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“Eu quero cesárea!” ou “Just cut it out!”: Análise Crítica do Discurso de relatos de parto normal 

após cesárea de mulheres brasileiras e estadunidenses à luz da Linguística de Corpus

RESUMO

No Brasil, a maioria absoluta das primíparas, deseja parto normal logo que engravida, porém, em mais da metade 

dos casos, os nascimentos são cirúrgicos. O fenômeno da falta de correspondência entre o desejado e o efeti-

vamente alcançado não é exclusividade das mulheres brasileiras, mas ocorre em vários países do ocidente. Por 

meio da Análise Crítica do Discurso (ACD) de relatos de parto normal após cesárea (relatos de VBAC, do inglês, 

vaginal birth after c-section) à luz da Linguística de Corpus (LC), buscamos elucidar o problema social entre a falta 

de correspondência entre o tipo de experiência desejada e a experiência obtida. O discurso dos relatos de VBAC 

nos parece ser o discurso ideal para desvelar os elementos dessa falta de correspondência, pois abordam tanto 

a experiência da cesárea anterior indesejada e, em regra, mal indicada, como a do parto desejado e alcançado. 

O recorte teórico-metodológico adotado reúne a ACD (Fairclough, 1989, 1992; Chouliaraki & Fairclough, 1999; 

Fairclough, 2003); a LC (Stubbs, 1993, McEnery & Wilson, 1997 e 2003, Tognini-Bonelli, 2001) e a Análise Crítica 

do Discurso Baseada em Corpus (Baker et al 2008; Baker, 2013; Baker & McEnery, 2005; Flowerdew, 2014). Para o 

estudo, foi compilado um corpus eletrônico em inglês e português. O corpus é composto por textos escritos pelas 

mulheres que passaram pela experiência de VBAC e não inclui textos mediados (entrevistas e relatos escritos por 

terceiros não foram incluídos). O Corpus BRABA (Corpus eletrônico de relatos de parto de mulheres brasileiras, 

estadunidenses, britânicas e australianas) se divide, respectivamente, em quatro subcorpora: Corpus BRA (93 

relatos, 250 807 palavras), Corpus EUA (101 relatos, 225 736 palavras), Corpus UK (97 relatos, 92 197 palavras) e 

Corpus AU (92 relatos, 200 639 palavras. Os primeiros dois subcorpora – Corpus BRA e Corpus EUA – foram sele-

cionados para esta pesquisa que pretende investigar como as identidades e a experiência do nascimento são re-

presentadas nos relatos de mulheres brasileiras e americanas e por meio dessa investigação chegar a elementos 

que elucidem o problema social. O processamento eletrônico valeu-se do programa AntConc 3.4.0w (Anthony, 

2012) e das ferramentas da LC (listas de frequência, lista de palavras-chave, linhas de concordância, padrões 

lexicais, etc.). A análise foi direcionada pelas palavras-chave que correspondem aos sujeitos envolvidos e pelos 

colocados mais estatisticamente relevantes dessas palavras. No Corpus BRA, foram analisadas: ‘eu’ (colocados: 

desisto, renasci, mamava); ‘bebê’ (encaixado, morrer/morresse, sexo, batimentos, alto); ‘marido’ (companheiro, 

apoiou, cortou); ‘doula’ (amada, obstetriz, querida, presença); ‘médico’ (fofa/fofinha, mudar/mudei, cesarista, gi-

necologista, humanizada); ‘anestesista’; ‘enfermeira’ (obstétrica/obstetra, cadê, soro, chamar); ‘parteira’ (liguei/

ligar, doula, casa); ‘obstetriz’ (doula, toque). No Corpus EUA: ‘I’ (wish, protested, lamented); ‘baby’ (pound, girl, 

boy); midwife (certified, asst/assistant, student, assist); ‘doula’ (hired, friend, called); ‘nurse’ (practitioner, tells, 

triage); ‘doctor’ (office, seen, comes); ‘anesthesiologist’; ‘husband’ (poor, run, children). A análise permitiu que 

fosse elucidado o problema social em ambas as sociedades e fossem reveladas diferenças discursivas e culturais. 

A falta de correspondência entre a experiência desejada e a alcançada é representada como tendo sido causada 

pela sucessão de eventos distintos. Contudo, em ambos os corpora, as experiências são representadas e a autoi-

dentidade e as identidades construídas discursivamente sob a égide dos traços da modernidade, marcadamente, 

em relação à reflexividade exercida ideologicamente. Porém, a reflexividade é operada, não só como um modo 

de sustentar, mas principalmente como forma de transformar as relações de dominação.

 

Palavras-chave: Linguística de Corpus, Análise Crítica do Discurso baseada em Corpus, relatos de parto normal 

após cesárea, identidade, modernidade





“Eu quero cesárea!” or “Just cut it out!”: A Corpus-based Critical Discourse Analysis 

of vaginal-birth-after-c-section stories by Brazilian and American women

ABSTRACT

In Brazil the vast majority of primiparous women, on discovering that they are pregnant, hope to have normal 

deliveries. However, in over half of such cases surgical deliveries ensue. This mismatch between what pregnant 

women desire and what they actually experience is not exclusive to Brazil, but takes place in several Western 

countries. Through Corpus Linguistics (CL)-based Critical Discourse Analysis (CDA) of vaginal birth after c-section 

(VBAC) stories we seek to shed light on the social problem of a mismatch between the desired experience and 

the actual experience. VBAC stories seemed to us the ideal discourse for revealing elements of this mismatch, 

since they address both the experience of an unwanted (and usually wrongly indicated) prior C-section and that 

of the desired, and achieved, delivery. The theoretical-methodological approach we have adopted brings togeth-

er CDA (Fairclough, 1989, 1992; Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003); CL (Stubbs, 1993, McEnery 

& Wilson, 1997 e 2003, Tognini-Bonelli, 2001), and Corpus-based Critical Discourse Analysis  (Baker et al 2008; 

Baker, 2013; Baker & McEnery, 2005; Flowerdew, 2014). An electronic corpus was compiled in English and Portu-

guese for this study. The corpus is made up of texts written by women who have experienced VBAC and includes 

no mediated texts (i.e. interviews and third-party reports). The BRABA Corpus (Corpus of the birth stories of 

Brazilian, American, British and Australian women) encompasses four subcorpora respectively: Corpus BRA (93 

stories, 250,807 words), Corpus USA (101 stories, 225,736 words), Corpus UK (97 stories, 92,197 words), and 

Corpus AU (92 stories, 200,639 words. The first two of these subcorpora—Corpus BRA and Corpus USA—were 

chosen for this study, which investigates how identities and birth experiences are represented in the accounts of 

Brazilian and American women, and thus through this investigation uncovers elements that will shed light on the 

selected social problem. The computer processing used AntConc 3.4.0w (Anthony, 2012) and CL tools (frequency 

lists, keyword lists, concordance lines, etc.). Analysis was guided by keywords corresponding to the people men-

tioned in the stories and by the most statistically significant collocates of these keywords. From Corpus BRA the 

words were: ‘eu’ (collocates: desisto, renasci, mamava); ‘bebê’ (encaixado, morrer/morresse, sexo, batimentos, 

alto); ‘marido’ (companheiro, apoiou, cortou); ‘doula’ (amada, obstetriz, querida, presença); ‘médico’ (fofa/fof-

inha, mudar/mudei, cesarista, ginecologista, humanizada); ‘anestesista’; ‘enfermeira’ (obstétrica/obstetra, cadê, 

soro, chamar); ‘parteira’ (liguei/ligar, doula, casa); ‘obstetriz’ (doula, toque). From Corpus USA: ‘I’ (wish, protest-

ed, lamented); ‘baby’ (pound, girl, boy); midwife (certified, asst/assistant, student, assist); ‘doula’ (hired, friend, 

called); ‘nurse’ (practitioner, tells, triage); ‘doctor’ (office, seen, comes); ‘anesthesiologist’; ‘husband’ (poor, run, 

children). Analysis enabled this social problem to be laid bare in both societies, revealing discourse and cultural 

similarities and differences. The mismatch between the desired and the experienced outcomes is represented 

as having been caused by a succession of discrete events. In both corpora, experiences are represented, and 

self-identity and other identities are notably constructed in discourse under the aegis of features of modernity, 

above all, under reflexivity, which, in the discourses of VBAC stories takes place through ‘empowerment’, under-

stood as self-actualization through newly gathered knowledge and ensuing courses of action/measures (Giddens, 

2002).

