coloca a perna em cima que eu vou te avalia!" Era
bem assim que eles fazia, igual se falasse com um cachorrinho: "Deita, vai deita lá,
vai come, vai bebe água"... Ela não, ela perguntava se eu queria beber água, na
hora do café da manhã, eles trouxeram pra mim, e ela falou pra mim tenta come,
mais eu não tinha vontade de come, ela foi bem atenciosa. Ela foi a única que fez
com que eu tivesse um parto humanizado, foi com ela ((risos)). Ela foi bem
importante lá (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 30/11/2018).
Foi cem por cento. Sério mesmo! Ela foi atenciosa comigo, a EO né? Menos o
médico... O médico eu não gostei não! Mas a EO ela foi atenciosa, carinhosa,
ixi...conversava, perguntava o que eu queria... foi ela que fez o parto e tudo. Ela que
fez o parto, tudinho. O médico passou remédio pra mim passa a dor, porque só
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tinha dois centímetro de delatação, aí ele passou soro e falou pra mim fica na
salinha, e eu fiquei lá sozinha... num fosse a enfermeira passa lá pra me chama...
Ela tinha cabado de chega, daí ela chamo eu... Do último (filho) eu tive bem dizer
sozinha, na hora que o médico chegou, ele já tava lá nascendo. Desse não... foi bem
diferente (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
28/11/2018).

Estudo sobre o processo de transição da assistência ao parto na Colúmbia Britânica
que explorou as preferências e experiências de 2.051 mulheres em relação à atenção recebida,
incluindo o papel das mulheres na tomada de decisões, identificou que a autonomia das
mulheres é significativamente alterada pelo(a) modelo de assistência ao parto, natureza das
interações com os prestadores de cuidados e capacidade de autonomia das mulheres. A
investigação conclui que se os profissionais de saúde adquirirem habilidades na tomada de
decisão centrada na pessoa, a autonomia das parturientes poderá melhorar (VEDAM et al.,
2019).
Apesar da satisfação com o atendimento recebido pelas enfermeiras obstétricas, foi
visível a dificuldade no estabelecimento de comunicação entre a mulher e o profissional
médico. A indisposição desses profissionais para o diálogo e para uma prática mais centrada
nas necessidades da mulher se apresentou como barreira para que ela procedesse como um
sujeito dotado de intencionalidade.
Independente do grau de autonomia apresentado pela parturiente, nota-se que não é
fácil para ela se manifestar perante atitudes hostis, autoritárias e de uma interação marcada
pela ausência de reciprocidade e afetividade. Diante da dificuldade de lidar com tais relações,
as mulheres se silenciam e se sujeitam ao que é proposto pelo profissional, sem argumentar.
Esse comportamento esteve frequentemente relacionado ao receio de algum enfrentamento
prejudicar a assistência recebida.
Não por acaso, os profissionais médicos foram os que adotaram com maior frequência
práticas intervencionistas, desatualizadas e não embasadas em evidências científicas na
condução do processo de parturição, o que diverge de um cuidado humanizado e respeitoso:
Aí o médico trouxe o papel (termo de consentimento) da cesárea por que decidiram
mandar eu pra cesárea. Disseram que eu não tinha estrutura para ter um parto
normal, que eu era muito nova e era um risco eu ter um parto normal. E meu esposo
começou a ficar preocupado, minha tia também já estava preocupada já querendo
que eu fosse para o cesario também. [...] Não veio nenhum médico, ninguém veio
falar comigo... Falavam com a minha tia, mas comigo mesmo ninguém falava nada
(Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
A médica entrou na sala (de cirurgia) e ela viu eu com top pra segurar a neném, e aí
ela não gostou da técnica que eles [profissionais] estavam adotando, por ser um
parto cesárea, que poderia ser humanizado também, o primeiro contato da criança
pele a pele com a mãe e ela não gostou, disse que era uma coisa que eles estavam
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brincando com vidas, que aquilo ali não era certo, que o pessoal da obstetrícia
estava inventando moda [...] Ela reclamou o TEMPO TODO, ela reclamou do meu
top, eu nem olhei pra cara dela pra nem me estressar, eu olhava pra cara de outros
médicos... Ela reclamou do meu peso, mas não falava diretamente comigo, ela
falava pra todo mundo, aí ela reclamou que não sabia pra que serve o pré-natal de
hoje em dia, que não serve pra nada, tudo que você pensar que ela foi grossa...
Acho que esses médicos antigos não estão totalmente preparados pra receber
alguma coisa nova, acham que aquilo que eles aprenderam tem que ser mantido até
eles aposentarem (Paulina, 30 anos, G4, P1, C2, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 03/12/2018).
Tinha uma outra mulher (residente) lá que queria aparar o meu bebê, ela forrou até
a cama pra mim: “Ela vai parir aqui na cama, aqui em cima, deita aqui” (Gabriela,
25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).
7h40min – Gabriela é avaliada novamente pelo médico plantonista. Este é o quarto
exame vaginal dentro de uma hora.
Após a realização do mesmo, ela senta-se na bola Suíça, o esposo faz massagem na
região lombar e a intensidade da iluminação é reduzida pela EO. A parturiente
permanece assim por alguns minutos até que uma médica residente solicita que ela
levante e retorne ao leito para a avaliação da dinâmica uterina. Neste momento, uma
segunda residente se dirige à parturiente com formulários a serem preenchidos e pela
terceira vez, ela é interrogada longamente sobre os seus dados pessoais, histórico
obstétrico e condições da internação.
9h30min – Médica residente solicita que a parturiente saia do banho e se dirija ao
leito para ser avaliada com exame vaginal.
10h10min – Parturiente encontra-se com puxos, sentada na cadeira de parto. Médica
se aproxima, solicita a arrumação do leito e pergunta quatro vezes se a parturiente
não quer ir para a cama, sob o argumento de ser uma posição melhor, contudo,
Gabriela diz que está confortável no local onde se encontra.
(Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 29/09/2018).

De acordo com Bourdieu (2001), esse poder que circula no interior das instituições é
simbólico, invisível e só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a
ele, ou seja, um poder não reconhecido pelos agentes sociais, porém exercido com a
comunhão destes. Um poder quase mágico, que disfarça os seus interesses reais e consegue
impor significações próprias como legítimas. Considerando que ele só pode ser exercido com
a supressão do outro enquanto sujeito de sua própria vida, o autor argumenta que o poder
simbólico deve ser desvelado principalmente onde é menos visível, onde sua existência é
verdadeiramente ignorada, para que assim seja refreado.
Assim, entende-se que relações assimétricas de poder, frequentemente presentes no
cotidiano dos serviços de atenção obstétrica, comprometem a produção e o exercício da
autonomia. Somado a isso, Medeiros e Batista (2016) referem que é um desafio para a
formação universitária em saúde o ensino de uma prática de cuidado ética e humanizada, que
se preocupe em promover habilidades como afetividade, sensibilidade e escuta qualificada
para o acolhimento do usuário.
Campos (2013) afirma que a equanimidade das relações estabelecidas nesses espaços
depende não só do fortalecimento dos sujeitos envolvidos, mas também da regulamentação
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sobre limites e direitos internos, que contenha o controle contínuo de uns sobre os outros.
Como exemplo, o autor cita que a relação médico-paciente pode e deve ser regulamentada,
contudo reforça a necessidade de ampliar os coeficientes de autonomia dos usuários para que
estes consigam, em cada caso singular, contrapor-se ao poder médico, colocando limites ao
seu arbítrio.
Além do receio de sofrer negligências e represálias ao se opor aos profissionais com
quem se relaciona, a dor também aparece como um fator que dificulta a reação da parturiente
submetida a situações desrespeitosas e constrangedoras. As sensações dolorosas e a iminência
do período expulsivo foram motivos atribuídos pelas mulheres para o silêncio em meio aos
desconfortos causados pela má conduta profissional. Os relatos a seguir exemplificam essas
situações:
Só dos toque daqueles médicos que eu me importava, mas o resto foi tudo bom... Eu
fiquei constrangida com aquele monte de gente... eu não tinha a autonomia de falar:
"Não! Eu não quero ser avaliada!" Eu tava com tanta dor! A única hora que eu tive
a intenção de falar: "Eu não quero", foi a hora que mandaram eu deitar, que eu
falei que eu não queria... Foi essa hora, porque o resto, se eles falassem pra mim:
"Põe a cabeça pra baixo pra avaliar", acho que por mim eu ia, porque eu tava com
tanta dor, que pra mim qualquer coisa parece que iria aliviar, mais não! Meu
marido diz que já tava incomodado, porque toda hora vinha um: "Ai, eu quero fazer
avaliação, avaliação, avaliação”... Depois ele me perguntou: “Mais é normal
isso?”. E até brincou: “Olha, acho que daqui um pouco a faxineira ia falar: Tá na
hora de eu fazer um toque em você", porque toda hora vinha um ((risos)). Mas ele
gostou muito da EO (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 30/11/2018).
Eu vi que arrodeou muita gente, mas eu num.... Eu tava tão assim, tava com muita
dor, que eu não conseguia falar... (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
Eduarda está na fase expulsiva, encontra-se deitada, apresenta puxos e vocaliza
durante as contrações. Neste momento é possível contar 12 profissionais dentro da
sala, entre médicos obstetras, pediatra, enfermeiras, técnicas de enfermagem,
residentes e acadêmicos que se aproximaram com a intensão de assistir o parto
(Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá, 02/11/2018).
23:50 Iasmim está na banqueta e apresenta puxos voluntários, demonstra expressão
de dor e vocaliza nas contrações. A médica plantonista começa a dirigir os puxos e
orienta manobra de Valsalva próximo do expulsivo. A parturiente segue as
orientações sem se opor. A médica realiza redução manual do colo do útero e
mantém conversas paralelas em tom de voz alto com outros profissionais. Volta a
orientar os puxos e diz: “Agora a força tá certa! Não deixa a força sair no pescoço
não! A força é aqui embaixo! Presta atenção na contração e esquece a nossa
conversa... Empurra! Tem que empurrar!”. Continua com as conversas sem respeitar
o momento da parturiente que não se manifesta quanto à conduta (Iasmim, 27 anos,
G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 22/09/2018).

Pode parecer paradoxal que a parturiente, até então ativa em seu processo, permita se
deixar levar pelas sensações que vivencia, a ponto de afetar a sua reação diante de práticas
indesejadas e/ou desrespeitosas. Todavia, nota-se que quando a dor atinge uma intensidade
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significativamente forte a mulher experimenta um momento crítico e de grande
vulnerabilidade, que ameaça a sua autonomia. Isso porque é difícil para ela racionalizar sobre
o que está acontecendo nesse momento, tomar decisões conscientes e argumentar suas
vontades, especialmente quando os profissionais não dão espaço para que isso aconteça.
Diante de um momento delicado, permeado por incertezas e sob um grande desgaste
físico, ela percebe que se entregar à experiência a protege de agregar sofrimento à dor física
sentida. Ela relata estar no limite de suas forças e que o seu maior desejo é o fim do trabalho
de parto para que com ele a dor cesse.
Segundo Beltrão (2016), é difícil determinar os elementos que constituem uma ação
autônoma do paciente quando o mesmo está em uma situação de dor e sofrimento. Entende-se
que a ausência de uma coação interna é requisito para expressão autônoma do sujeito, uma
vez que forças internas podem controlar a vontade deste e provocar uma decisão involuntária
e contrária aos seus próprios valores. Por outro lado, a ausência de coação interna abre espaço
para o conhecimento, a compreensão e a intencionalidade. Como coações internas, capazes de
influenciar a autonomia do paciente, citam-se a dor, o sofrimento, o medo, a depressão e as
enfermidades mentais.
Quando a mulher se encontra presa à dor, ela não encontra espaço para decisões
refletidas, podendo, então, tolerar algumas intervenções indesejadas sem o seu consentimento.
Segundo Castro (2014), nesse momento também é comum a solicitação de analgesia ou
cesariana, porém, frequentemente, trata-se de um pedido simbólico de ajuda, e não dos
procedimentos propriamente ditos. Isso porque é uma solicitação gerada no calor da emoção,
guiada pelas sensações, pelo desejo e, portanto, uma escolha não refletida.
Passada essa ocasião, ao refletir sobre a experiência vivida, ela consegue elaborar
melhor o que aconteceu e sente-se decepcionada com a passividade por ela apresentada:
Quando a dor apertou eu fiquei totalmente irritada, sem paciência nenhuma, tudo
me irritava, estava totalmente estressada naquele momento... eu pedia remédio para
passar a dor, mas é uma dor que não passa, uma dor terrível... então literalmente eu
falo que eu perdi a cabeça e um pouco do controle daquele momento, minha cabeça
deu um tilt assim.... Foi por isso que num tempo eu dei uma certa parada e consegui
repensar, aí eu consegui tomar o controle de novo e as decisões... Aí eu falo que eu
voltei mais em si, eu fiquei mais tranquila, pensei, fiquei mais tranquila, voltei pra
cadeira (de parto)... que eu voltei assim, falei: "Não! Tenho que... me controlar
aqui, ficar mais calma, ficar zen", aí voltei (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Eu tava tranquila, mais só que depois com o passar do tempo as dores vindo, ela
demorando mais pra nascer, aí começou a me dar um pouquinho mais de medo, de
nervoso, até que eu entrei no nervoso... Falei até que queria cesariana! ((risos))
Mas eu sabia que ela já tava encaixada pra nascer tudinho, mais eu tinha aquele,
aquela coisa, não, mais eu preciso falar... Eu tinha que botar pra fora, ter uma
coisa assim pra falar: “Não! Eu quero!”... eu tinha noção que num tinha como, mas

189
eu tinha que falar ((risos)). “Eu quero, eu quero, eu quero!”, bati o pé que queria,
mas eu tinha aquela consciência minha de que não tinha mais condições de ter uma
cesariana naquele momento... Mas, graças a Deus aconteceu do jeito que eu queria.
Apesar de ter demorado, foi tudo do jeito que eu queria. TUDO! Tudo do jeito que
eu queria. Consegui o (parto) dela normal! ((risos)) (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1,
A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).