 

 

 

Keywords: Corpus Linguistics, Corpus-based Critical Discourse Analysis, vaginal-birth-after C-section birth stories, 

identity, modernity





“ Quiero una cesárea!”: Análisis Crítico del Discurso de relatos de parto vaginal tras cesárea 

de mujeres brasileñas y estadunidenses a la luz de la Lingüística de Corpus

RESUMEN

En Brasil, la mayoría absoluta de primíparas desea parto vaginal tan pronto se descubre embarazada, pero, en 

más de la mitad de los casos, los nacimientos son quirúrgicos. El fenómeno de la falta de correspondencia entre lo 

deseado y lo efectivamente alcanzado no es exclusividad de las mujeres brasileñas, pero ocurre en varios países 

del occidente. Por medio del Análisis Crítico del Discurso (ACD) de relatos del parto vaginal tras cesárea (relatos 

de VBAC, del inglés, vaginal birth after c-section) a la luz de la Lingüística de Corpus (LC), buscamos elucidar el 

problema social entre la falta de correspondencia entre el tipo de experiencia deseada y la experiencia conse-

guida. El discurso de los relatos de VBAC nos parece el discurso ideal para desvelar los elementos de dicha falta 

de correspondencia, puesto que tratan tanto de la experiencia de la cesárea anterior no deseada y, como regla, 

no adecuadamente indicada, como la del parto deseado y alcanzado. El recorte teórico-metodológico adoptado 

reúne el ACD (Fairclough, 1989, 1992; Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003); la LC (Stubbs, 1993, 

McEnery & Wilson, 1997 y 2003, Tognini-Bonelli, 2001) y el Análisis Crítico del Discurso Basado en Corpus (Baker 

et al 2008; Baker, 2013; Baker & McEnery, 2005; Flowerdew, 2014). Para el estudio, fue recopilado un corpus 

electrónico en inglés y portugués. El corpus está compuesto de textos escritos por mujeres que pasaron por la 

experiencia de VBAC y no incluye textos mediados (no se incluyeron entrevistas y relatos escritos por terceros). 

El Corpus BRABA (Corpus electrónico de relatos de parto de mujeres brasileñas, estadunidenses, británicas y aus-

tralianas) se divide, respectivamente, en cuatro subcorpora: Corpus BRA (93 relatos, 250 807 palabras), Corpus 

EUA (101 relatos, 225 736 palabras), Corpus UK (97 relatos, 92 197 palabras) y Corpus AU (92 relatos, 200 639 

palabras. Los dos primeros subcorpora – Corpus BRA y Corpus EUA – fueron seleccionados para esta investigación 

que pretende investigar como las identidades y la experiencia del nacimiento están representadas en los relatos 

de mujeres brasileñas y americanas y por medio de esta investigación llegar a elementos que eluciden el proble-

ma social. El procesamiento electrónico se realizó por medio del programa AntConc 3.4.0w (Anthony, 2012) y con 

las herramientas de la LC (listas de frecuencia, lista de palabras clave, líneas de concordancia, etc.). El análisis se 

condujo por las palabras clave correspondientes a los sujetos involucrados y por los colocados estadísticamente 

más relevantes de esas palabras. En el Corpus BRA, se analizaron: ‘eu’ (colocados: desisto, renasci, mamava); 

‘bebê’ (encaixado, morrer/morresse, sexo, batimentos, alto); ‘marido’ (companheiro, apoiou, cortou); ‘doula’ 

(amada, obstetriz, querida, presença); ‘médico’ (fofa/fofinha, mudar/mudei, cesarista, ginecologista, humani-

zada); ‘anestesista’; ‘enfermeira’ (obstétrica/obstetra, cadê, soro, chamar); ‘parteira’ (liguei/ligar, doula, casa); 

‘obstetriz’ (doula, toque). En el Corpus EUA: ‘I’ (wish, protested, lamented); ‘baby’ (pound, girl, boy); midwife 

(certified, asst/assistant, student, assist); ‘doula’ (hired, friend, called); ‘nurse’ (practitioner, tells, triage); ‘doctor’ 

(office, seen, comes); ‘anesthesiologist’; ‘husband’ (poor, run, children). El análisis permitió elucidar el problema 

social en ambas sociedades y revelar diferencias discursivas y culturales. La falta de correspondencia entre la ex-

periencia de nacimiento deseada y la alcanzada se representa como la consecuencia de una sucesión de eventos 

distintos. En ambos corpora, las experiencias son representadas y la autoidentidad y las identidades construidas 

bajo la égida de los trazos de la modernidad, sobretodo en lo que se refiere a la reflexividad que, en el discurso 

de los relatos de VBAC se ejerce por el apoderamiento que, según Giddens (2002), corresponde a reformular las 

convicciones a raíz del nuevo conocimiento adquirido y la consecuente adopción de medidas y toma de acción.

Palabras clave: Lingüística de Corpus, Análisis Crítico del Discurso basado en Corpus, relatos de parto vaginal tras 

cesárea, identidad, modernidad
!





“Jo vull cesària!”: Anàlisi crítica del discurs de relats de part normal després d’una cesària 

de dones brasileres i nord-americanes a la llum de la lingüística de Corpus.

RESUM

Al Brasil, la majoria absoluta de les primípares, desitja un part normal després de quedar-se embarassada; tot 

i això, en més de la meitat dels casos, els naixements són quirúrgics. El fenomen de la falta de correspondència 

entre allò desitjat i allò finalment aconseguit no és exclusivitat de les dones brasileres, sinó que succeeix en diver-

sos països d’occident. Mitjançant l’Anàlisi Crítica del Discurs (ACD) de relats de part normal després d’una cesària 

(relats de VBAC, de l’anglès, vaginal birth after c-section) a la llum de la Lingüística de Corpus (LC), busquem 

elucidar el problema social entre la falta de correspondència entre el tipus d’experiència desitjada i l’experiència 

obtinguda. El discurs dels relats de VBAC ens sembla ser el discurs ideal per a desvetllar els elements d’aquesta 

manca de correspondència, ja que tracten tant de l’experiència de la cesària anterior no desitjada i, per regla, 

mal indicada, com la del part desitjat i aconseguit. El retall teòric-metodològic adoptat reuneix l’ACD (Fairclough, 

1989, 1992; Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003); la LC (Stubbs, 1993, McEnery & Wilson, 1997 i 

2003, Tognini-Bonelli, 2001) i l’Anàlisi Crítica del Discurs basada en Corpus (Baker et al 2008; Baker, 2013; Baker 

& McEnery, 2005; Flowerdew, 2014). Per a l’estudi es va compilar un corpus electrònic en anglès i portuguès. El 

corpus està composat de textos escrits per les dones que van passar per l’experiència de VBAC i no inclou textos 

amb intermediaris (no s’han inclòs entrevistes i relats escrits per tercers). El Corpus BRABA (Corpus electrònic de 

relats de part de dones brasileres, nord-americanes, britàniques i australianes) es divideix, respectivament, en 

quatre subcorpora: Corpus BRA (93 relats, 250 807 paraules), Corpus EUA (101 relats, 225 736 paraules), Corpus 

UK (97 relats, 92 197 paraules) i Corpus AU (92 relats, 200 639 paraules). Els primers dos subcorpora – Corpus BRA 

i Corpus EUA – van ser seleccionats per a aquesta investigació que té com a objectiu investigar com les identitats 

i l’experiència del naixement son representats en els relats de dones brasileres i nord-americanes i, mitjançant 

aquesta investigació, arribar a elements que elucidin el problema social. El processament electrònic es va valer 

del programa AntConc 3.4Ow (Anthony, 2012) i de les eines de la LC (llistes de freqüència, llista de paraules clau, 

línies de concordança, etc.). L’anàlisi va ser dirigida per les paraules clau que corresponen als subjectes implicats 

i pels col·locats més estadísticament i rellevants d’aquestes paraules. En el Corpus BRA, van ser analitzades: “jo” 

(col·locats: desisteixo, vaig renéixer, mamava); “nadó” (encaixat, morir/morís, sexe, batecs, alt); “marit” (com-

pany, va recolzar, va tallar); “part” (estimada, llevadora, volguda, presència); “metge” (maco/bufó, canviar/vaig 

canviar, cesarista, ginecòleg, humanitzada); “anestesista”; “infermera” (obstètric/obstetra, on, sèrum, trucar); 

“llevadora” (vaig trucar/trucar, part, casa); “obstetra” (part, toc). En el Corpus EUA: ‘I’ (wish, protested, lamen-

ted); ‘baby’ (pound, girl, boy); midwife (certified, asst/assistant, student, assist); ‘doula’ (hired, friend, called); 

‘nurse’ (practitioner, tells, triage); ‘doctor’ (office, seen, comes); ‘anesthesiologist’; ‘husband’ (poor, run, children). 

L’anàlisi va permetre que fos elucidat el problema social en ambdues societats i fossin desvetllades semblances i 

diferencies discursives i culturals. La falta de correspondència entre l’experiència de naixement desitjada i acon-

seguida és representada per haver estat causada per la successió de de diferents esdeveniments. En ambdós 

corpora, les experiències son representades i l’auto-identitat i les identitats construïdes sota l’ègida dels trets de 
la modernitat, sobretot, en relació a la reflexivitat que, en el discurs dels relats de VBAC, es exercida per el apode-

rament que, segons Giddens (2002), correspon a la reformulació de les conviccions a partir del nou coneixement 

adquirit y la conseqüent presa de mesures/acció.

Paraules clau: Lingüística de Corpus, Anàlisi Crítica del Discurs basada en Corpus, relats de part normal després 

de cesària, identitat, modernitat.
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Introdução

É evidente que quanto maior a agressividade de uma sociedade e a sua capacidade 

de destruir vidas, mais invasivos são os rituais e crenças culturais no período do nas-

cimento. [...] Por que 10 por cento de cesáreas em Amsterdã e 801 por cento em São 

Paulo2? (Odent, 2004, p. 56).

Costumo lembrar perfeitamente da primeira vez que ouvi certas palavras e expressões ao longo da mi-

nha vida. Foi assim com naïve, ‘novação de dívida’, awry  e tantas outras. Com ‘relato de parto’ não foi 

diferente. Ouvi pela primeira vez do meu obstetra. Até então, não atentara para o fato de que ‘relatos 

de parto’ pudessem ser considerados uma prática social e, como tal, corresponder a um modo de ser 

(estilo), um modo de agir (gênero) e um modo de representar (discurso).

O primeiro relato de parto que ouvi foi o de uma ex-paciente do meu ex-ginecologista-obstetra. Incon-

formada com tantas respostas evasivas durante as consultas de pré-natal e levemente intrigada com as 

reiteradas vezes que o médico chamara o meu parto de dele (“Nos meus partos,...”), pedi para conver-

sar com alguma mulher que ele houvesse assistido em um parto normal. Pela secretária, recebi nome 

e número, liguei. Depois de um longuíssimo e detalhado relato, aliviada, agradeci, para, nos últimos 

segundos antes de desligar, perceber que o tal parto tinha sido 18 anos atrás. A palavra é awry.

Antes da consulta mensal seguinte, ouvi um segundo relato. Esse, em segunda mão. Uma amiga falava 

do parto de uma amiga dela e no meio da conversa proferiu ‘doula3’. O sininho da palavra nova tocou. 

Pesquisei o termo e descobri diversos artigos científicos sobre as vantagens de ter uma doula. De volta 

ao consultório, perguntei ao médico atrás da mesa o que ele achava dessa possibilidade. Revirando os 

olhos, controlou-se e educadamente me disse que se eu fizesse questão “é claro” que eu poderia ter 

uma, mas que ele achava que eu iria “gastar dinheiro à toa” e que não passava de “uma grande bes-

teira”. Pensei: “Como assim?”, “E os estudos científicos comprovando que a mulher acompanhada por 

uma doula tem 20 por cento mais chances de ter um parto normal?”, “Que a mulher acompanhada por 

doula tem maior índice de satisfação no parto?”, “Que a mulher acompanhada por uma doula tem me-

nos chances de sofrer intervenções desnecessárias?”, “Aliás, o que são intervenções desnecessárias?”, 

“Tem médico que faz intervenção desnecessária?”. Ressignifiquei naïve e mudei de médico. 

Por indicação da doula-da-amiga-da-minha-amiga, fui parar no consultório sem mesa de um obstetra 

humanizado que, após me informar, logo na primeira consulta, que no parto ele não fazia nada, quem 

faz tudo é a mulher (“Mas ele cobra para não fazer nada?!”), me incumbiu não só de ler relatos de 

parto, mas também de ouvi-los diretamente de outras mulheres em locais como o GAMA (Grupo de 

1  80% se refere à taxa na rede particular.

2  “It is noticeable that the greater the need a society has to develop aggression and the ability to destroy life, 
the more intrusive the rituals and cultural beliefs are in the period around birth. […] ‘Why 10 per cent cae-
sarean rates in Amsterdam and 80 per cent in São Paulo?”. As traduções de citações de obras consultadas 
em inglês são de minha autoria.

3  Doula é uma acompanhante de parto que confere apoio emocional e se ocupa do bem-estar psicológico da 
parturiente.
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Apoio à Maternidade Ativa) e a Casa Mora em São Paulo, SP. Também sempre me encorajou a escrever 

o meu. Hoje, com tudo o que aprendi sobre relatos e sobre o movimento pela humanização do parto, 

posso dizer que não era apenas encorajamento, mas devida cobrança. 

Tive duas experiências de parto que me mudaram para sempre: senti o tempo parar. Como na moder-

nidade o tempo do relógio não para, reformulo: senti o meu tempo parar. Alcancei a velocidade zero. 

Durou a lufada de um vento, mas foi aquele momento único da minha existência em que, por alguns 

instantes imensuráveis [Segundos? Minutos? A mulher em trabalho de parto tem sua percepção de 

tempo cronológico alterada.] eu já não me aproximava da morte, estava muito mais perto da vida. 

Ainda não escrevi meus relatos. Em vez disso, optei por mudar de corpus de pesquisa no curso do meu 

doutoramento no programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, mas sempre dentro de uma 

perspectiva da Linguística de Corpus, passando a analisar o gênero dos relatos de parto mais a fundo, 

na esperança de ‘novação de dívida’.

Ao longo de mais de cinco anos de leitura de relatos de parto em português e de birth stories em inglês, 

aqueles que mais me chamaram a atenção foram os relatos de parto normal após cesárea (ou relatos 

de VBAC, na sigla em inglês, vaginal birth after c-section). São esses que esta tese se propõe a investi-

gar, porque trazem à tona a incompatibilidade entre o que as mulheres desejam em termos da expe-

riência do nascimento e aquilo que, de fato, alcançaram. São relatos que contam a história de uma ce-

sárea anterior, em regra sem indicação clínica e indesejada, e a história do parto normal subsequente.

A preferência por ‘tipo de parto’ é enfoque de inúmeras pesquisas, cujos resultados costumam revelar 

uma preferência pelo ‘parto normal’. A pesquisa Nascer no Brasil (Fiocruz, 2014), por exemplo, consta-

tou que a maioria absoluta das primíparas, 72 %, deseja parto normal logo que engravida, porém, em 

mais da metade dos casos, 52 %4, os nascimentos são cirúrgicos. Vale notar que, segundo recomenda-

ções da Organização Mundial da Saúde (OMS), as taxas de cesárea deveriam oscilar entre 10 e 15%. 

Em outras palavras, seriam 10 a 15% dos nascimentos para os quais haveria uma indicação clínica de 

cesárea. Os índices de cirurgia superiores ao recomendado e o fenômeno da falta de correspondência 

entre o desejado e o efetivamente alcançado não são exclusividade das mulheres brasileiras, mas ocor-

rem na maioria dos países do ocidente, com destaque para os Estados Unidos, onde um em cada três 

bebês nasce por cirurgia. 