Ter alguém que analise com cautela os desejos, interesses e necessidades da
parturiente nesse momento é fundamental para que a autonomia desta seja assegurada. O
apoio de um acompanhante instruído e de profissionais sensíveis e atentos à singularidade de
cada caso é basilar para identificar se a intervenção solicitada está ou não revestida de um
pedido de ajuda para lidar com a dor e, então, oferecer as condições necessárias a fim de que a
dificuldade seja superada.
Reis et al. (2017) afirma que o sofrimento causado pela dor durante o trabalho de parto
é determinante para a impotência feminina. Ao se promover o alívio da experiência dolosa,
permite-se que a mulher se torne mais ativa e participativa e assuma o controle sobre o
processo de parturição. Apesar do uso de técnicas para alívio da dor durante o trabalho de
parto ser amplamente recomendado como uma prática que favorece o exercício da autonomia
feminina no processo de parto e nascimento, sua utilização apresenta variações conforme a
filosofia de cada instituição. Contudo, quando as queixas físicas da parturiente são
banalizadas pelo profissional, que as consideram legítimas da vivência do parto, incorre em
limitação, imposição e violência.
Dentre as intervenções profissionais arbitrárias, aquela que as participantes
demonstraram maior receio foi a cesariana. Esse temor foi especialmente percebido entre as
mulheres que possuíam histórico do procedimento por conviverem com a possibilidade da
recorrência de uma cirurgia indesejada:
Eu ficava com medo de chegarem assim: "Ah! Você não vai poder ter normal,
vamos fazer cesária", eu tinha medo mesmo! Na última vez que eu fui pro banheiro,
que foi que ela nasceu, eu fiquei deitada em cima da bola e orando pedindo pra
Deus me ajudar pra mim ter ela logo pra mim não ter que fazer a cesária, foi
quando ela começou coroar já... Porque no do meu filho eu delatei os cinco e não
delatava mais... Sentia dor, muita contração mais não delatava... Então eu fiquei
com medo de acontecer a mesma coisa. Eu só fiquei tranquila na hora que ela
coroou, falei: "Agora ela sai!" (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).
Teve uma hora que a enfermeira veio dar toque em mim, eu acho que eu estava com
uns quatro centímetros, fez a dinâmica (uterina) e as contrações estavam BEM
fracas, eu vi ela falando com a médica lá, e engraçado que eu fiquei com medo,
porque eu achei que eles já iam interromper e já ia me levar pra mesa de cirurgia,
porque a enfermeira levou ela (médica) lá para o CANTO, ficou conversando lá...
Mais ou menos umas meia hora (depois), aí ela falou pra enfermeira: “ Não vamos
desistir porque vai dar!”, aí eu falei: “Tem que dar doutora”. [...] Eu não senti
vontade de desistir do (parto) normal... No (trabalho de parto) da Ana Clara eu
pedia PELO AMOR DE DEUS para o médico me levar pra cesariana, porque eu já
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não aguentava mais... Nesse eu tinha medo do médico vim de lá pra cá e falar que
ia me levar (para a cesárea): “Ah meu Deus, vão querer me levar agora!” ((risos)),
porque eles vinham, ficam conversando entre eles lá e fica passando um monte de
coisa na cabeça da gente (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).

No caso relatado a seguir, ao receber a indicação da cesariana, a gestante busca
compreender os motivos de tal conduta e negocia a decisão com a médica responsável. Ela
demonstra conhecimento em sua argumentação, incorpora termos técnicos do campo da saúde
no seu discurso e sugere à profissional optar inicialmente por um procedimento menos
invasivo, o que é aceito. Essa ocorrência evidencia tanto a abertura profissional para o
diálogo, por meio de uma postura democrática, como uma corresponsabilização da mulher
pelo seu processo, situação esta, segundo Campos (2013), ideal para o exercício da
autonomia:
Como houve toda uma preparação, eu me senti assim, SUPER preparada para o
parto normal, mas nem tudo que a gente quer é realizado e aí, começou saindo esse
líquido em casa e eu já fui para o hospital, chegando lá, houve todo um
acompanhamento médico referente a esse líquido, até porque eles (profissionais)
achavam que poderia ser com cocô (mecônio), então, por esse motivo passei por
vários exames. Eu até perguntei pra a doutora porque que pode ter ocorrido isso
[...] No primeiro momento ela (médica) já queria fazer um parto cesariana em mim,
mas eu pedi, né? Que se tivesse como, pelo menos fazer a indução pra eu ter o parto
normal, porque era o que eu queria. Aí ela perguntou se eu sabia sobre quando o
bebê faz coco e eu disse que sim... Eles (profissionais) respeitaram toda a minha
vontade, aí a médica me informou que no período da manhã ia começar a indução,
ia colocar o balão pra poder ver se dilatava pra eu ter normal... Quando foi pela
manhã do dia seguinte, colocou o balão e chegou a três centímetros (de dilatação),
mas no período da noite, como já tinha dado além do tempo previsto para a criança
nascer e estavam acompanhando o batimento do coração dela, o médico chegou e
falou que não seria mais possível esperar, até porque, já tinha dado o prazo além
do normal... Eles (profissionais) me esclareceram bem... Tanto que quando o
médico chegou pra dizer que ia ser parto cesariano, ele falou “Elizabeth, se fosse
uma outra pessoa, eu iria chegar aqui e falar pra ir agora para o centro cirúrgico,
só que, como se trata de você, e você queria muito ter o parto normal, teve todo esse
ACOMPANHAMENTO, eu estou explicando pra você, pra você poder entender que
não há mais possibilidades, não há... Tentamos respeitar esse momento que você
desejaria ter normal, mas como a bolsa rompeu antes e o batimento do bebê não
está muito bom, então vamos ter que fazer seu parto de emergência, por causa da
situação que é risco para você e para o bebê, mas tudo é humanizado aqui, tá? Você
vai ter o contato pele a pele.... Tudo o que você gostaria de fazer no parto normal a
gente tá fazendo na cessaria”. Então eu me senti super respeitosa... fiquei satisfeita
porque toda a minha vontade foi respeitada, então, isso pra mim foi uma grande
satisfação, uma grande felicidade mesmo (Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 02/02/2019).

O relato supracitado demonstra que, mesmo quando o atendimento às escolhas da
mulher não é possível e o desfecho é contrário ao esperado, a mulher se sente satisfeita com a
experiência, uma vez que as decisões profissionais não foram tomadas de forma autoritária, ao
contrário, deram-se de forma singularizada, dialogada e compartilhada.
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Trabalhar em prol da produção de autonomia nos espaços de saúde implica em
desenvolver práticas “junto” a pessoas e não “sobre” pessoas e comunidades. É preciso que os
profissionais coloquem a dimensão técnica do trabalho a serviço das estratégias de vida dos
próprios usuários a fim de se resgatar a dimensão da autonomia. Contudo, observa-se que as
práticas em saúde, ao invés de contribuírem para aumentar o coeficiente de autonomia dos
usuários, têm produzido pessoas tuteladas, com dificuldades em se responsabilizarem pela
própria vida e pela produção de condições de vida mais saudáveis (CAMPOS, 2003).
Caso semelhante de decisão compartilhada, possibilitada por uma relação dialógica e
respeitosa entre a gestante e o profissional, é apresentado a seguir:
A médica que marcou pra eu internar disse que ia ser cesariana pelo fato da
pressão alta, tanto que no prontuário estava marcado cesárea, mas no dia que eu
internei, era uma outra doutora, que já tinha me atendido umas três vezes quando
eu estava com a pressão alta, ela que estava lá, aí ela foi e chamou uma outra
médica lá, conversou com ela, depois veio, sentou na cama e disse: “Vamos
conversar um pouquinho?”, eu falei: “Vamos!”... “Você não tem vontade de ter um
parto normal?”, aí eu falei que era o que eu queria”,“É porque eu olhei seu
prontuário e você tem todos os jeitos de poder ter a sua filha normal” e ela me
perguntou se eu queria tentar, aí eu falei: “Mas esse tentar, é pra nascer? Ou eu
vou tentar e você vai me colocar na mesa (de cirurgia)? Ela falou “Não! A gente vai
tentar pra nascer, porque tudo tem como, vamos tentar?”. Falei: “Vamos!”. “Então
vou colocar pra induzir”, aí colocou pra induzir, ela induziu com balão, igual tinha
falado no programa que dava pra tentar com balão (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1,
A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).

As narrativas citadas demonstram disposição dos profissionais para dialogar com as
usuárias que argumentam as suas preferências pelo parto vaginal e demonstram conhecimento
sobre a situação de saúde que se encontram. Nota-se, portanto, que a postura fortalecida da
mulher nesses casos contribuiu para uma atitude profissional menos paternalista e mais
democrática.
Nesse sentido, estudo americano de abordagem qualitativa que teve por objetivo
analisar a comunicação médico-paciente em um serviço hospitalar, realizado com 18
pacientes e 9 médicos, identificou que a tomada de decisão compartilhada não é um princípio
nos cuidados hospitalares. Embora os médicos expliquem os planos de tratamento, muitos
pacientes não entendem o suficiente para compartilhar suas decisões. Estes demonstram
interesse em discutir o tratamento, contudo a exposição de opiniões pode resultar em conflito
com

os

profissionais. A

pesquisa

conclui

que

a

adoção

de

estratégias

para melhoria da comunicação no ambiente hospitalar pode promover a autonomia do
paciente (BERGER; BOSS; BEACH, 2017).
Pesquisa qualitativa realizada em uma das maternidades incluídas no presente estudo
buscou analisar a comunicação inserida nas relações interpessoais entre gestores, profissionais
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e parturientes a partir de informações coletadas por meio de observação direta de 27 partos,
diário de campo, análise de documentos e entrevistas. A investigação identificou que a relação
entre profissionais e mulheres de estabelece por dois modelos de comunicação: o primeiro
marcado pela ausência da prática da escuta, ao estabelecer uma hierarquia que dá voz aos
profissionais e ignora a parturiente, seus medos e dores; o segundo caracterizado por uma
relação interpessoal acolhedora, humanizada, manifestada em diferentes momentos do
trabalho de parto e parto (TRINDADE; SPINIELLI; MOREIRA, 2018).
As variadas formas de relações estabelecidas entre as mulheres e os profissionais nos
cenários estudados revelam que, a depender do comportamento/atitude dos profissionais, eles
podem favorecer ou dificultar a manifestação de comportamentos autônomos da parturiente.
Por fim, os relatos referentes à presença da pesquisadora na cena de parto confirmam a
importância do vínculo e do apoio empático de um profissional de referência durante essa
experiência. Apesar de as mulheres estarem cientes do papel de observadora assumido pela
pesquisadora nesse cenário e da cautela desta em evitar interferências diretas no processo de
parturição e nas condutas profissionais, o simples fato de estar presente foi avaliado como
importante e benéfico:
Ter você lá foi assim... Surreal. Foi essencial. Ave Maria, foi muito bem cê tá ali.
Por mais que cê ficava só olhando, mais só de você tá ali já era importante. Igual
meu esposo tava comigo. Foi muito importante cê tá lá. [...] Teve uma hora que eu
falei pra você: "Acho que eu não vou consegui", você falou assim pra mim logo:
"Você vai consegui sim!" (Gabriela, 25 anos, G2, P0, C1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 30/11/2018).
As enfermeiras não se importaram muito com a sua presença, assim de me tratar
com diferença, elas estavam me tratando do mesmo jeito antes de você chegar, mas
PRA MIM, teve diferença, porque parecia que se acontecesse alguma coisa fora do
normal, você estava ali, entendeu? Eu não sei explicar muito bem, mas quando você
chegou pra mim foi bom, eu me senti mais confortável, tipo, “agora, se eles
[profissionais] fizerem alguma coisa comigo que não é o certo, ela tá ali, ela não vai
deixar” ((risos)), mas o tratamento delas comigo com ou sem você, foi do mesmo
jeito, agora pra mim que fez diferença fez (Iasmim, 27 anos, G2, P0, C1, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).
No primeiro momento eu estava com bastante medo e aí depois você chegou, foi
muito importante porque eu me senti mais segura, você estava ali presente, até
porque o meu esposo já estava nervoso e no momento que você chegou, eu fiquei
mais segura, assim, um apoio a mais que eu senti alí, então foi de suma importância
a sua presença (Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 02/02/2019).
Você me passou bastante segurança. Sabia que esse momento era importante e eu,
na verdade eu tava esperando já desde casa eu pensava "ela tem que ir!", já tava
então bem familiarizada com você, então na minha cabeça você tinha que tá lá,
acho que se não tivesse eu ia ficar bastante ansiosa também. Então, pra mim, a sua
presença foi muito boa, porque ali... Você viu que eu tinha alguns momentos de
dúvida? Assim, apesar que eu podia estar também perguntando pras meninas,
enfermeiras ali presente, mas eu fiquei mais confiante em você, porque você tava ali
todo momento comigo, né? Teve um processo comigo desde o começo da gravidez,
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então pra mim foi muito importante pra mim (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).