Ainda que o aumento dos nascimentos cirúrgicos seja considerado um problema social em diversos 

países, o problema social selecionado para fins desta pesquisa é a falta de correspondência entre o tipo 

de nascimento desejado e o tipo de nascimento obtido.  O discurso dos relatos de VBAC nos parece 

ser o discurso ideal para desvelar os elementos dessa falta de correspondência, pois abordam tanto a 

experiência da cesárea indesejada como a do parto desejado. Ou seja, são relatos que narram a disso-

nância e a consonância entre expectativa e resultado.

Para tanto, formulamos as duas perguntas abaixo, que, abordando a representação dos sujeitos envol-

vidos na experiência e a própria experiência, esperamos poder nos auxiliar a angariar elementos para 

elucidar o problema social eleito: 

4  Média da taxa de cesáreas que inclui a rede pública e privada de saúde.
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1) Como as identidades são construídas nos relatos de parto normal após cesárea?

2) Como a experiência de nascimento é representada nos relatos de parto normal após 

cesárea?

Esta tese, cujo recorte teórico-metodológico baseia-se na Linguística de Corpus (LC), na Análise Crítica 

do Discurso (ACD) de linha inglesa e na Análise Crítica do Discurso Baseada em Corpus (ACDBC) combi-

na relevância social com especificidade textual. Por meio do estudo aprofundado de determinado ob-

jeto, uma tese de doutoramento busca oferecer à sociedade meios para transformá-la. Ao pesquisador 

permite a possibilidade de fazer o objeto de estudo interagir com as demais áreas do conhecimento e 

com os elementos sociais e culturais de seu contexto.

Nesse sentido, a ACD de linha inglesa, que não se pretende neutra em relação ao tema pesquisado, 

oferece o suporte científico necessário para os estudos sobre o papel do discurso na instauração, ma-

nutenção e superação dos problemas sociais e, portanto, é a escolha epistemológica que mais se coa-

duna com os objetivos deste estudo que se propõe a estudar o discurso dos relatos de VBAC de mulhe-

res brasileiras e estadunidenses para determinar como as narradoras constroem sua auto-identidade 

e as identidades dos demais sujeitos no cenário do parto (companheiros, doulas, médicos, obstetrizes, 

parteiras, enfermeiras) e como representam a experiência do nascimento. Por meio da ACD dos relatos 

de parto busca-se revelar e analisar as marcas ideológicas que desestabilizam – ou reforçam – o poder/

discurso hegemônico e influenciam o alcance ou não da experiência de parto almejada.

A ACD é considerada uma teoria e também um método e tem por objetivo revelar relações de poder, 

construídas por meio da linguagem, e demonstrar como desigualdades são reforçadas e reproduzidas 

por meio do discurso. A ACD  articula diversas disciplinas e encara a língua como uma forma de prática 

social por meio da qual as relações de dominância social e política são reproduzidas. A ACD percorre 

diferentes níveis de análise abordando o texto, a prática discursiva e a prática social e embasa estudos 

textuais nos níveis: micro (sintaxe, léxico), meso (produção e consumo do texto, relações de poder) e 

macro (relações do texto estudado com outros textos).  

A LC, por sua vez, estuda a língua com base em exemplos autênticos da língua em uso e se ocupa 

também da construção de corpora eletrônicos. Para a LC, um corpus é um conjunto de textos destina-

dos à pesquisa linguística, coletados segundo critérios determinados pelo pesquisador. A exploração 

do corpus na LC se dá necessariamente por meio de evidências linguísticas empíricas produzidas por 

programas de computador. As ferramentas eletrônicas permitem que se produzam dados linguísticos 

em abundância sobre, por exemplo, a padronização de combinações de palavras. Como a frequência 

de padrões lexicais escapa à intuição humana, a LC faz do corpus uma fonte mais confiável no que 

tange os usos linguísticos se comparada à intuição do pesquisador. A pesquisa em LC divide-se em 

duas abordagens (Tognini-Bonelli, 2001): abordagem baseada em corpus (corpus-based) e abordagem 

direcionada pelo corpus (corpus-driven). Na primeira, o corpus seria usado para validar hipóteses. Na 

segunda, mais indutiva, a pesquisa não é alavancada pelo enfoque convencional baseado em hipóteses 

prévias, mas é direcionada pelos resultados obtidos, os quais permitem que aspectos linguísticos até 

então desconhecidos ou não previstos.
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Nos anos 90, a LC e a ACD começaram a se aproximar. Começa a surgir a Análise Crítica do Discurso Ba-

seada em Corpus (ACDBC). Diversos estudos passaram a mostrar como a LC pode ser empregada para 

revelar relações de poder, buscando ultrapassar os limites de descrição da linguagem para compreen-

der a relação do discurso com os contextos de situação e cultura. Como, na perspectiva da ACD, as es-

colhas lexicais, textuais e discursivas não são aleatórias, a partir das ferramentas da LC é possível reunir 

de forma sistemática e organizada, para fins de interpretação, os elementos que revelam escolhas de 

sentidos. Outro aspecto relevante que a LC traz para a ACD é a abertura para elementos de análise não 

esperados, fazendo com que os resultados obtidos com o processamento eletrônico redirecionem o 

trajeto analítico inicial. 

Objetivos	de	pesquisa

Na LC, a construção de corpora eletrônicos é considerada não apenas um meio para a pesquisa linguís-

tica, mas um fim em si mesmo. Portanto, podemos dizer que esta tese possui, além do propósito de 

investigar o discurso dos relatos de VBAC, o de construir um corpus com base em critérios pré-defini-

dos, entre os quais: textos em inglês e português, gênero relatos de parto normal após cesárea, texto 

escrito pela mulher sem mediação de outrem (entrevistas e relatos escritos por terceiros não foram 

incluídos) e texto em meio eletrônico.

O corpus resultante é o Corpus BRABA (Corpus de relatos de parto de mulheres brasileiras, estaduni-

denses, britânicas e australianas) que, como o nome indica, é composto de quatro subcorpora: Corpus 

BRA, Corpus EUA, Corpus UK e Corpus AU, respectivamente. 

Os dois primeiros foram os corpora analisados nesta tese, que se concentra na análise crítica do dis-

curso dos relatos de parto normal após cesárea de mulheres brasileiras e estadunidenses buscando 

verificar as seguintes hipóteses relacionadas às perguntas de pesquisa com base no recorte teórico-

-metodológico adotado.

As hipóteses que estão ligadas às duas perguntas são, respectivamente:

1) Os discursos com os quais as narradoras constroem as identidades e a experiência de 

nascimento são mais centrados na mulher no país com menor índice de cesárea (i.e. 

Estados Unidos). 

2) Os discursos dos relatos de parto procuram abalar e afrontar explicitamente o discur-

so hegemônico.

Com isso, pretendemos tentar elucidar o problema social da falta de correspondência entre a experiên-

cia desejada e a alcançada. 

Etapas metodológicas

Para atingir os objetivos propostos: compilar um corpus de relatos de parto normal após cesárea e 

fazer uma análise crítica do discurso para elucidar o problema social, seguimos as seguintes etapas:
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1) seleção de um problema social;

2) formulação de perguntas de pesquisa, definição de critérios para a compilação do cor-

pus e compilação do corpus;

3) identificação dos obstáculos à superação do problema por meio de:

a. análise das ordens de discurso e da ordem social (conjunto de práticas sociais 

interrelacionadas) em que o problema está inserido;

b. análise do discurso baseada no corpus e direcionada pelo corpus com enfoque 

nas representações dos atores e da experiência do nascimento nos discursos 

dos relatos, bem como nas marcas ideológicas e elementos intertextuais;

4) identificar possíveis maneiras de superar os obstáculos;

5) reflexão crítica.

Vale notar que, como este estudo reúne a ACD e a LC, o ponto de partida da análise dos subcorpora 

(Corpus BRA e Corpus EUA) foi a lista de palavras-chave (palavras estatisticamente relevantes) geradas 

com o software adotado (AntConc, 3.4.0w). A partir da lista, selecionamos as palavras que correspon-

dem aos sujeitos: 

- palavras-chave do Corpus BRA: ‘eu’, ‘bebê’, ‘marido’, ‘doula’, ‘médico’, ‘anestesista’ ‘enfer-

meira’, ‘parteira’ e ‘obstetriz’. 

- palavras-chave do Corpus EUA: ‘I’, ‘baby’, ‘midwife’, ‘doula’, ‘nurse’, ‘doctor’ ‘anesthesiologist’ 

e ‘husband’.

Devido à profusão de dados oferecidos pela análise por meio eletrônico, as palavras-chave foram ex-

ploradas a partir de seus colocados, ou seja, das palavras que mais coocorrem com elas. Foram selecio-

nados os colocados estatisticamente mais relevantes de cada palavra-chave. O colocado selecionado 

ainda precisaria atender outro recorte: ocorrer pelo menos quatro vezes em todo o corpus em, pelo 

menos, dois relatos.

O esquema abaixo exibe as palavras-chave e os colocados analisados:
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56

As palavras e seus colocados foram, em seguida, analisados por meio das diversas ferramentas dispo-

nibilizadas pelo programa, entre as quais: linhas de concordância, agrupamentos lexicais, gráfico de 

dispersão da palavra no texto. As etapas e ferramentas de análise serão exploradas em detalhe nos 

Capítulos 1 e 5. E a análise propriamente dita consta dos Capítulos 7 e 8.

Composição da tese

Esta tese está organizada em oito capítulos. O Capítulo 1 é dividido em duas partes e oferece o recorte 

teórico-metodológico sobre o qual esta pesquisa se apoia. O recorte teórico-metodológico adotado 

reúne a Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 1989, 1992; Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 

2003); a Linguística de Corpus (Stubbs, 1993, McEnery & Wilson, 1996 e 2003, Tognini-Bonelli, 2001) 

e, sobretudo, a Análise Crítica do Discurso Baseada em Corpus (Baker, 2013; Baker et al, 2008; Baker & 

McEnery, 2005; Flowerdew, 2014). Nesse capítulo, enfocamos as categorias de análise (textual, discur-

siva e social) propostas pela ACD e destacamos algumas noções-chave para a consecução da análise: 

5 Para ‘anestesista’ foram analisadas todas linhas de concordância, tendo em vista que ‘anestesista’ apareceu 
também como colocado de ‘médico’ (acima).

6 Para ‘anesthesiologist’ foram analisadas todas linhas de concordância, a título de comparação com o Cor-
pus BRA (‘anestesista’).

Corpus BRA

marido
companheiro
apoiou
cortou

bebê

encaixado
morresse/morrer
sexo
batimentos
alto

eu
desisto
renasci
mamava

médico

fofinha/fofa
mudei/mudar
cesarista
ginecologista
humanizada

doula

amada
obstetriz
querida
presença

anestesista5

enfermeira

obstétrica/obstetra
cadê
soro
chamar

parteira
liguei/ligar
doula
casa

obstetriz
doula
toque

Corpus EUA

I

baby

midwife

doula

nurse

doctor

anesthesiologist6

husband

wish
protested
lamented
pound
girl
boy

hired
friend
called
practitioner
tells
triage
office
seen
comes
poor
run
children

certified
asst / assistant
student
assist
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intertextualidade, ideologia, hegemonia e modernidade. Em seguida, são detalhadas as etapas meto-

dológicas da pesquisa. 

Em sua segunda parte, o Capítulo 1 traça um histórico e busca situar a relevância dos relatos de parto 

no universo do nascimento. A bibliografia adotada no item sobre os relatos de parto foi propositada-

mente selecionada a partir dos estudos na área da saúde, com destaque para as referências sobre o 

papel e a importância dos relatos de parto produzidas nas áreas de enfermagem (nursing) e obstetrícia 

(midwifery). O Capítulo 1 se encerra com a definição de relato de parto adotada nesta tese.

O Capítulo 2 ocupa-se da localização e seleção do problema social que, dentro da proposta metodo-

lógica sugerida por Chouliaraki & Fairclough (1999) e desenvolvida por Fairclough (2003), é a primeira 

etapa de um estudo crítico do discurso. Nesse capítulo, destacamos o caráter subjetivo na determina-

ção de um problema social e oferecemos alguns fatos sociais a partir dos quais o problema se origina.

Os Capítulos 3 e 4 buscam situar os relatos de parto nas práticas sociais e ordens do discurso, propor-

cionando uma visão geral dos elementos sociais e discursivos nos quais os relatos estão inseridos. Ou 

seja, a partir dos Capítulos 3 e 4 oferecemos uma compreensão das forças que agem sobre as mulheres 

que escrevem relatos de parto. O Capítulo 3 oferece representações do nascimento encontradas na 

ficção (telenovelas), na mídia (notícias), no Sistema Único de Saúde (SUS) e no movimento ativista pela 

humanização do parto.  O Capítulo 4, por sua vez, oferece a interpretação particular da pesquisadora 

em relação ao universo do nascimento no Brasil. Nesse capítulo, o contexto sociocognitivo é traçado 

por uma mulher brasileira, com mais de 12 anos de escolaridade que, entre os 33 e 35 anos, foi cliente 

do modelo brasileiro de atenção obstétrica particular e, no período, exposta a práticas e estruturas 

hegemônicas (médico-intervencionista) e contra-hegemônicas (humanizadas).

Os Capítulos 5 e 6 são voltados para o objetivo de compilação de um corpus de relatos de parto. No 

Capítulo 5, são expostas as etapas de compilação do “Corpus de relatos de parto normal após cesárea 

de mulheres brasileiras, estadunidenses, britânicas e australianas” (Corpus BRABA), incluindo as eta-

pas de seleção do gênero textual, da recolha, tratamento e marcação dos textos e do balanceamento 

do corpus. Além disso, o Capítulo 5 oferece uma descrição das ferramentas eletrônicas empregadas a 

partir das funções do software selecionado: Antconc (Anthony, 2012). 

O Capítulo 6, por sua vez, apresenta uma pré-análise de todos os subcorpora do Corpus BRABA: Corpus 

BRA (93 relatos, 250.807 palavras), Corpus EUA (101 relatos, 225.736 palavras), Corpus UK (97 relatos, 

92.197 palavras) e Corpus AU (92 relatos, 200.639 palavras), incluindo listas de palavras mais frequen-

tes e lista de palavras-chave. Como a pré-análise é feita para todos os subcorpora, o Capítulo 6 inaugura 

também a fase de análise propriamente dita do Corpus BRA e do Corpus EUA, expondo os critérios de 

refinamento de seleção de palavras-chave e as etapas dinâmicas da análise eletrônica.

Os Capítulos 7 e 8 se referem à análise do Corpus BRA e do Corpus EUA, respectivamente, e relatam e 

apontam discutem os resultados da análise descritiva e interpretativa. Ambos os capítulos estão orga-

nizados segundo as palavras-chave investigadas. 

Por fim, nas Considerações Finais, são discutidos os resultados encontrados à luz das perguntas de 

pesquisa e dos elementos supervenientes (abordagem direcionada pelo corpus), com o intuito de re-

fletir sobre o significado dos achados no interior do universo do nascimento e sobre como tais achados 



podem contribuir para a elucidação do problema social apontado. São também apontadas algumas 

possíveis contribuições desta pesquisa e suas naturais limitações. 
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1. Recorte Teórico-Metodológico e Objeto de Estudo

Este capítulo oferece o recorte teórico-metodológico sobre o qual esta pesquisa se apoia para amparar 

uma investigação do discurso dos relatos de parto após cesárea. 

Claramente, estudos críticos do discurso não se pretendem neutros em relação ao tema, estando in-

trinsecamente ligados às convicções e interesses de pesquisa do analista. Porém, por meio do recor-

te teórico-metodológico, busca-se não perder a objetividade nem o compromisso ético da pesquisa 

científica.