Nos casos em que os profissionais conseguiram desenvolver uma boa comunicação e
vínculo com as mulheres, a pesquisadora não foi acessada por elas durante o processo de
parturição, contudo relações impessoais e frias geraram insegurança nas parturientes, que
recorreram à pesquisadora em alguns momentos, principalmente diante da indicação de
intervenções obstétricas, em busca da opinião sobre a real necessidade das mesmas.
Os relatos evidenciam a importância do vínculo nas relações com os profissionais,
tanto no pré-natal como na assistência ao parto, a fim de obter melhores resultados. Segundo
Onocko Campos e Campos (2006), o vínculo indica compromisso dos profissionais com os
pacientes e vice-versa. A constituição de vínculo depende de movimentos tanto dos usuários
quanto da equipe e está sujeita ao modo como as equipes se responsabilizam pela saúde das
pessoas que atende.
O vínculo está relacionado com a circulação de afeto entre pessoas, resulta da
disposição de acolher de uns e da decisão de buscar apoio em outros. Assim, para que haja
vínculo positivo, os grupos devem acreditar que os profissionais têm alguma potência, ou
seja, alguma capacidade de ajudá-los a resolver problemas de saúde, assim como os
profissionais devem estar aptos a acolherem a demanda dos usuários (ONOCKO CAMPOS;
CAMPOS, 2006).
O tratamento recebido pelas mulheres variou a depender da postura do profissional
que as atenderam. Apesar da insatisfação com algumas condutas, em geral, as mulheres
referem ter recebido um bom atendimento. Essa percepção está relacionada ao tratamento
respeitoso, à oportunidade de participar ativamente do processo, fazer escolhas e ser ouvida.
Contribuem com essa avaliação positiva o fato da experiência atual ter superado as
expectativas negativas que ela possuía, com base em referências de atendimento ao parto
tanto pessoais quanto de pessoas próximas. As narrativas a seguir retratam a satisfação de
mulheres atendidas em duas diferentes instituições:
NOSSA! Se eu pudesse dar uma nota seria onze! Vinte! Porque me atenderam
SUPER bem, TODOS eles... não me maltrataram, foram SUPER carinhoso comigo,
eu até achei que não existia essa possibilidade da pessoa ser tão carinhosa e eles
me atenderam super bem, a equipe que me atendeu foi maravilhosa, sempre estava
lá pronta pra me atender, as minhas vontades né? ((risos)) Então eu só tenho que
agradecer por ter pegado uma equipe TÃO maravilhosa ((risos))... Eles
[profissionais] me perguntaram se eu queria que furasse a bolsa, aí eu falei: “Não,
vou esperar”, eles me perguntaram tudo o que era pra fazer, o que precisava, eles
vinham e me perguntavam se eu queria, se podia ou não... NOSSA! Eu me senti
super BEM atendida, muito agradecida porque eu acho que pra fazer alguma coisa
com você, a pessoa tem que perguntar se pode, se você vai aguentar, né? Então,
eles respeitaram bastante a opinião [...] Eu tive a escolha de ter na banqueta, de
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poder andar livremente, de tomar banho e ficar o TEMPO que eu quisesse no
banheiro... Eu me senti no controle porque eu podia escolher o que eu quisesse, eles
me perguntavam se eu queria ou não, então eu me senti no controle (Rosa, 18 anos,
G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Graças a Deus eles respeitaram... Toda hora eles vinham me perguntar se era assim
mesmo. Eu fiquei feliz, porque o atendimento... eu gostei bastante delas assim.
Super atenciosas, bem brincalhonas assim né, bem descontraídas mesmo. Nada
daquelas cara fechada... eu sempre imaginei que assim tipo, iam surrar minha
barriga. Eu imaginava assim... Até porque, a história que eu ouvi da minha mãe,
que ela não foi muito bem atendida né? Mas foi super diferente do que minha mãe
tinha falado... foi dez, eles me atenderam super bem! Eu senti exclusiva ali na hora
né. Eu fiquei feliz com o atendimento deles. Foram super bem atenciosos,
cuidadosos. Fiquei satisfeita com o atendimento, pelo carinho que recebi, pelas
pessoas que tavam ali perto... Assim, não foi um parto muito fácil não, porque
demorou a sair, mais, graças a Deus, eu consegui. [...] Eles respeitaram bastante as
minhas escolhas, e também em momento nenhum eles me obrigaram a fazer nada
diferente. Eles me deixaram a vontade... Sempre perguntavam se eu tava bem, se eu
tava com fome, se eu tava com sede. Tinha gente cuidando ali do meu filho antes de
nascer, monitorando o coraçãozinho... eu via preocupação e o cuidado que eles
tinham. Foi tranquilo ali... teve uma médica que perguntou se eu queria ser
avaliada com toque pra saber quantos centímetros. Foi a única que me perguntou.
Porque não teve muito procedimento assim, introduzido por eles... não precisava,
tudo ali tava normal e a gente entendia o porque... E o resto é, foi só na hora mesmo
do remédio que eles falaram pra que servia a ocitocina... A última vez que eles me
avaliaram tava com sete centímetros. Então eu creio que desse momento em diante
foi fluindo, que aí eles não fizeram mais nada e aí ele veio natural assim, sem
precisar ficar avaliando muito tempo. Essa era minha preocupação. Então, senti ali
tranquila, eles me deixaram bem tranquila (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Ai, eu... a participação dos profissionais... Assim, eles buscaram entender né,
porque , em questão igual eu falei, tinham uns que perguntavam o que podia fazer, o
que não podia, se eu estava querendo ou não né, é como que eu faço... assim... Eles
perguntavam se eu quisesse, não tavam fazendo nada que eu não soubesse né. Foi
só a questão da cesárea mesmo que não me comunicaram, mas tudo, tudo que eles
iam fazendo, injetando, eles perguntavam, falavam, esclarecia, entendeu? Então
acho que foi uma equipe muito bacana. Tem questão assim até na hora que eu já
tava pra ter ele, como que fala, que o... já tava pra sair já, tava totalmente aberto já
o canal, é a médica foi muito, eles foram muito atencioso comigo. Em questão de
que eu levei, levei um ponto né, então em todo momento, o tempo inteiro eles
atencioso comigo (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 05/12/2018).

Em suma, em meio a um contexto de parto pouco democrático, as mulheres se
mostram, em alguma medida, capazes de resistir ao tipo de assistência comumente oferecida,
argumentar condutas e reivindicar seus direitos. Contudo, o comportamento expresso pela
parturiente variou consoante a presença de coação interna (dor) e externa (postura do
profissional que a atendia).
Relações de poder assimétricas entre as mulheres e profissionais, com tratamento
hostil e autoritário, comprometeram a construção e o exercício da autonomia, em
contraposição, relações afetuosas, respeitosas, dialógicas e empáticas mostraram-se propícias
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à manifestação dessa habilidade. A decisão compartilhada gerou grande satisfação nas
participantes.
Esses achados demonstram que o fortalecimento dos sujeitos e a democratização das
instituições são os dois principais caminhos para a reformulação e superação do modelo
obstétrico hegemônico, portanto, entende-se que, para a mudança desse paradigma, são
necessários investimentos tanto na coconstrução da autonomia dos sujeitos quanto na
reformulação dos contextos obstétricos, uma vez que os limites estabelecidos pela hierarquia
profissional na instituição hospitalar restringem e controlam a autonomia feminina na
assistência ao parto.
6.4.3

Plano de Parto como estratégia para a promoção de autonomia no
parto

O Plano de Parto foi elaborado pelas participantes ainda na gestação com suporte
profissional oferecido pelo programa. Nesse processo, as mulheres puderam se informar sobre
as tecnologias de cuidado, analisar criticamente cada possibilidade e, a partir do contexto
organizacional do serviço hospitalar, definir as preferências para o parto, tendo sempre em
mente a possibilidade de imprevistos e a importância de estarem preparadas para eles. Esse
movimento proporcionou construção de conhecimento, a reflexão crítica e a tomada de
decisão, como apresentado no capítulo anterior deste trabalho.
Posteriormente, já no ambiente do parto, o documento auxiliou as mulheres na
comunicação de suas escolhas/preferências de parto aos profissionais de saúde:
O Plano de Parto é muito importante, porque foi o que me ajudou bastante também
no hospital, deixando bem claro para eles [profissionais] o que eu queria (Eloá, 19
anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).

Neste trabalho, entende-se que o Plano de Parto se configurou como um projeto,
elaborado pelas mulheres, para intervir na realidade. Segundo Campos (2013), esses projetos
implicam em uma interferência deliberada do sujeito no que está instituído. Trata-se de uma
resultante das relações entre o interno, caracterizado pelos desejos e interesses individuais, e o
externo, representado nesse contexto, sobretudo, pela instituição hospitalar, em uma tentativa
de administrar essas duas polaridades.
Apesar de o Plano de Parto ter sido desenvolvido na década de 1980 (DEBAETS,
2017) e ser preconizado como uma Boa Prática de Atenção ao Parto pela OMS há mais de
duas décadas (OMS, 1996), ele permanece desconhecido por grande parte dos profissionais e
instituições que prestam assistência à gestação e ao parto no Brasil, especialmente aqueles
vinculados ao SUS, o que faz com que o seu uso não se propague (MOUTA, 2017).
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Situação oposta é vista em países europeus, onde o uso do Plano de Parto foi
incorporado nas últimas três décadas e atualmente é comum encontrá-lo nas maternidades
britânicas, nas quais se configura elemento-chave na oferta de um atendimento
individualizado e respeitoso às mulheres (WELSH; SYMON, 2014). Experiências exitosas
com o plano de parto também têm sido divulgadas na Escócia, que teve o uso dessa
ferramenta apoiado em nível nacional (WHITFORD, 2014), Estados Unidos (MEI et al.
2016), Austrália e México (ANDERSON et al., 2017).
Tento em vista que essa tecnologia não se encontra incorporada à rotina das
maternidades que integraram o cenário deste estudo, notou-se a expressão de surpresa por
parte de profissionais de ambas as instituições ao se defrontarem com o Plano de Parto:
A EO recebe com admiração o Plano de Parto da Eloá, demostra interesse, faz
leitura atenciosa e apresenta o apresenta como novidade para as residentes de
obstetrícia que estão próximas ao local. Em seguida ela faz uma perfuração no
documento e o anexa na contracapa do prontuário, tornando-o acessível a todos os
membros da equipe multiprofissional (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Diário de campo.
Hospital Y, Cuiabá, 18/10/2018).

Embora se trate de uma tecnologia desconhecida por alguns profissionais, a recepção
da mesma foi positiva. À medida que as gestantes eram admitidas nas maternidades e
apresentavam o Plano de Parto, gradualmente esse documento se tornou habitual e até
esperado por alguns prestadores de cuidado na admissão das mesmas.
Ah, eu achei que eles foram bem atenciosos comigo. Gostei! Não tenho do que
reclamar não. Eles pediram aquele papelzinho (plano de parto) que nóis feiz... aí eu
entreguei (Joana, 38 anos, G6, P1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
17/12/2018).
Eles (profissionais) colocaram o Plano de Parto junto da minha pasta, então, em
todo momento que trocava de equipe estavam ali com ele na mão (Elizabeth Maria,
37 anos, G1, C2, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 02/02/2019).

Além de acolhido, o Plano de Parto foi incorporado como norteador do cuidado às
parturientes por alguns profissionais, o que gerou singularidade e satisfação entre as
mulheres:
As enfermeiras do PPP sempre me perguntavam... E sempre também olhavam
através do pranejamento do parto que eu fiz, o papel... Ajudou bastante no
momento, que elas olhavam e falavam “Ah! Ela qué isso, ela não qué isso”, “Então
nessa página você marco isso no pranejamento de parto, né?”. “Ah! Tá no papel lá
que ela não qué isso, que ela qué isso”. Então ajudou bastante o pranejamento de
parto (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
01/02/2019).
O Plano de Parto foi superimportante porque quando eu entreguei para eles
(profissionais), aí eles respeitaram mais ainda (as escolhas), né? “Poxa, agora se
trata de um plano, no caso, o que ela desejaria”, então, tudo que estava ali foi bem
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respeitado e foi assim... De suma importância esse Plano de Parto! (Elizabeth
Maria, 37 anos, G1, C2, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 02/02/2019).
[...] Eu tinha colocado lá todos os procedimentos e graças a Deus eles respeitaram.
Toda hora eles vinham me perguntar se era assim mesmo. Eu fiquei feliz, porque o
atendimento... eu senti exclusiva ali na hora né. Eu fiquei feliz com o atendimento
deles. Foram super bem atenciosos né, cuidadosos... fiquei satisfeita pelo fato do
atendimento, pelo carinho que recebi, pelas pessoas que tavam ali perto (Eloá, 19
anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).