O recorte teórico-metodológico reúne a Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 1989, 1992; Choulia-

raki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003); a Linguística de Corpus (Stubbs, 1993, McEnery & Wilson, 

1996, Tognini-Bonelli, 2001) e, sobretudo, a Análise Crítica do Discurso baseada em corpus (Baker, Ga-

brielatos, Khozravinik, Krzyzanowski, McEnery & Weodakl, 2008; Baker, 2013; Baker & McEnery, 2005; 

Flowerdew, 2014). 

O presente capítulo está organizado da seguinte forma: em primeiro lugar, abordamos os caminhos da 

Análise Crítica do Discurso pelos quais este estudo envereda e alguns dos conceitos (intertextualidade, 

ideologia, hegemonia, modernidade) que operacionalizam a Teoria Social do Discurso de Fairclough 

para, em seguida, abordar os princípios gerais da Linguística de Corpus e o percurso metodológico pro-

priamente dito dentro da Análise Crítica do Discurso baseada em Corpus. 

Ao final do capítulo, traçamos um histórico e ressaltamos a importância dos relatos de parto, bem 

como apresentamos a definição de relato de parto adotada nesta tese.

1.1.	 Análise	Crítica	do	Discurso

Estando inserida nas ciências críticas1, a Análise Crítica do Discurso2 (ACD), possui uma essência tripar-

tite. Segundo Wodak (2005), ela é denunciativa, engajada e pedagógica. Ser denunciativa representa 

ocupar-se de indivíduos, grupos, situações que não gozam de visibilidade, estão encobertos por rela-

ções de dominação. Ser engajada é estar envolvida com o objeto de estudo, representa ocupar-se do 

mundo em que ele se insere e, consequentemente, corresponde a tratar de si e de seus problemas de 

forma reflexiva. E ser pedagógica representa aumentar a capacidade de conscientização e reflexão por 

1 Os estudos críticos originaram-se a partir dos trabalhos dos intelectuais da Escola de Frankfurt (entre eles, 
Adorno, Marcuse, Horkheimer, Benjamim, Habermas) responsáveis pelas primeiras críticas sistematizadas 
às relações entre a sociedade de consumo capitalista e a transformação do social e humano. 

2 O termo Critical Discourse Analysis (CDA), Análise Crítica do Discurso (ACD), foi usado pela primeira vez 
em 1985, por Norman Fairclough, no artigo Critical and Descriptive Goals in Discourse Analysis publicado 
no Journal of Pragmatics. As principais obras que inauguraram essa nova forma de pensar o estudo da lin-
guagem foram publicadas na mesma década: Prejudice in Discourse (Van Dijk, 1984), Language and Power 
(Fairclough, 1989) e Language, Power and Ideology (Wodak, 1989). A partir da década seguinte, a ACD 
passa a ter alcance internacional. Seus principais expoentes desde a década de 1990 são: Van Dijk, Gunther 
Kress, Ruth Wodak, Theo van Leeuven e Norman Fairclough.
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parte dos sujeitos, para que eles tenham ferramentas para se libertar das relações de dominação e 

perseguir seus próprios interesses.

A mudança de paradigma dos Estudos Linguísticos representada pelo deslocamento do formalismo 

(linguagem como objeto autônomo da tradição saussuriana) para abordagens funcionalistas e discur-

sivas (linguagem como objeto não autônomo inseparável de seu conteúdo ideológico) propiciou o sur-

gimento de um linguista crítico preocupado com as relações entre seu objeto de estudo tradicional (a 

linguagem) e a prática social3, fazendo surgir, a partir das últimas décadas do século 20, um novo perfil 

de cientista da linguagem conectado com o social. A partir daí, foi aberto o caminho para uma Linguís-

tica que passa a aproveitar as ciências sociais para relacionar os estudos da linguagem com propostas 

emancipatórias. Segundo Resende e Ramalho:

Para analistas de discurso, somente o conceito funcionalista de discurso é aplicável, 

uma vez que o foco de interesse não é apenas a interioridade dos sistemas linguísti-

cos, mas sobretudo, a investigação de como esses sistemas funcionam na represen-

tação de eventos, na construção de relações sociais, na estruturação, reafirmação e 

contestação de hegemonias no discurso (2013, p. 13).

Para tanto, a ACD é considerada uma abordagem linguisticamente orientada de pesquisa “sobre, para 

e com os sujeitos” (Alencar, 2005, p. 57), destinada a “aumentar a consciência de como a linguagem 

contribuiu para a dominação de algumas pessoas sobre outras, entendendo a tomada de consciência 

como primeiro passo para a emancipação dos indivíduos” (Fairclough, 1989, p. 1) e a ter um efeito nas 

práticas e nas relações sociais.

A vertente da ACD desenvolvida por Fairclough é a Teoria Social do Discurso (TSD), a qual se baseia no 

entendimento do papel da linguagem como elemento constitutivo das práticas sociais, valorizando 

a importância da análise linguística como um método para investigar mudanças sociais. Para a TSD, 

transformações no uso da linguagem são um elemento importante de transformações sociais e cultu-

rais mais amplas, as quais, evidentemente,  não se resumem a mudanças na linguagem, mas são, até 

certo ponto, constituídas, operadas e consolidadas por usos linguísticos.

Determinadas transformações linguísticas podem ser nitidamente traduzidas por um objetivo de con-

trolar o discurso4, alterando-o como “parte de uma engenharia de transformações sociais e culturais” 

(Fairclough, 1992, p. 8). Dois exemplos dessa engenharia, em nível discursivo, seriam o emprego do 

verbo ‘optar’ na imprensa para falar de ‘opção pela cesárea’ abordado no Capítulo 3 e o surgimento da 

expressão ‘parto cesáreo’ que abordaremos no Capítulo 4.

3 As práticas sociais são os “modos habituais, em tempos e espaços determinados, pelos quais as pessoas 
aplicam recursos – materiais ou simbólicos – para agirem conjuntamente no mundo” (Chouliaraki & Fair-
clough, 199, p. 21).

4 ‘Discurso’ é usado de forma geral para linguagem (bem como, por exemplo, para imagens visuais) como um 
elemento da vida social que está dialeticamente relacionado a outros elementos. ‘Discurso’ também é usa-
do de forma mais específica: diferentes discursos são diferentes modos de representar o mundo. (Fairclou-
gh, 2003, p. 215) “Os discursos podem, eles próprios, serem considerados combinações de outros discursos 
articulados de determinados modos. É assim que surgem novos discursos – pela combinação de discursos 
existentes de determinados modos. [...] O novo é gerado a partir de uma nova articulação do antigo” (Fair-
clough, 2003, p. 127).
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Ao propor que a língua é uma forma de prática social, e não apenas uma atividade individual ou um re-

flexo de variáveis situacionais, Fairclough (1992, p. 63) considera 1) que o discurso é um modo de ação. 

Um modo de os indivíduos atuarem no mundo e, principalmente, atuarem uns sobre os outros, bem 

como um modo de representação; e 2) que há uma relação dialética entre discurso e estruturas sociais, 

sendo essas últimas uma condição e um efeito do primeiro. Nesse sentido, o discurso seria moldado e 

restringido pelas estruturas sociais. 

Na ACD, o discurso possui três dimensões (Fairclough, 1992 e 2003):

1) textual – (text) a partir da qual se faz uma análise linguística do texto5, tendo o texto 

as características de representar a realidade, estabelecer relações sociais e estabele-

cer identidades.

2) prática discursiva (discursive practice) – faz a mediação entre as demais dimensões e 

ocupa-se dos processos sociocognitivos de produção,  distribuição e consumo do texto 

(interpretação), ou seja, quais os discursos6 acionados e como diversos discursos são 

combinados nos diversos processos sociais relacionados (econômico, político, institu-

cional etc.).

3) prática social (social practice) – ocupa-se de questões relacionadas à análise social, 

tais como as circunstâncias institucionais e organizacionais do evento discursivo e 

como elas moldam a prática discursiva e os efeitos constitutivos/construtivos do 

discurso.