Quando os profissionais implementam e defendem os Planos de Parto, isso aumenta a
tomada de decisões e consequentemente a autonomia das mulheres no processo de
nascimento, o que leva a uma maior satisfação com a experiência (ANDERSON, 2012).
Pesquisa de abordagem qualitativa realizada em dois serviços de saúde da Escócia,
com 42 mulheres que fizeram uso do Plano de Parto e com 24 profissionais envolvidos com
cuidados obstétricos, identificou diversos benefícios com o uso dessa tecnologia, tais como a
oportunidade de as mulheres destacarem suas preferências; evitar intervenções obstétricas
específicas; melhorar a comunicação no processo parturitivo; estimular discussões; e gerar
tranquilidade. Os benefícios no controle da ansiedade ficaram particularmente evidentes entre
mulheres com histórico de partos traumáticos e entre aquelas que se encontravam
preocupadas se as suas escolhas seriam atendidas, encorajadas ou, pelo menos, discutidas pela
equipe atendente (WHITFORD et al., 2014).
No presente estudo, deparar-se com um Plano de Parto representou para a equipe de
saúde estar diante de mulheres munidas de informações sobre o processo de parto, boas
práticas de atenção, direitos e violência obstétrica. Essa percepção contribuiu para a abertura
de um canal de comunicação entre profissionais e parturientes, no que se refere aos cuidados
prestados, como pode ser observado nas narrativas a seguir:
O médico responsável pelo plantão, em diálogo com outro profissional, relata: “Ela
internou com três, quatro centímetros (de dilatação), eu não fiz nada (para acelerar o
processo) porque ela tinha Plano de Parto... Aí hoje ela concordou em fazer a
ocitocina... Eu discuti com ela, e ela achou melhor” (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1.
Diário de campo. Hospital Y, Cuiabá, 18/10/2018).
Tudo que tava ali eles respeitaram, todos os profissionais que passaram nos seus
horários eles viram lá o negócio (Plano de Parto), tanto é que o médico me fez três
vezes a pergunta "você quer mesmo (a ocitocina sintética)?"... Ele confirmou
mesmo! Ele saia, voltava, "você quer mesmo?", eu falei "quero", porque já não tava
mais aguentando, eu tava cansada na verdade. E aí ele veio e falou "então tá"... aí
ele foi, ainda voltou "eu vou aplicar tá?!"... Eu falei "tá bom" [...] Aí eu lembro que
deu quase uma hora e pouquinho e eu tava com sete centímetros (de dilatação) e
minha bolsa ainda não tinha estourado ainda... aí perguntaram se podia estourar,
porque eu levei o Plano de Parto, né? E tava tudo anotado lá. Toda hora eles viam
perguntar se podia isso ou aquilo, pq eles estava lendo o Plano de parto (Eloá, 19
anos, G2, P0, A1.15º Encontro. Cuiabá, 23/11/2018).
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Considerando o perfil intervencionista do profissional responsável pelo atendimento
na situação apresentada, o Plano de Parto atuou como um documento capaz de lembrá-lo dos
direitos da gestante, sobretudo o de participar ativamente do seu parto, o que permitiu a
desobstrução do diálogo para a negociação de condutas, de modo que intervenções
indesejadas fossem postergadas e até evitadas sempre que possível. Todavia, há que se
considerar que alguns médicos assumem essa postura com a intenção de “evitar conflitos” e
prevenir problemas (BURCHER, 2013), ou seja, litígios diante de uma prática
intervencionista.
Apesar do Plano de Parto diminuir a realização de procedimentos desnecessários
(SUÁREZ-CORTÉS, 2015), apresentá-lo não significa necessariamente ter um parto com
menos intervenções, no entanto, ao se mostrarem mais preparadas e conscientes de suas
escolhas, as mulheres se sentem confiantes para expressarem maior participação no processo
de parto. Nesse sentido, além da tomada de decisões, esse documento facilita a comunicação
com os profissionais, elementos estes que desempenham importante papel na redução do grau
de ansiedade e estresse (HIDALGO-LOPEZOSA; HIDALGO-MAESTRE; RODRÍGUEZBORREGO, 2017).
Ainda como efeitos positivos do Plano de Parto, notou-se que o consentimento
informado proporcionou segurança para aquelas que se encontravam preocupadas em evitar
intervenções obstétricas desnecessárias e permitiu exercerem maior controle sobre os eventos
durante o processo de parturição.
Um estudo realizado em Honolulu, Havaí, entre 2014 e 2015, que objetivou descrever
os escores de comunicação, confiança e satisfação após o parto em um grupo de 81 pacientes
que usaram um Plano de Parto padronizado, concluiu que o documento é uma ferramenta de
comunicação eficaz, visto que estimula a discussão entre as mulheres e seus provedores de
cuidado sobre desejos, expectativas, preocupações e percepções equivocadas. Nesta
investigação, o uso do Plano de Parto contribuiu para experiências positivas de parto em
termos de comunicação, confiança e satisfação, e a maioria das mulheres (84%) relatou que o
utilizaria novamente em experiência subsequente (ANDERSON et al., 2017).
É preciso reconhecer que a clínica tradicional não tem contribuído para a ampliação do
grau de autonomia dos sujeitos, uma vez que práticas estimuladoras de autonomia devem ser
empreendidas de maneira compartilhada, com avaliação conjunta de riscos, negociação de
cuidados e preocupação com a complexidade e singularidade de cada caso. Do contrário, se
estará produzindo um exército de seres tutelados e passivos, que em nada se responsabilizam
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pela própria vida (CAMPOS, 2007). Nesse sentido, percebe-se o Plano de Parto como uma
potente tecnologia de cuidado promotora de autonomia.
Ao se compreender a autonomia como um elemento fundamental na coprodução de
saúde, é preciso reafirmar o papel ativo dos sujeitos, recolocando-os como protagonistas na
gestão de si mesmos. Assim, é preciso estimular a corresponsabilização dos sujeitos por suas
escolhas, por meio da tomada de decisões conjunta, o que não significa culpabilizá-lo,
responsabilizá-lo sozinho por seu próprio cuidado ou, ainda, supervalorizar a potência do
humano e desconsiderar a existência de limites individuais e socioculturais (ONOCKO
CAMPOS; CAMPOS, 2006).
Apesar de reconhecer o Plano de Parto como uma ferramenta promotora de relações
dialógicas entre os atores envolvidos durante o processo de parturição, com importantes
ganhos para a autonomia das mulheres, percebe-se que essa tecnologia se mostrou igualmente
válida para comunicar aos profissionais as preferências das parturientes, em momentos em
que a comunicação verbal destas se encontrou dificultada pela situação de parto.
Entre as mulheres adeptas do parto humanizado, esse momento, caracterizado por um
estado alterado de consciência em que a racionalidade deixa de existir durante o trabalho de
parto, é denominado "partolândia". Para o obstetra francês Michel Odent, tal condição tratarse-ia de um momento de interrupção do neócortex no qual a mulher acessa o seu estágio mais
arcaico e apresenta lampejos de inconsciência. A explicação científica pauta-se na fisiologia e
em uma conjuntura hormonal que envolve altas concentrações de ocitocina e serotonina
(CARNEIRO, 2013):
Nesse momento eu deixei levar mesmo, eu perdi o controle daquele momento... num
queria muita ajuda... Eu nem sei... Eu realmente desliguei... Tem coisas que
ele[esposo/acompanhante]conta que eu fico assim: Nossa!... Isso aconteceu!? É
muito estranho, muito estranho... E aí eu lembro que... Eu não lembro de muitas
coisas, detalhinhos, porque eu acho que a minha cabeça estava em outro plano...
Pra mim, quando eu tive ele [filho], ainda tava a tarde, e já tava noite, bem tarde,
dez e pouco (da noite)... pra mim tava de tarde, pra mim ia nascer sete e pouco
(Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).
Eu estava calma, estava até me estranhando porque eu estava calma, eu estava
meio grogue demais ((risos)), BEM calma... ((risos)) (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).
Quando foi oito horas da noite começaram as contrações, cada vez mais fortes,
mais fortes, eu chegava a vomitar, eu já sentindo muita dor, eu não lembro a hora,
como a dor é muito grande, eu já não conseguia mais olhar no celular, já estava
entrando no mundo da partolândia. [...] Aí parece que veio um médico, mas não me
recordo o rosto, por que na partolândia você não vê nada (Eduarda, 15 anos, G1,
P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
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As falas apresentadas a seguir denotam que algumas mulheres conseguem reconhecer
essa experiência de desconexão com o mundo exterior, anteriormente abordada durante os
encontros do programa. Nesses momentos específicos, em que a razão se encontra suprimida
e o diálogo prejudicado, foi possível observar mulheres entregues aos cuidados dos
profissionais. Assim, ter uma equipe que legitime as escolhas registradas no Plano de Parto se
mostrou relevante condição para que haja cumprimento do mesmo e exercício de autonomia.
Para além da postura profissional atenta e respeitosa, contar com a presença de um
acompanhante envolvido com esse planejamento foi aspecto importante para garantir a
continuidade do diálogo com a equipe e a proteção à autonomia das mulheres, especialmente
durante esse período do trabalho de parto:
Ali no momento eu fiquei um pouco assim, como eu disse, "fora do ar" em alguns
momentos, e ele (esposo/acompanhante) que tava ali do meu lado, falando que eu ia
consegui, me levando para o chuveiro, e tudo naquele momento ali, né? Então, pra
mim, ele foi essencial (Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 29/11/2018).
Entrevistadora: Você teve oportunidade de fazer escolhas e tomar decisões durante
o trabalho de parto e parto?
Janaina: Sim, tive. Com a ajuda do meu marido, porque eu não conseguia mais...
Como ele já sabia tudo que eu queria e o que não queria, ele me ajudava bastante
nesse momento. Então, sim, eu tive! (Janaína, 34 anos, G3, P1, C1, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 01/02/2019).

Situação oposta foi observada em um caso em que a mulher, por um adiantamento do
trabalho de parto, não conseguiu realizar o planejamento e, assim, não pôde contar com
profissionais e acompanhantes cientes de suas escolhas e preferências previamente:
Gabriela encontra-se no banheiro, acompanhada do esposo, posicionada de joelhos
no chão e com o tronco debruçado sobre a bola Suíça, enquanto a água morna do
chuveiro cai sobre a sua região lombar. Ao notar a luz do ambiente acesa, a EO se
aproxima e pergunta se Gabriela quer a desligue, porém não recebe resposta, o
esposo repete o questionamento, mas ela demonstra muita introspecção e,
novamente, não responde (Gabriela, 25 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital
X, Cuiabá, 29/09/2018).

Recobrar a consciência da parturiente de forma dispensável nesse período pode retirála desse “lugar” favorável à evolução natural do parto. Segundo Carneiro (2013), só há espaço
para essa experiência quando a mulher se encontra isolada, na penumbra, cômoda e à vontade,
contudo muitos profissionais não valorizam esse momento, interrompendo-o e percebendo-o
como descontrole emocional e desordem.
No que se refere ao cumprimento do Plano de Parto, foram observadas situações em
que as escolhas das gestantes foram atendidas e casos em que estas não foram consideradas,
independente da maternidade de atendimento. Essa variação ocorreu por motivos diversos,
porém mostrou importante relação com o perfil do prestador de cuidados: categoria
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profissional do atendente; acesso e comprometimento do profissional com a humanização da
assistência ao parto; maneira como estabelece o processo de trabalho dentro da equipe; e
aspectos ligados à empatia.
Boa parte do que eu escolhi foi atendido, porque o médico foi bem atencioso. Acho
que eu consegui uma equipe boa no dia (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).
Todos me trataram super bem, apesar de que eles esqueceram do meu marido
cortar o cordão (umbilical) e eu também! NEM lembrei! Você fica tão emocionada
((risos)), você tá ali com a neném no braço e nem lembra! (Iasmim, 27 anos, G2, P0,
C1, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 14/11/2018).
Imediatamente após o nascimento Iasmim recebe a filha em seu colo das mãos da
médica obstetra. Em seguida, a profissional realiza a ligadura precoce do cordão
umbilical, sem comunicar ou dar a oportunidade do procedimento aos pais. Iasmim
emocionada com o nascimento da filha não percebe a execução do procedimento,
tampouco se dá conta que sua escolha não foi atendida (Iasmim, 27 anos, G2, C1,
A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá, 22/09/2018).

Apesar de o Plano de Parto ter sido considerado pelos profissionais em diversos
momentos da assistência às mulheres, possivelmente por já haver em ambas as instituições
um debate iniciado sobre qualificação do cuidado obstétrico baseado em princípios da
humanização, constata-se que a presença do documento não foi suficiente para garantir que as
preferências das mulheres fossem respeitadas por todos os prestadores de cuidados, mesmo
quando as condições se mostraram favoráveis ao cumprimento do mesmo. Em geral, as
mulheres acompanhadas pela EO durante o trabalho de parto e, principalmente no momento
do parto, usufruíram de um maior número de escolhas atendidas:
Ela (EO) confirmou: “Você não quer música?”, falei que não, então ela não
colocou música. E achei SUPER tranquilo o ambiente, ela me deixou a vontade
quanto às posições que eu queria, os exercícios que eu queria fazer, me deixaram a
vontade no banheiro, foi exatamente do jeito que eu planejei, eu acredito assim que
se eu não tivesse planejado tudo aquilo, não teria acontecido do jeito que eu queria,
né? Então aconteceu exatamente do jeito que eu planejei, é que não deu pra eu ir lá
entregar meu Plano de Parto pra eles (profissionais), mas eu pedi para o meu
esposo entregar e eu acredito que eles tenham visto né? Então eu acho que eles
respeitaram bastante minha opinião, a minha vontade e eu gostei muito (Rosa, 18
anos, G1, P0, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).

Estudo retrospectivo que objetivou conhecer o grau de cumprimento das solicitações
registradas por 178 mulheres nos seus Planos de Parto, conduzido em hospitais do Sistema de
Saúde Pública da Andaluzia, identificou um baixo grau de atendimento do documento (37%)
e concluiu que, quanto maior foi o cumprimento, melhores foram os resultados maternos e
neonatais, sendo, portanto, necessárias medidas para melhorar seu grau de cumprimento desse
planejamento (HIDALGO-LOPEZOSA et al., 2017).
Segundo os autores, os motivos relacionados ao baixo grau de atendimento às
solicitações podem ser múltiplos, no entanto dois se destacam: o curso incerto do processo de
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parto, quer seja por complicações ou pelo surgimento de situações inesperadas, pode obrigar a
equipe a descumprir requisições do Plano do Parto; o segundo motivo, controverso no que
tange ao exercício da autonomia das mulheres, está relacionado à tensão gerada entre a
parturiente e o seu atendente devido a não aceitação da “perda de autonomia profissional”.
Nesses casos, o Plano de Parto atua como uma barreira à assistência (HIDALGOLOPEZOSA et al., 2017).
Nessa mesma direção, pesquisa qualitativa realizada com nove profissionais que
atuam na assistência ao parto no leste da Inglaterra, que buscou explorar e comparar a
experiência em dois diferentes serviços em relação aos Planos de Parto, identificou que
algumas midwifes (parteiras profissionais) se sentem pressionadas diante de um Plano de
Parto, o que as provoca irritação. Dentre os motivos para a tensão, estão o fato de as
profissionais perceberem os Planos de Parto como uma ferramenta defensiva; o sentimento de
que não são respeitadas por suas habilidades e experiência; e inflexibilidade materna por não
compreenderem que intervenções clínicas podem ser necessárias. Desse modo, as parteiras
mostraram-se ofendidas com o fato de as mulheres “quererem desafiar a sua condução” e se
apresentaram relutantes em entregar o controle do processo a elas (WELSH, 2014).
É relevante destacar que, mesmo em países que contam com um modelo de assistência
composto por midwifes e com poucas intervenções obstétricas, identificam-se perturbações na
relação da mulher com o atendente, provocadas pelo Plano de Parto. Nesse contexto, julga-se
que grande parte dos conflitos decorrentes da utilização dessa ferramenta se baseia na
dificuldade dos profissionais em abrir mão do controle e atribuir a autonomia do parto à
mulher.
Como não há uma cultura que promova a tomada conjunta de decisões, nota-se que
quando ocorrem contradições entre o tipo de cuidado que a mulher demanda e a atenção que o
profissional está preparado e disposto a oferecer, o Plano de Parto pode ser visto como um
instrumento provocador, a ponto de prejudicar a assistência e até gerar abandono
(ANDREZZO, 2016). Contudo, o propósito desse planejamento é promover a comunicação e
não induzir atrito entre os provedores e as mulheres (AFSHAR, 2018). Nesses contextos, para
se reduzir a tensão, sugere-se o diálogo entre as partes e a educação pré-natal (HIDALGOLOPEZOSA et al., 2017).
Segundo Whitford et al. (2014), a hostilidade de alguns profissionais em relação às
mulheres que apresentam Planos de Parto pode estar relacionada a uma desconfiança de
ambos os lados. Das mulheres, por acreditarem que seus valores e escolhas não serão
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respeitados, e dos provedores, por julgarem esses planejamentos como desinformados e
irrealistas, por frequentemente expressarem preferências inadequadas.
Nesse sentido, para melhorar o grau de cumprimento dos Planos de Parto, é essencial
que as mulheres reconheçam a natureza imprevisível desse processo e não criem expectativas
irrealistas, mas que considerem tanto suas condições clínicas quanto as alternativas viáveis, a
partir do contexto organizacional do serviço. Tal prudência proporcionará um maior
atendimento às expectativas maternas e consequentemente mais satisfação com o parto
(MEDEIROS et al., 2019).
Quando as mulheres são apoiadas na elaboração de um Plano de Parto coerente e se
apresentam abertas às mudanças necessárias em suas preferências, especialmente diante de
evoluções que desviam da normalidade, as frustrações com as expectativas não atendidas são
superadas com menor pesar, como exemplificado no depoimento a seguir:
Aconteceu exatamente como eu tinha planejado, só na hora do pulsar, né? Que não
deu para pulsar todo o sangue (do cordão umbilical para o bebê), essa foi a única
intercorrência (clampeamento precoce do cordão) que não aconteceu do jeito que
eu tinha planejado. Eu estava com muita falta de ar e o neném acaba respirando
por mim né? Então não deu para esperar (Rosa, 18 anos, G1, P0, A0. Entrevista
semiestruturada. Cuiabá, 03/12/2018).

Diante de complicações não previstas, as possibilidades de escolha e de envolvimento
da parturiente no processo decisório podem se apresentar reduzidas, contudo, notou-se
compreensão das mulheres em relação às intervenções obstétricas realizadas em razão da
segurança da mãe e/ou do bebê.
Comportamento de aceitação semelhante foi observado diante da realização de
intervenções sem indicações/respaldo clínico por alguns profissionais, contudo não
reconhecidos como tal pelas mulheres. Nesses casos, por não possuírem conhecimento
técnico aprofundado, as mulheres não conseguiram identificar tais práticas como
desnecessárias e, portanto, foram entendidas por elas como benéficas.
Na hora que o neném tava pra sair o médico teve que puxar ele. Ele explicou que foi
por causa do cordão (umbilical). Eu vi na hora que ele tava tentando tirar o cordão
(Eloá, 19 anos, G2, P0, A1. 15º Encontro. Cuiabá, 23/11/2018).

Constata-se que a decisão compartilhada entre os envolvidos na assistência ao parto é
um tema ainda pouco discutido no Brasil e para se promover a autonomia da mulher no parto
é preciso começar pelas informações cientificamente embasadas e não tendenciosas a fim de
que as mulheres possam tomar decisões compartilhadas e conscientes (SODRÉ; MERIGHI,
2012).
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Outro motivo para o não cumprimento do Plano de Parto decorreu da rápida
evolução do trabalho de parto de algumas mulheres, o que não proporcionou tempo hábil para
que elas tivessem suas escolhas atendidas, no entanto isso não gerou descontentamento nas
mesmas, que relataram satisfação com a experiência:
O parto não foi do jeito que pensei... não teve a música, foi tudo muito rápido, por
isso... foi tudo muito rápido, eu tinha pensado nas músicas, na dança e não deu
tempo de nada ((risos)), foi tudo muito rápido... Mas eu fiquei muito satisfeita,
muito, muito mesmo! (Kemilly, 21 anos, G2, P1, A0. Entrevista semiestruturada.
Cuiabá, 28/11/2018).
Foi tão rápido que... num deu de eu tomar banho de chuveiro, queria fazer o
negócio da bola, num deu tempo. Aí sobre ganha o neném, eu não tinha escolhido
ainda a posição que ia ganha... eu coloquei pra escolhe na hora, daí foi na
banqueta, foi só sentar, eu fiz duas forças e o neném nasceu. Na hora que tava
doendo, eu ainda pedi água, a enfermeira levou... Eu bebi água... Só num deu tempo
de fazer as coisa, né? Foi tão rápido ((risos)) (Sílvia, 32 anos, G5, P4, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 28/11/2018).

Fica evidente a necessidade de as mulheres se prepararem para a possibilidade de
flexibilizar o planejamento, devido à natureza dinâmica do processo de parturição, e assim
prevenir frustrações. As atividades educativas em grupo são estratégicas para esse fim. Nelas,
o diálogo, as trocas de experiências e as orientações profissionais permitem que as gestantes
compreendam que, em algumas situações, o tipo de parto independe da própria vontade,
preparando-as, dessa forma, para as possíveis intercorrências. Esse planejamento realista
reduz a possibilidade de frustração se o parto desejado não puder ser realizado, uma vez que o
“parto possível”, que atende às necessidades da mulher e do seu filho, é melhor aceito
(ZAMPIERI et al., 2010).
Nesse sentido, o Plano de Parto deve ser compreendido como um roteiro norteador
para discussão entre mulheres e profissionais, que auxilia na educação em saúde durante o
período gestacional e na promoção de decisões compartilhadas durante o trabalho de parto, e
não como um planejamento rigidamente formatado e inflexível (MEDEIROS, 2018). No
fragmento, a seguir, uma das mulheres apresenta essa clareza:
Eu acho assim que foi atendido boa parte (do Plano de Parto), assim, porque não é
tudo também, né? Por que... é um plano né? Na verdade é um plano. Mas foi sim,
fui muito bem atendida, muito bem cuidada (Eduarda, 15 anos, G1, P0, A0.
Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 05/12/2018).

Ao compreender o Plano de Parto como um planejamento maleável, a gestante tem a
possibilidade de rever escolhas durante a experiência de parto e o profissional será
responsável por gerenciar tais mudanças e compartilhar as decisões (MOUTA et al., 2017),
especialmente quando se tratar de intervenções inicialmente não desejadas, porém necessárias
em razão da segurança materna e/ou fetal.
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Na experiência do programa, o conhecimento in loco da realidade dos serviços
obstétricos, proporcionado por meio das visitas às maternidades, favoreceu a realização de
escolhas realistas pelas mulheres, com base na filosofia institucional, nas tecnologias de
cuidado disponíveis e na estrutura física desses locais. Ademais, as mulheres foram
estimuladas a pensar tanto nas preferências relacionadas à evolução natural do parto como
naquelas inerentes a situações de agravos, em que intervenções no processo fisiológico
poderiam ser necessárias, dentre elas a possibilidade de um desfecho cirúrgico. As escolhas
referentes à cesariana, em casos de indicação clínica, puderam ser registradas em espaço
específico no Plano de Parto, o que também contribuiu para uma experiência positiva, como
pode ser evidenciado no relato a seguir:
Eu quis ter normal, mas devido que a bolsa rompeu antes, não tive sorte nesse
sentido, e teve que ir para a cesariana, até por causa da situação que era de risco
para mim e para o bebê, e aí com isso, eu aceitei, acolhi, porque a minha vontade
era uma, mas a de Deus era outra, e aí, logo já fomos para a cesariana e graças a
Deus minha filha veio nascer com muita saúde. [...] Então, no primeiro momento
assim, eu me senti como se tivesse em um poço sem SAÍDA e só tinha uma chance,
né? E essa chance era de eu ter cesariana, então não seria mais possível mesmo ter
(o parto) normal, então é... Eu vi que foi uma benção de Deus, então eu me sinto
assim super feliz porque tudo deu certo no final. A minha vontade foi respeitada,
então isso pra mim foi uma grande satisfação, uma grande felicidade mesmo
(Elizabeth Maria, 37 anos, G1, C2, A0. Entrevista semiestruturada. Cuiabá,
02/02/2019).
O acompanhante entrou na sala de cirurgia após colocar vestimenta própria, foi
orientado a se posicionar ao lado da gestante que já se encontrava deitada na mesa
cirúrgica. Em seguida, o cirurgião tranquilizou o casal e disse para que eles ficassem
a vontade para conversar durante o procedimento. Conforme desejos expressos no
Plano de Parto, Elizabeth não teve suas mãos amarradas; o campo cirúrgico foi
abaixado antes do nascimento e o cirurgião sugeriu que ela levantasse a cabeça por
um momento para conseguir visualizar o nascimento do bebê. O ar condicionado foi
desligado nesse momento, e imediatamente após o nascimento, o bebê ainda
conectado ao cordão umbilical, foi aproximado da mãe para ela pudesse dar um
beijo em sua filha. A médica anestesista se ofereceu para tirar foto da família e
registrou este momento. O clampeamento do cordão foi realizado após três minutos
e o médico explicou para a Elizabeth a importância de tal conduta. À medida que o
pediatra realizava o exame físico no RN, em berço aquecido, o mesmo explicava os
cuidados realizados para ao pai da criança, que o observava. Depois de finalizado o
exame, o profissional a colocou no colo do pai que se aproximou da esposa e ali
permaneceu durante todo o período de sutura. O ambiente permaneceu silencioso
durante a maior parte do tempo, sem a presença de conversas entre os profissionais
no transcorrer da cirurgia. A equipe se mostrou acolhedora, respeitosa e empática
(Elizabeth Maria, 37 anos, G2, C1, A0. Diário de campo. Hospital X, Cuiabá,
12/12/2018).