Dentro da primeira dimensão, a textual, haveria três tipos de sentido para fins de análise do texto: de 

ação, de representação e de identificação. O primeiro estaria relacionado aos sentidos do texto como 

parte da ação na sociedade. O sentido de representação ocupa-se da representação do mundo nos 

textos. O sentido de identificação, da construção das identidades. Foi vislumbrando essa dimensão que 

elaboramos as perguntas de pesquisa com o objetivo de investigar a construção textual das identida-

des dos relatos de parto e a representação da experiência do nascimento. Como parte dessa análise, 

poderiam ser investigados os papeis dos atores sociais no evento discursivo em associação com as 

práticas sociais; a simetria ou assimetria dos diálogos entre os envolvidos; o uso dos pronomes ‘eu’ e 

‘nós’ para investigar questões relacionadas à individualidade ou coletividade etc.

Em termos da segunda dimensão, a da prática discursiva dos relatos de parto normal após cesárea, sa-

lientamos que seu processo de produção é, em geral, individual e decorre de uma experiência anterior 

que compele a produtora do texto a compartilhar sua experiência de parto, pois, na dinâmica de pro-

dução/distribuição/consumo dos relatos, os sujeitos podem se engajar em um ou mais desses proces-

sos em tempos diferentes. Apesar de a produção ser individual, a autora de um relato de parto já foi/

continua sendo/pode voltar a ser destinatária de outros relatos de parto. A distribuição dos relatos é 

reduzida se comparada à das notícias sobre o nascimento dos filhos de pessoas famosas, por exemplo. 

5 “‘Texto’ entendido como uma das dimensões do discurso, isto é, o produto escrito ou falado do processo de 
produção textual” (Fairclough, 1992, p. 3).

6 “‘Discursos’, no plural, corresponde a determinada classe de tipos ou convenções de um discurso” (e.g. 
discurso da medicina, discurso ativista).
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Relatos de parto são distribuídos oralmente, em encontros de gestantes e grupos de apoios e, na forma 

escrita, por meio de blogs ou sites relacionados ao movimento pelo parto humanizado.

Na dimensão da prática social, poderíamos analisar os relatos de parto (texto) dentro do seio do movi-

mento ativista pelo parto humanizado (prática social/discurso), que molda uma prática discursiva que 

é marcada por diversos recursos típicos para sua construção (e.g. escolhas lexicais, discurso baseado 

em evidências) e por diversos textos (e.g. depoimento, entrevista, reportagem, relato de parto).  As 

possibilidades e/ou efeitos do texto (i.e. evento discursivo), segundo a TSD, dependem dos elementos 

da prática social.

Ao produzir e fazer a sua prática, as pessoas, em regra, não têm consciência das estruturas sociais, re-

lações de poder, e da natureza da prática social na qual estão engajadas e cujos interesses extrapolam 

o de produzir significados (Fairclough, 1992, p. 69). Fairclough vai além ao afirmar que os processos 

usados pelos membros da comunidade discursiva são heterogêneos e contraditórios, e contestados 

em lutas que possuem uma natureza, em parte, discursiva (1992, p. 73). Realizar a ACD nos termos de 

Fairclough (2003) significa promover um diálogo constante entre a investigação dos traços linguísticos 

e a reflexão sobre a prática social em que esses traços são concretizados. Trata-se, portanto, de uma 

abordagem social linguisticamente orientada.  

As três dimensões do discurso destacadas acima faz da ACD um método para análise multidimensional 

do discurso em suas três faces: como texto (evento discursivo), como prática discursiva (enfoque na 

intertextualidade) e como prática social (enfoque em ideologia e hegemonia). As categorias de análise 

que atendem o modelo multidimensional de Fairclough (1992) são: a análise textual, análise da prática 

discursiva e análise da prática social.

A análise textual pode ser organizada sob quatro títulos: vocabulário, com enfoque nas palavras; gra-

mática, com enfoque nas combinações de palavras em orações ou períodos; coesão que aborda como 

orações ou períodos estão ligados entre si e se relacionam, o uso de vocabulário de um mesmo campo 

semântico, a repetição lexical, o uso de sinônimos, omissões, conjunções etc.; e estrutura textual, com 

enfoque nas propriedades organizacionais dos textos. Na análise textual, o pesquisador está sempre 

abordando questões de forma e de sentido, isto é, a análise é de ‘signos’. Ao contrário de Saussure 

que considerava que a relação entre significante e significado era arbitrária, Fairclough a considera 

socialmente motivada ou seja “há razões sociais para se combinar determinados significantes com 

determinados significados”(1992, p. 75). Além disso, a ACD considerada que a ideologia está também 

localizada nos “signos criados no processo de interação social” (Resende & Ramalho, 2013, p.16).

Na análise da prática discursiva, os títulos seriam: produção, distribuição, consumo, contexto situacio-

nal, força dos enunciados (e.g. ameaças, promessas, pedidos), coerência dos textos e intertextualidade 

dos textos. 

Na análise da dimensão da prática social, os títulos dados por Fairclough (1989 e 1992) seriam: a 

ideologia, que poderia ser abordada do ponto de vista dos sentidos, pressuposições e metáforas; e a 

hegemonia, que envolveria a análise sob orientações econômicas, políticas, culturais, ideológicas etc.

Por exemplo, ao optar por partir da análise do ‘vocabulário’, dentre alguns focos de análise (Fairclough, 

1992) estariam:
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1) reformulação lexical (alternative wording) – certos domínios são reformulados lexical-

mente como resultado de lutas políticas e sociais (e.g. favela v. comunidade).

2) significado das palavras (word meaning) – como acepções de palavras entram em cho-

que no contexto de lutas sociais (e.g. parto v. cirurgia)

3) metáforas – conflito entre metáforas consagradas (e.g. tudo que é difícil e demorado é 

um parto) e novas metáforas (e.g. parto como conquista) em batalhas discursivas.

A partir dos exemplos acima, observa-se como a análise das palavras do texto, não está desvinculada 

da análise da prática discursiva ou da prática social, demonstrando como a divisão dimensional é me-

ramente teórica, pois cada dimensão está contida e/ou é parte integrante da outra. 

Para concluir a apresentação da ACD como um dos pilares do recorte teórico-metodológico desta pes-

quisa, a seguir tocaremos alguns conceitos de fundamental importância para TSD, pois sendo uma 

abordagem social, a ACD operacionaliza e transforma, de maneira transdisciplinar, diversas teorias 

e conceitos. Neste item, destacamos alguns conceitos que Fairclough (1992) chama para sua análise 

sociodiscursiva e que desempenham um importante papel neste estudo: intertextualidade e interdis-

cursividade, ideologia, hegemonia e modernidade.

Intertextualidade

A noção de intertextualidade desenvolvida por Bakhtin é considerada um dos títulos da análise da prá-

tica discursiva e permeia a TSD de Fairclough. A intertextualidade é “basicamente a propriedade de os 

textos serem repletos de partículas de outros textos, as quais podem estar explicitadas ou fusionadas 

com ele, e as quais o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, etc” (Fairclough, 1992, 

p. 84). A intertextualidade pressupõe uma cadeia dialógica de textos que constituem o texto sendo 

produzido/distribuído/interpretado. 

Do ponto de vista da ‘produção’, a intertextualidade pode ser analisada com o intuito de  abordar os 

textos trazidos àquele texto pelo autor ou recuperados por ele. Do ponto da ‘distribuição’, uma pers-

pectiva intertextual poderia contribuir para explorar as transformações pelas quais um texto passa. 

Por exemplo, a passagem de relatos de parto orais para relatos escritos e divulgados na internet. Já do 

ponto de vista do ‘consumo’ do texto, uma análise sob a perspectiva da intertextualidade implica consi-

derar que para a interpretação de um texto, cada leitor traz consigo diferentes outros textos e também 

deixa de reconhecer tantos outros textos reconhecidos e traduzidos por outros leitores. Portanto, até 

textos que não aparentam ser dialógicos estariam inseridos em uma cadeia dialógica:

Não é apenas ‘o texto’, não apenas os textos que constituem o texto intertextualmen-

te que moldam a interpretação, mas também todos os demais textos que cada leitor 

traz consigo para o processo de interpretação. (Fairclough, 1992, p. 85).