Em direção oposta à narrativa apresentada, observa-se que na assistência ao
nascimento cesáreo no Brasil predominam práticas como amarração das mãos das mulheres
durante o procedimento cirúrgico, uso de medicamentos sedativos que inibem a participação
materna e a postergação do primeiro contato entre mãe e filho, o que agrava a negligência
com a autonomia feminina e com os aspectos emocionais maternos (REIS et al., 2017).
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O relato anterior evidencia que, apesar de o propósito original do Plano de Parto não
estar direcionado ao planejamento da cirurgia cesariana, a elaboração desse documento
também se mostrou benéfica nesse caso, principalmente no que se refere ao atendimento às
escolhas maternas, o que repercutiu positivamente na satisfação da mulher. Cabe ressaltar que
os cuidados humanizados identificados na situação relatada não devem ser atribuídos
exclusivamente ao uso da tecnologia, uma vez que outros aspectos então envolvidos com esse
fazer, dentre eles o compromisso profissional com uma prática ética e relacional.
Nesse sentido, estudo de coorte, realizado entre 2011 e 2012 com 9303 mulheres
espanholas, que objetivou conhecer, analisar e descrever a situação atual dos Planos de Parto,
comparando o processo de parto e sua finalização entre as mulheres que apresentaram e as
que não apresentaram esse instrumento, constatou que os Planos de Parto influenciam
positivamente o processo de parto e a sua finalização. Além dos desfechos clínicos
favoráveis, o estudo identificou que essa ferramenta reforça a autonomia das mulheres,
aumentando as dimensões de segurança e empoderamento (SUÁREZ-CORTÉS et al., 2015).
Em geral, ter um Plano de Parto contribuiu para que a experiência das mulheres com o
processo de parturição fosse positiva. A satisfação materna esteve presente mesmo quando as
preferências expressas no documento não foram totalmente atendidas. Tal manifestação pode
ser atribuída a diversos fatores, tais como 1) o estabelecimento benéfico de discussão sobre as
opções com os profissionais; 2) a compressão de que alguns aspectos previstos poderiam fugir
do controle e requerer desfechos diferentes do planejado; 3) em caso de mulheres com
histórico de parto, a experiência atual apresentou benefícios significativos em relação à
anterior, principalmente em relação à participação no processo por meio da tomada de
decisões.
No relato a seguir, a satisfação com o uso do Plano de Parto foi expressa pelo desejo
de repetir essa prática em uma experiência futura:
Se eu futuramente for ter outro filho, vou fazer novamente, porque eu achei bem
interessante na verdade, nunca nem tinha visto esse Plano de Parto (Eloá, 19 anos,
G2, P0, A1. Entrevista semiestruturada. Cuiabá, 29/11/2018).

Resultado diverso em relação à satisfação foi identificado em estudo de coorte
prospectivo realizado com 300 mulheres na Califórnia. Com o objetivo de identificar
associações entre o Plano de Parto, a presença de intervenções obstétricas e a satisfação
materna, a pesquisa identificou que, embora as mulheres com Plano de Parto fossem
submetidas a um menor número de intervenções obstétricas, elas se mostraram menos
satisfeitas com a experiência, em comparação com mulheres sem Planos de Parto. Apesar do
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curioso resultado, a investigação aponta como lacuna a impossibilidade metodológica de
identificar especificamente os motivos da maior insatisfação. Contudo, sugere que as
expectativas das parturientes, quando não alcançadas, levam a um sentimento de decepção
com o Plano de Parto (AFSHAR, 2018).
A satisfação com o parto, em geral, está relacionada ao atendimento das expectativas
maternas, assim, diante do não atendimento das escolhas expressas no Plano de Parto, há uma
maior tendência de as mulheres se sentirem decepcionadas, frustradas e insatisfeitas. Para
minimizar tal problemática, é fundamental a elaboração de planejamentos realistas a fim de
melhorar o grau de cumprimento destes, ademais, é preciso que as mulheres reconheçam a
imprevisibilidade do parto para que estejam flexíveis a mudanças necessárias (MEDEIROS et
al., 2019).
Ressalta-se que, diferentemente do contexto de outros estudos, nesta investigação o
Plano de Parto não foi construído de forma isolada, mas, sim, inserido em uma experiência
maior, que proporcionou suporte informativo, emocional, além de ter envolvido gestantes,
acompanhantes e profissionais em atividades educativas e dialógicas que possibilitaram a
aproximação entre atenção pré-natal e os locais de assistência ao parto durante o período
gestacional.
Nesse contexto, a realização do Plano de Parto exigiu das mulheres um exercício
crítico de reflexão sobre os desejos individuais, na relação com os determinantes do contexto,
o que possibilitou o estabelecimento de um planejamento realista. A utilização dessa
tecnologia refletiu na conformação das relações entre os sujeitos envolvidos na cena do parto,
profissionais e parturientes, tornando possível às mulheres a instituição de novas
possibilidades, em especial agir com maior grau de autonomia em relação aos seus
determinantes.
Em síntese, o Plano de Parto possibilitou às mulheres aumentar a compreensão sobre o
processo parturitivo e comunicar por escrito as práticas consentidas e as indesejadas nessa
experiência, proporcionando, desse modo, um controle relativo do processo. O uso dessa
ferramenta promoveu o diálogo com os prestadores de cuidado hospitalar e facilitou a
expressão verbal de necessidades nesse espaço a partir da confiança construída durante a fase
de elaboração da mesma. Esse comportamento deliberativo, pouco percebido nas histórias de
vida desse grupo, propiciou ganhos de autonomia para essas mulheres no cenário do parto.
Apesar de os profissionais não estarem familiarizados com o uso do Plano de Parto,
observou-se boa aceitação do mesmo, todavia o cumprimento foi baixo entre alguns deles,
principalmente pela resistência em permitir que a mulher ocupe o lugar de centralidade no
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processo de parto e devido à dificuldade no estabelecimento de um diálogo ativo para o
compartilhamento de decisões. Nesse sentido, o Plano de Parto não impediu que mulheres
passassem por intervenções desnecessárias, contudo contribuiu para minimizar tais práticas.
Considera-se, portanto, o Plano de Parto uma ferramenta importante para a produção
de autonomia. Entretanto, sem o envolvimento do acompanhante e o apoio profissional para a
elaboração e, principalmente, efetivação das escolhas da mulher durante o processo de
parturição, esse documento não se mostra suficiente. Constata-se que é necessário maior
apoio institucional para a sensibilização dos profissionais e valorização dessa tecnologia.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta PCA buscou analisar as repercussões de uma experiência, que teve intenção de

subsidiar a coprodução de autonomia de gestantes, durante o processo de execução da mesma
e no momento do trabalho de parto e parto. Para tanto, propôs-se a realização de um programa
educativo denominado “Meu Parto”.
A diversidade de métodos/técnicas utilizados na fase de produção dos dados empíricos
(história de vida, GC, observação participante e entrevista semiestruturada) permitiu à
pesquisa acessar diferentes perspectivas, o que contribuiu para a validação das análises e
conclusões realizadas, contudo estas não estão isentas de possíveis parcialidades,
reducionismos ou generalizações inadequadas. Isso porque, desde a concepção, a pesquisa é
caracterizada pela intencionalidade do pesquisador, no caso, investigar as repercussões de
uma intervenção da qual se participou ativamente, o que coloca em evidência a implicação do
investigador no processo.
Dito isso, apresentar-se-ão algumas considerações acerca dos efeitos e potencialidades
da experiência proposta, na coconstrução de autonomia das mulheres, com base no conjunto
do material empírico produzido e já trabalhado. Serão apresentadas também considerações
sobre os elementos do contexto que interferiram na expressão da autonomia das parturientes,
na intenção de que estes possam subsidiar a formulação e o aprimoramento de outros
processos de coprodução de autonomia em saúde.
A partir deste trabalho foi possível identificar elementos do contexto de vida no qual
as

mulheres,

participantes

do

estudo,

estão

inseridas,

que

funcionaram

como

constrangimentos externos à produção e ao exercício de sua autonomia. A escassez de afeto,
de diálogo, de acesso a espaços de reflexão crítica, assim como a frágil rede de apoio e as
relações assimétricas e violentas, retratam uma população desrespeitada em seus direitos e
necessidades. Assim, a falta/pouca autonomia evidenciada decorre de uma multiplicidade de
elementos que integram as dimensões subjetiva, sociocultural e familiar dessas mulheres.
O que se destaca em relação a esse aspecto é que as mulheres inicialmente
manifestaram dificuldades em reagir a esses determinantes de forma refletida e planejada
(práxis) e se tornam reféns da compulsão interna ou da subserviência ao social. Essa condição
foi expressa por comportamentos ora movidos pelo desejo, ora carregados de conformismo e
submissão, mesmo diante de situações desconfortáveis e injustas, o que para essas mulheres
significa viver sem expressar vontades e sem crítica, conformações estas que se opõem à
produção e ao exercício de autonomia.
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Na contramão do contexto de vida apresentado, o programa Meu Parto, subsidiado por
referencial da educação problematizadora, buscou oferecer um cenário favorável à produção e
ao exercício de autonomia por meio da valorização do diálogo, da adoção de posturas menos
assimétricas e mais relacionais, da reflexão crítica da realidade e da corresponsabilização
entre os sujeitos. Dentre esses elementos, destacaram-se como significativos para a produção
de autonomia quatro aspectos principais: 1) as relações entre profissionais e mulheres
baseadas no afeto, respeito e valorização do Outro; 2) o estímulo ao pensamento reflexivo e
crítico; 4) o diálogo; e 3) a possibilidade de as mulheres exercitarem a autonomia individual, a
partir da criação de oportunidades para que elas pudessem fazer escolhas e tomar decisões.
Essa última prática foi valorizada nesta pesquisa por se entender que é por meio do exercício
da autonomia que ela se torna possível.
A participação no programa propiciou às mulheres ganhos significativos de
autonomia, manifestos durante o seu processo de execução. A experiência possibilitou a
construção de novos conhecimentos, dentre eles o autoconhecimento corporal e a
compreensão sobre direitos, o que esteve associado ao exercício destes, assim como a
realização de escolhas e tomada de decisões conscientes. Como resultante dessas ações,
observou-se a reelaboração das compreensões sobre o processo de parto e nascimento; o
fortalecimento dos recursos/capacidades pessoais a partir da confiança em seu próprio corpo;
o preparo físico; o reconhecimento das mulheres como sujeitos portadores de direitos; e a
corresponsabilização com a própria saúde, expressa por um envolvimento mais ativo com o
processo gravídico puerperal.
Um aspecto relevante a ser destacado em relação à participação das mulheres no
programa diz respeito à considerável adesão das mesmas às atividades propostas. Por ser esta
uma questão frequentemente apontada como problemática pelos profissionais de saúde
vinculados à atenção básica, que relacionam a baixa adesão de gestantes à falta de interesse da
população pelos trabalhos propostos pelos serviços, essa experiência revela o oposto, o que
indica a necessidade de pensar o abordado e se as estratégias adotadas estão realmente de
acordo com as necessidades desse público.
A ampliação da rede de apoio social no período gestacional evidenciou um exercício
de autonomia das mulheres, que buscaram no apoio mútuo o fortalecimento da confiança
individual.

O

grupo

formado

em

aplicativo

de

mensagens

virtuais

contribuiu

significativamente com esse processo e mostrou ser um recurso estratégico para promover a
comunicação, o vínculo e o apoio entre os pares. Esse suporte se revelou especialmente útil
no que se refere ao enfrentamento diário de incertezas, inseguranças, medos e da estrutura
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social que sustenta o significado do parto como sofrimento e risco. Isso porque, muitas delas,
no decorrer da participação no programa, reelaboraram suas escolhas e optaram pelo parto
humanizado, o que significou apresentar opinião discordante de alguns familiares.
Considerando que os efeitos do apoio social na autonomia de gestantes têm sido pouco
estudados, uma vez que as pesquisas sobre a temática não têm priorizado esse público,
vislumbra-se um maior investimento em investigações que aprofundem os efeitos da rede de
apoio na autonomia da gestante, visto que os achados apontam que se sentir apoiada por uma
rede repercute de forma positiva no processo de construção da autonomia na gestação.
Outro aspecto que sobressai, a partir dessa experiência, diz respeito ao vínculo
construído entre os profissionais de saúde e as gestantes. Compreende-se que a construção de
uma relação de respeito e confiança entre esses sujeitos é uma estratégia essencial na
coprodução de autonomia e deve ser priorizada. Para tanto, é necessário que o cuidado esteja
centrado na mulher a fim de considerar a subjetividade e as necessidades desta, validar as suas
escolhas, de forma que ela adote atitude crítica diante das orientações recebidas, sendo capaz
de reconhecer os benefícios e os riscos relacionados com cada opção oferecida.
Importante salientar que a articulação interdisciplinar da equipe multiprofissional na
assistência a essas mulheres promoveu um cuidado integral e contribuiu para o atendimento
às reais necessidades dessa população. Desse modo, destaca-se a importância de o
profissional/serviços de saúde trabalhar de forma articulada com a academia em experiências
como a apresentada e se aproximar da rede de apoio da gestante, reconhecendo as
potencialidades existentes nessas relações, de modo a ampliar a abordagem assistencial
tradicional e contribuir para modificar o modelo biomédico de cuidado em saúde.
A experiência com o programa também repercutiu positivamente na parturição, o que
foi evidenciado pela tranquilidade expressa pela parturiente que demonstrou confiança no
processo e em suas capacidades, pela postura ativa assumida e capacidade de expor
preferências em relação ao seu cuidado. Contudo, alguns cenários se mostraram desfavoráveis
e estiveram relacionados, principalmente, com a postura do prestador de cuidado.
Confirma-se com este estudo que o cuidado humanizado, respeitoso e empático
prestado pelo profissional, aliado à sua capacidade de ouvir, de apoiar e de confortar, é um
importante aspecto para a expressão da autonomia. Nesta pesquisa, essas características foram
observadas, sobretudo no fazer da enfermeira obstétrica, e propiciaram a participação ativa da
gestante no processo de parturição.
Como aspectos que limitam a expressão de comportamentos autônomos foram
identificados arranjos assistenciais organizados de forma hierárquica e centrados na figura do
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médico, bem como relação profissional-parturiente verticalizada, impessoal, fria, autoritária e
desrespeitosa. Em meio a um contexto de parto pouco democrático, as mulheres se mostram,
em alguma medida, capazes de resistir à assistência comumente oferecida, argumentar
condutas e reivindicar seus direitos. Contudo, em situações em que se somou às relações
impositivas uma coação de origem interna (sensações dolorosas intensas), o comportamento
observado foi o de sujeição.
Destaca-se, portanto, que o fortalecimento dos sujeitos e a democratização das
instituições coadjuvam para o exercício do sujeito autônomo e se configuram como um
caminho necessário para a reformulação e superação do modelo obstétrico hegemônico. Em
situações em que ambas as situações estiveram presentes, observaram-se protagonismo e
compartilhamento de decisões, o que gerou intensa satisfação com a experiência de parto.
Portanto, diante de relações profissional-parturiente conflituosas, em que os
verdadeiros interesses da última não são expostos, entende-se que para que a mulher exerça a
sua autonomia é fundamental que ela construa durante o pré-natal, apoiada pelos profissionais
que a acompanham, o fortalecimento necessário para vivenciar o parto, ou seja, são
necessários investimentos na coconstrução de sujeitos autônomos.
Contudo, sobre esse aspecto, destaca-se que as políticas públicas de saúde voltadas ao
parto e ao nascimento, à medida que se ocupam com a reformulação do contexto obstétrico
(práticas profissionais baseadas em evidências científicas; estrutura física e ambiência das
maternidades; investimentos em Centros de Parto Normal e Casas de Parto; qualificação da
formação profissional etc.), não têm dedicado similares esforços/investimentos em ações
voltadas ao fortalecimento das mulheres com vistas à experiência do parto.
Nota-se que a coprodução de autonomia de mulheres não foi tomada como um desafio
central por nenhuma política pública brasileira e são escassas as iniciativas dos serviços de
saúde com esse fim. Portanto, entende-se que é preciso romper com esse padrão dominante
que desautoriza a população de expressar seus desejos, interesses e exercer direitos e criar
espaços/oportunidades para o despertamento crítico sobre os métodos de controle social, em
busca de superar comportamentos mecânicos e subordinados. Acredita-se que a participação
ativa, o enfrentamento e a luta de mulheres fortalecidas podem provocar mudanças no cenário
obstétrico brasileiro.
Uma potente estratégia a ser incorporada na atenção básica, a fim de favorecer o
exercício da autonomia das mulheres no processo de parto e nascimento, é o Plano de Parto.
Os achados deste estudo revelam que, quando bem utilizada, essa ferramenta possibilita
intervir em dominâncias, como no paternalismo nas ações dos profissionais de saúde, na má

213

comunicação e no excesso de intervenções obstétricas, possibilitando a redução da
passividade diante de práticas biomédicas de controle. O Plano de Parto mostrou-se
particularmente importante nos momentos em que a parturiente encontrou dificuldades para
expressar suas preferências, em decorrência das dores intensas, da experiência com a
“partolândia” e/ou da iminência do parto.
A despeito do acompanhante, é preciso salientar que a presença desse apoiador
durante o trabalho de parto e parto, em geral, constituiu um suporte importante, ao transmitir
confiança e tranquilidade à parturiente. No entanto, tais benefícios não puderam ser
observados entre os acompanhantes desconhecedores do processo de parturição, uma vez que
estes ao se mostrarem inseguros e/ou em desacordo com as escolhas da parturiente
prejudicaram a experiência do processo natural de parto, afetando negativamente a autonomia
da mulher.
No Brasil, legislação específica garante a presença do acompanhante durante a
internação para o parto e as políticas públicas têm reafirmado esse direito como uma prática
de cuidado humanizado à mulher. Contudo, nota-se que a preparação do apoiador para
participar dessa experiência não tem recebido a mesma atenção dos programas e serviços de
saúde, o que se configura como problemático no que tange ao exercício de autonomia das
mulheres.
Em síntese, os principais obstáculos à expressão da autonomia das mulheres,
identificados no processo de parto, foram relação médico-paciente conflituosa, sensação
dolorosa intensa e presença de acompanhantes despreparados (em desacordo com os desejos
da mulher). No fortalecimento da mulher, favoreceram a relação respeitosa e acolhedora com
os profissionais e a elaboração do Plano de Parto.
A satisfação com o parto está diretamente relacionada ao protagonismo vivido no
processo de parturição. As mulheres demonstram ser capazes de reconhecer as dificuldades
encontradas para o exercício de autonomia e ambicionam superá-las em uma próxima
experiência. O sentimento de conquista expresso por elas está relacionado ao enfrentamento
de desafios, como insegurança, medo, traumas, posicionamentos familiares contrários e,
principalmente, o conflito com o modelo assistencial hegemônico, marcado pela dependência
de intervenções técnicas e tecnológicas e ampla utilização da cirurgia cesariana como o
método seguro de nascer.
Após o nascimento do filho, as mulheres relataram sentir-se mais fortalecidas e
demonstram a necessidade de compartilhar o que viveram com outras gestantes com o
objetivo de ajudá-las a alcançar experiências igualmente exitosas, contribuindo, assim, para
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uma ressignificação cultural do parto como experiência fortalecedora e prazerosa para a
mulher.
As experiências positivas das participantes e os resultados significativos de autonomia
expressos por elas neste estudo indicam as potencialidades de atividades dessa natureza, que
devem ser aperfeiçoadas e reproduzidas. Realizadas as considerações a respeito dos efeitos
dessa experiência pontual no processo de parturição, é preciso fazer uma relação desses
achados com a vida dessas mulheres, de forma mais ampliada, uma vez que a história delas
caminha em uma direção contrária aos aspectos evidenciados como essenciais para a
promoção de autonomia.
Ressalta-se que, mais do que uma ação voltada para a coprodução de autonomia para a
vivência do parto, é preciso proporcionar políticas, programas, projetos e serviços que
propiciem esse fortalecimento de modo permanente, expandindo, assim, a abrangência dessa
capacidade para outros espaços e esferas de vida dessa população. A partir dos resultados
deste estudo, entende-se que, entre outros aspectos, isso está implicado com a ampliação e
fortalecimento da rede de apoio; relações mais igualitárias e menos assimétricas de poder;
acesso à informação; maior oportunidade de acesso a espaços de diálogo e reflexão crítica
(escola, trabalho etc.); oportunidades de fazer escolhas e tomar decisões; reconhecimento e
exercício de direitos; restrição da exposição à violência etc.
Nesse sentido, entende-se que uma experiência específica como a que foi proposta
nesta investigação não deve ser entendida como uma forma de remediar as consequências da
privação de direitos, oportunidades e investimentos substanciais, uma vez que estes deveriam
fazer parte da vida dessas mulheres. Portanto, a principal intenção de proposições como esta
deveria ser a de potencializar aquilo que, em alguma medida, já estaria presente na vida dessa
população, e não substituir.
Ao se enfatizar a coprodução de autonomia como uma finalidade das práticas em
saúde, é preciso destacar a responsabilização dos profissionais para a qualidade da relação que
tem sido estabelecida com os sujeitos, assim como das suas práticas de cuidado. Tal reflexão
deve permitir repensar formas de fazer que promovam a participação, a elaboração de
escolhas e a corresponsabilização, de modo que permita ao sujeito lidar com as suas
limitações e interferir no curso e na qualidade de sua própria vida.
Embora este estudo não seja capaz de revelar todas as dimensões envolvidas na
produção e no exercício de autonomia dos sujeitos, ele evidencia características importantes
que podem contribuir para a reflexão de profissionais e gestores que buscam inovar e
qualificar as práticas em saúde voltadas às gestantes e parturientes. A análise tecida a partir
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dos resultados produzidos permitiu identificar as fragilidades e potencialidades presentes no
cotidiano das mulheres no que se refere à produção e ao exercício de autonomia, do mesmo
modo que foi possível entender que não existe um único caminho para promover essa
habilidade, mesmo porque sua produção envolve questões relacionadas ao contexto de vida,
incorporação de valores subjetivos, existência de leis e políticas públicas, estrutura dos
serviços/instituições, formação e compromisso ético dos profissionais de saúde, entre outros.
Espera-se que este trabalho contribua para dar visibilidade à importância de ações
promotoras de autonomia, tanto nos espaços de discussão/elaboração de políticas públicas de
atenção à saúde das mulheres quanto naqueles de reflexão e prática dos profissionais de saúde
envolvidos com o cuidado ao pré-natal, ao parto e com a melhoria da qualidade da assistência
obstétrica em geral. Ao considerarmos que o objetivo da produção do conhecimento em saúde
e em Enfermagem é entender as necessidades das pessoas e aprender como melhor cuidar
delas, intenciona-se com esta investigação subsidiar o desenvolvimento de ações com esse
potencial.
Embora a pesquisa tenha sido desenvolvida em contexto específico, acredita-se que o
conhecimento por ela produzido é aplicável em outras realidades semelhantes. Cabe ressaltar
que o objetivo deste estudo não é determinar um modelo padrão de experiência a ser
extrapolado para outros contextos, mas, sim, iniciar uma discussão sobre o fortalecimento das
mulheres ao mesmo tempo em que se apresenta um caminho possível a ser pensado,
aperfeiçoado e adequado a cada situação peculiar e concreta.
Como limitação, destaca-se que esta pesquisa não contemplou todos os planos da
dimensão interna e externa envolvidos na produção de autonomia do sujeito, uma vez que foi
dado ênfase aos aspectos que se mostraram relevantes no contexto estudado. Desse modo,
torna-se oportuna a realização de estudos que explorem outros elementos que potencializam e
limitam a produção e o exercício de autonomia a fim de contribuir com a prática profissional
em saúde.
Ressalta-se ainda que a amplitude e complexidade do assunto e a ausência de estudos
que abordam especificamente estratégias para o desenvolvimento de autonomia de mulheres
grávidas tornam necessária a continuidade das pesquisas sobre o tema, com vistas a construir
caminhos operacionais para a produção dessa habilidade nos diversos cenários dos serviços de
saúde.
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Apêndice A –Instrumento orientador da entrevista com gestantes.
1. Número da ficha: _________
2. Data da coleta: _____/_____/_______
Dados de identificação e sociodemográficos
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nome: __________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________
Telefone para contato: ( )_____________-________________
Idade: __________ Data de Nascimento: ____/____/_________
Profissão/ocupação: ________________________________________________
Tipo de inserção no mercado de trabalho:
a) Formal (carteira assinada, contrato, concurso)
b) Informal (ex: autônoma)
c) Fora do mercado de trabalho/desempregada
d) Aposentada/pensionista
e) Outro: ________________________________
Raça/cor (autoinformada), segundo IBGE:
a) Branca
b) Parda
c) Amarela
d) Preta
e) Indígena
Estado civil:
a) Relação Estável/casada
b) Solteira
c) Divorciada/separada/desquitada
d) Viúva
e) Outra: _______________________
Religião:
a) Católica
b) Protestante
c) Espírita
d) Sem religião
e) Outra _________________
Escolaridade:
a) Sem instrução
b) Ensino fundamental incompleto
c) Ensino fundamental completo
d) Ensino médio incompleto
e) Ensino médio completo
f) Ensino superior incompleto
g) Ensino superior incompleto
h) Ensino superior completo
i) Pós-graduação
Natureza da Residência:
a) Própria
b) Alugada
c) Cedida
d) Outras ________________________
Meio de transporte que mais utiliza:
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a) Carro
b) Moto
c) Transporte coletivo
d) Nenhum
e) Outro: _________________________
15. Somando a sua renda com a renda dos familiares que moram com você, quanto é, aproximadamente, a
renda familiar? (Considere a renda de todos os seus familiares que moram na sua casa):
(
(
(
(
(
(
(

) Nenhuma.
) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00).
) De 1 até 2 salários mínimos (R$ 954,00 a R$ 1.874,00).
) De 2 até 4 salários mínimos (R$ 1.874,00 a R$ 3.748,00).
) De 4 até 10 salários mínimos (R$ 3.748,00 a R$ 9.370,00).
) De 10 a 20 salários mínimos (R$ 9.370,00 a R$ 18.740,00).
) Acima de 20 salários mínimos (R$ 18.740,01 ou mais).

16. Número de pessoas que dependem desta renda:_________________
17. Pessoas com quem mora: ___________________________________
História obstétrica
18.
19.
20.
21.
22.

Número de gestações anteriores: ___________________
Número de partos normais anteriores: _______________
Números de cesarianas anteriores: __________________
Aborto? ( ) Sim
( ) Não Quantos? __________
Apresentou alguma doença/complicação na gestação anterior?
( ) Sim ( ) Não Qual? ________________________
23. Números de filhos vivos: _________________________
Gravidez atual
24. Idade da gestação: _________________
25. Deseja qual tipo de parto? ___________________________________________
26. Possui alguma doença/complicação nesta gravidez? ( ) Sim
( ) Não
Qual? _________________________________________________________
QUESTÕES NORTEADORAS SOBRE A HISTÓRIA DE VIDA
Fase do ciclo da vida

Questão norteadora

Infância

Conte-me como foi a sua infância

Adolescência

Conte-me como foi sua adolescência

Adultez

Conte-me sobre a sua vida desde quando se tornou adulta até o momento.

Gestações e partos
anteriores
Gestação atual
Futuro

Fale-me sobre como foram as gestações anteriores, partos e pós-parto
Conte-me sobre a gestação atual desde a descoberta
Você pensa sobre o parto? Quando você pensa, o que vem em sua mente?
Você pensa sobre o futuro? Se sim, quais são os pensamentos e planejamentos?
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Apêndice B– Instrumento orientador da observação participante
INSTRUMENTO ORIENTADOR DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
Dados de identificação da parturiente:
Nome:________________________________________________________________
Idade:__________
História obstétrica: G __________ P __________ A_________
IG: ______________
Início do TP( ) Espontâneo ( ) Induzido Data: ___/___/_____Hora:____________
Hora do nascimento: ________________Duração do TP: ______________________
Intervenções:_
Amniotomia( ) Sim
( ) Não
Episiotomia( ) Sim
( ) Não
Uso de ocitocina( ) Sim ( ) Não
Outras: ________________________________________________________________
Acompanhante (
) Sim
( ) Não Quem?________________________________
Data do parto: _____/ ______/______ Local do parto:___________________________
Tipo de parto: _______________________ Posição do parto: _____________________
Intercorrências: __________________________________________________________
ASPECTOS A SEREM
OBSERVADOS

DETALHAMENTO
•
•

O comportamento da mulher
durante o processo de
parturição.

•
•
•
•
•
•
•

Presença de
corresponsabilização

•
•
•
•

Relações estabelecidas e fonte de
apoio

•
•
•
•
•
•

Suporte institucional/profissional
para o exercício da autonomia

•
•
•
•

Como a mulher se apresenta emocionalmente no processo?
Ela demonstra acreditar na sua capacidade de parir? (Avaliar segurança, confiança,
medo, etc.).
Como é a participação da mulher no processo de parturição?
Ela se apresenta ativa? Adota posições variadas e verticalizadas? Acessa técnicas não
invasivas para o alívio da dor? De que modo e com que frequência?
Consegue expressar desejos/preferencias mesmo quando não consultada? De que
modo?
Coloca em prática as escolhas/informações elaboradas durante a período gestacional?
As solicitações se restringem ao que foi documentado no plano de parto ou vão além?
O processo de tomada de decisões é compartilhado?
Como a parturiente reage diante do surgimento de eventos imprevistos e complicações
inesperadas?
Como recebe os procedimentos/intervenções indesejadas? Há recusas? Negociações?
Como reage a ordens/ sugestões da equipe e/ou acompanhante quando recebidas? Há
recusas? Negociações?
Como se dá a interação com o acompanhante? Há vínculo, confiança e apoio?
Como se estabelece a interação/comunicação profissional-usuária? Há acolhimento,
vínculo e empatia? Há reforço de posições hierárquicas?
Há ações profissionais de apoio à mulher para sua participação autônoma no trabalho
de parto e parto?
É percebido algum tipo de coerção ou violência?
Como se dá a interação com as demais parturientes?
Quem é a principal fonte de apoio da mulher?
Ela solicita ajuda? De quem (acompanhante, equipe, outras parturientes,
pesquisadora)?
O quão rígidos e inflexíveis são os protocolos, normas e rotinas hospitalares? Há
imposições?
Os direitos das mulheres são garantidos pela instituição?
O plano de parto é lido e seguido pela equipe de saúde?
As mulheres são atendidas em suas solicitações, desejos, crenças e necessidades pelos
profissionais?
São oferecidas orientações/informações à mulher e acompanhante durante o processo
de parturição? De forma espontânea ou somente quando solicitada?
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Apêndice C– Instrumento orientador da entrevista com puérperas
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PUÉRPERAS
Tema Geral: Repercussões de uma experiência de preparação para o parto.
Objetivo geral: Apreender as repercussões do programa “Meu Parto” na experiência parturitiva de
mulheres.
TEMA 1: Percepções e sentimentos relacionados a experiência parturitiva.
Objetivo: Apreender o que foi valorizado pelas mulheres na vivência do processo de parturição.
• Conte-me a sua experiência com o trabalho de parto e parto. Como você se sentiu durante esse
processo?

TEMA 2: Comportamento expresso pelas mulheres no processo de parturição.
Objetivo: Apreender como as mulheres perceberam a participação destas no trabalho de parto e parto, e
os elementos que influenciaram este processo.
•

•
•

•

Você teve a oportunidade de fazer escolhas ou tomar decisões durante o trabalho de parto e
parto?
• Se sim: Suas escolhas/decisões foram respeitadas?
• Se não: Por quê?
Você se sentiu no controle do seu trabalho de parto? Em que situações você percebeu isto?
Como você avalia:
• A sua participação durante o trabalho de parto e parto?
• A participação do seu/sua acompanhante durante esse processo?
• A atuação dos profissionais de saúde que a atenderam?
• A presença da pesquisadora?
O que você tem a dizer sobre a utilização do Plano de Parto?

TEMA 3: Avaliação da programa “Meu Parto” frente as repercussões percebidas pelas mulheres
no processo de parturição.
Objetivo: Apreender as potencialidades/fragilidades do programa na produção de autonomia para o
parto, a partir das repercussões percebidas pelas mulheres que passaram por estas experiências.
•
•

Conte-me o que significou para você ter participado do programa “Meu Parto”.
A sua participação no programa influenciou, em alguma medida, a sua experiência de parto?
Comente o que mais lhe agradou e que mais lhe desagradou.
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Apêndice D - Quadro 2 – Quadro orientador da análise
Marcadores/dimensões

Categorias intermediárias
•

Exercício crítico sobre si mesmo

•

Leitura crítica da realidade envolvente
- Consegue elaborar interpretações e posicionamentos críticos sobre o contexto;
- Apresenta opinião discordante;
- Questiona normas/leis arbitrárias (jurídicas, familiares, religiosas, institucionais,
simbólicas, etc.).
Consegue utilizar as informações/conhecimento em exercício crítico de reflexão
Capacidade de entender os outros de forma diferente de si mesmo, compreendendo que a
distinção confere autonomia a si e aos outros.
Apresenta proatividade na tomada de decisões
Consegue lidar com limitações e adversidades
Consegue interferir de fato no curso de sua vida;
- Consegue modificar elementos do seu contexto que comprometem a sua qualidade da
vida
• Consegue lidar com conflitos
Consegue estabelecer compromissos e contratos/projetos para criar bem estar e contextos
mais democráticos;
- Capacidade de posicionar-se
Consegue elaborar escolhas racionais/conscientes
Apresenta resistência ao exercício desenfreado e arbitrário de poder;
- Capacidade de se posicionar ante as normas/leis/regras sociais, institucionais, familiares,
religiosas, etc.
Consegue participar ou intervir na alteração das circunstâncias que comprometem o seu
autogoverno
Capacidade do sujeito de lidar com a sua rede de dependências:
- Dimensão institucional (normas e protocolos, profissionais, etc.);
- Dimensão familiar (pessoas e instituições), etc.
Envolvimento na mudança de estruturas sociais que subvertem os poderes individuais
- Engajamento em movimentos que buscam eliminar os constrangimentos estruturais à
autonomia dos indivíduos, como a pobreza, as desigualdades, as discriminações e as
exclusões
Capacidade reconhecer e acessar a rede de apoio disponível:
- Consegue pedir ajuda quando precisa
- Demonstra-se capaz de decidir quando procurar o serviço de saúde
- Consegue acessar/obter informações de que necessita (ex.: profissionais de saúde)
- Consegue pedir opinião para atingir os seus objetivos
Demonstra responsabilidade individual e age em conformidade, tornando-se gestor de si
mesmo e de sua carreira
- Assume-se como principal responsável, se não a única, das contingências da vida: inserção
profissional, permanência no posto de trabalho, queda na exclusão e na marginalidade,
sucesso e insucesso nos estudos, posicionamento no sistema da desigualdade, riqueza e
pobreza, saúde e doença, reconhecimento e discriminação.
Entende que a responsabilidade para melhorar as condições da sua existência está nas suas
próprias mãos
Sente-se no controle/comando de sua vida
Autodisciplina
Sujeito democrático
- Reconhecimento de pertença a certa sociedade
- Senso de justiça social

Capacidade de reflexão
crítica
•
•
•
•
•

•
•
•
Capacidade de ação crítica
/ Disposição para agir

•
•
•

•

•

•
Responsabilização

•
•
•

•

Consegue imaginar/planejar acontecimentos futuros
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Autoestima e
autoconfiança

•

Possui uma imagem positiva de si mesma

•

Acredita ser capaz de conquistar o que deseja

•
•
•
•
•
•
•
•

Acredita ser capaz de fazer o que precisa
Sente-se capaz de resolver problemas/conflitos
Acredita ser capaz de lidar com o que a preocupa
Apresenta-se confiante/tranquila diante de situações difíceis
Consegue viver com uma atitude positiva
Mesmo quando ansiosa consegue encontrar formas de alterar o estado emocional
Apresenta-se satisfeita com sua vida
É otimista em relação ao futuro
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Apêndice E- Termo de consentimento livre e esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
GRUPO DE PESQUISA ARGOS GERAR
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Renata MarienKnupp Medeiros, enfermeira, pesquisadora membro do Grupo de
Pesquisa Argos-Gerar, doutoranda do programa de pós-graduação em Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso – FAEN/UFMT; venho
convidá-la para participar, como voluntária, da pesquisa “EXPERIÊNCIA DE
PREPARAÇÃO PARA O PARTO E SUAS REPERCUSSÕES NA COCONSTRUÇÃO DA
AUTONOMIA DE MULHERES”. O objetivo do estudo é analisar as repercussões da
experiência de preparação para o parto de um grupo de gestantes na autonomia expressa por
estas no processo de parturição, com vistas à proposição de práticas que favoreçam a
produção de maiores coeficientes de autonomia de gestantes durante a atenção pré-natal, a fim
de permitir o exercício crítico de interpretação e favorecer a livre expressão da autonomia
feminina no processo de parturição. Sua participação nesta pesquisa será de responder
questões de entrevistas e participar de grupos de preparação para o parto de acordo com sua
disponibilidade e desejo. Esta participação será registrada com fotos, gravações de
depoimentos e vídeos, a fim de possibilitar a análise a que o estudo se propõe. As informações
e dados confidenciados serão utilizados única e exclusivamente para fim deste estudo. Sua
participação não apresenta riscos evidentes e tem como benefício direto o acesso a
informações e práticas relacionadas à gestação, parto e direito da gestante, a serem realizadas
em grupo, do início ao fim da gestação, com a finalidade de preparação para o parto normal.
Os resultados dessa pesquisa contribuirão para aprimorar as práticas educativas e assistenciais
no pré-natal e parto, qualificando os serviços prestados a outras mulheres que vierem a passar
por esta experiência. Os dados relacionados à sua identificação serão confidenciais e
garantimos o sigilo de sua participação durante a pesquisa e na divulgação da mesma. Caso
aceite fazer parte deste estudo, assine, ao final este documento, em duas vias, uma para você e
outra para o pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não terá nenhum prejuízo em
sua relação com o pesquisador ou com a instituição à qual a pesquisa está vinculada. Além
disso, em qualquer momento, você poderá solicitar sua exclusão da pesquisa e, se desejar
obter maiores informações, poderá entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone
(66)99973-9767, e-mail: renataknupp@globo.com ou através do Comitê de Ética do HUJM
pelo telefone (65) 3615-7254.
Eu
___________________________________________________________________,
portador do RG nº_______________, tel ( ) _______ - ___________declaro que, após ter
recebido as informações e esclarecido as dúvidas, livre de qualquer forma de constrangimento
ou coerção, ACEITO participar do estudo.
Assinatura do Participante:_______________________________________
Assinatura do Pesquisador:_________________________________________________
Cuiabá, _____ de ____________________________ de 2018.
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Apêndice F – Termo de autorização de uso de imagem e depoimentos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
GRUPO DE PESQUISA ARGOS GERAR
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu, _________________________________________________________________, CPF
____________________________, RG __________________________, depois de conhecer
e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem
como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificado
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente
termo, a pesquisadora Renata MarienKnupp Medeiros, coordenadora do projeto de pesquisa
intitulado

“EXPERIÊNCIA

DE

PREPARAÇÃO

PARA

O

PARTO

E

SUAS

REPERCUSSÕES NA CO-CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DE MULHERES” a realizar
as fotos, vídeos e a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das
partes.Ao mesmo tempo, LIBERO a utilização destas imagens (fotos/vídeos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em
favor da pesquisadorada pesquisa, acima especificada. Por ser a expressão da minha vontade
assino a presente autorização, cedendo, a título gratuito, todos os direitos autorais decorrentes
dos depoimentos, artigos e entrevistas por mim fornecidos, abdicando do direito de reclamar
de todo e qualquer direito conexo à minha imagem e/ou som da minha voz, e qualquer outro
direito decorrente dos direitos abrangidos pela Lei 9160/98 (Lei dos Direitos Autorais).

Cuiabá, _______ de ___________________ de 2018.

____________________________________________________________
Participante da pesquisa

Pesquisador responsável
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