Fairclough (1992, pp. 85, 104) adota o termo ‘intertextualidade manifesta’ quando outros textos são 

abertamente recuperados em outro texto, ou seja, o texto faz referência explícita a outros textos, seja 

de forma marcada ou por meio de indicações (cues) na superfície do texto. Já a ‘intertextualidade cons-
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titutiva’ ou ‘interdiscursividade’ amplia a intertextualidade na direção das ordens de discurso7. Trata-se 

da configuração de convenções do discurso que fazem parte do texto.

No que tange a intertextualidade manifesta, Fairclough (1992, pp. 118 e ss) destaca 5 de seus aspectos 

e os seguintes objetivos:

1) Representação do discurso (discourse representation) – pode ocorrer no modo de 

discurso direto e indireto. Ao representar um discurso, o representante elege o modo. 

Representar um sujeito em discurso direto pode corresponder a procurar reproduzir 

‘exatamente’ o que aquele sujeito disse.  O que é representado não é apenas a fala 

e/ou escrita, mas também uma organização discursiva e diversos outros aspectos do 

evento discursivo, tais como  suas circunstâncias, tom etc. 

2) Presunções (pressupositions) – são presunções consideradas estabelecidas ou ‘dadas’ 

pelo produtor do texto. Estabelecidas ou dadas não com base, necessariamente, em 

um texto determinado, mas com base na opinião geral (ou ‘senso comum’). Nos rela-

tos de parto normal após cesárea, por exemplo, na maioria dos casos, a ‘opinião geral’ 

das narradoras brasileiras e americanas é a de que a cesárea anterior foi desnecessá-

ria. O termo ‘unnecesarean’ traz consigo essa presunção. 

3) Negativa (negation) – os períodos negativos são frequentemente usados com objeti-

vos polêmicos, carregam presunções específicas que incorporam outros textos para 

rejeitá-los e contestá-los.

4) Metadiscurso (metadiscourse) – ocorre quando o produtor do texto faz uma distin-

ção de níveis dentro de seu próprio texto com o intuito de se distanciar, como se não 

fosse o autor, mas terceiro alheio. O metadiscurso pode ser atingido pelo emprego 

de expressões como: sort of, as x might have put it, in scientific terms, metaphorically 

speaking, in negative terms. Por meio do metadiscurso o produtor se distancia do dis-

curso e, com isso, assume uma posição de poder para controlá-lo ou manipulá-lo.

5) Ironia (irony) – A ironia serve para ecoar a fala de outrem. Na intertextualidade, a 

ironia exige que o intérprete/leitor seja capaz de reconhecer que se trata do sentido 

ecoado a partir de outro texto e não se trata da voz do produtor do texto. 

Por fim, a intertextualidade traz à tona as lutas ideológicas, as lutas pela hegemonia que têm lugar em 

um determinado discurso, pois é por meio dela que são incorporadas relações complexas como as con-

venções (de gênero, discurso, estilo, atividade etc), que são estruturadas para formar uma ordem de 

discurso. Fairclough (1992, p. 103) destaca a relação entre intertextualidade e ideologias/hegemonia já 

que textos são mecanismos de confirmação ou transformação social e, portanto, de relações de poder. 

Nos próximos itens, examinaremos as noções de hegemonia e ideologia dentro da ACD.

7 Uma ‘ordem do discurso’ é resultado das combinações entre estilo, gênero e discurso, ou seja, das diferen-
tes maneiras de se construir o sentido. Uma ordem do discurso é hegemônica quando sustenta relações de 
dominação. Porém,  como hegemonias nunca são absolutas e sempre são contestadas, em maior ou menor 
grau, as ordens de discurso são sistemas abertos constantemente colocados à prova (e.g. ordem do discur-
so médico-intervencionista V. ordem do discurso da atenção humanizada).
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Ideologia

O terceiro elemento da abordagem tridimensional de Fairclough, discurso como prática social, relacio-

na o discurso a ideologia e poder sendo, as ideologias as:

representações de aspetos do mundo que contribuem para estabelecer e manter re-

lações de poder, dominação e exploração. [As ideologias] podem ser realizadas nas 

formas de interação (nos gêneros) e inculcadas em modos de ser ou identidades (nos 

estilos)8 (2003, p. 218)

Articulando o pensamento foucaultiano, Fairclough (1992, p. 87) enfatiza que a ideologia existe em 

todas as instituições, consequentemente é possível investigar práticas discursivas como formas de 

ideologia. Ao longo da vida social, as ideologias interpelam sujeitos e, portanto, os constituem, sendo 

os mecanismos ideológicos (e.g. discurso, educação, mídia), palco e objeto de interesses na luta pelo 

poder e, consequentemente, na luta no e pelo discurso. É nesse sentido que a ACD é considerada uma 

análise do discurso orientada ideologicamente9. 

As ideologias incorporadas/sedimentadas (embedded) nas práticas discursivas são mais eficazes para o 

poder hegemônico quando se tornam ‘naturalizadas’ e alcançam o status de ‘senso comum’ (e.g. Parto 

normal, pra mim, é cesárea.). A ‘naturalização’ de ideologias não é um fenômeno tão óbvio e:

Não se deve presumir que as pessoas tenham consciência das dimensões ideológicas 

de sua própria prática. Ideologias incorporadas a convenções podem estar mais ou 

menos naturalizadas e automatizadas, [fazendo com que] as pessoas tenham dificul-

dade em compreender que suas práticas habituais estariam investidas de elementos 

ideológicos10. (Fairclough, 1992: 91)  

Segundo o pensamento gramsciano operacionalizado pela ACD, as instituições usam estratégias dis-

cursivas para alcançar um suposto ‘consenso’ e construir o poder, não a partir da força, mas a partir do 

‘adestramento’ dos indivíduos, pois quanto menos visível, mas eficaz a ação ideológica. Na luta pela 

hegemonia, a ideologia é orientada para a naturalização (hegemonia) ou desnaturalização (contrahe-

gemonia). A desnaturalização reflete o fato de estarem as ideologias sempre sujeitas a transformação 

por mais estabelecidas que estejam, já a naturalização é promovida pelo consenso e a invisibilidade, 

que nos conduzem ao tópico seguinte: a hegemonia.

8 Ideologies are representations of aspects of the world which contribute to establishing and maintaining 
relations of power, domination and exploitation. They may be enacted in ways of interacting (and therefore 
in genres) and inculcated in ways of being or identities (and therefore in styles).

9 Um dos modos em que as construções ideológicas são abordadas em diversos estudos em ACD é por meio 
dos mecanismos de realização ideológica classificados por Thompson (1990, pp. 61 e ss) que incluem estra-
tégias de legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. Algumas dessas categorias foram 
identificadas durante a análise e são definidas oportunamente.

10 It should not be assumed that people are aware of their ideological dimensions of their own practice. Ideol-
ogies built into conventions may be more or less naturalized and automatized, and people may find it diffi-
cult to comprehend that their normal practices could have ideological investments.
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Hegemonia

A definição de hegemonia por Fairclough (1992, p. 92) aborda as principais características do conceito, 

a saber: condição de liderança, natureza transitória, instabilidade e transformação contínua, e a cons-

trução de consenso:

Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos campos sociais da economia, po-

lítica, cultura e ideologia. Hegemonia é o poder sobre a sociedade como um todo por 

uma das classes econômicas fundamentais em aliança com outras forças sociais, mas 

ela nunca é atingida mais do que parcial ou temporariamente, tal como um ‘equilíbrio 

instável’. A hegemonia trata de construir alianças e integrar em vez de apenas dominar 

classes subalternas, por meio de concessões ou por uma constante luta sobre pontos 

de maior instabilidade, por meio de concessões ou por meios ideológicos, para ganhar 

o consentimento dessas classes11. 

A característica de ‘instabilidade’ da hegemonia leva o discurso hegemônico a realizar transformações 

discursivas (discursive change) de modo a se fortalecer ou se reerguer a partir de abalos.

A ‘transformação’ “envolve formas de transgressão, transposição de barreiras, tais como reunir con-

venções existentes de forma inovadora, ou acionar determinadas convenções em situações que, em 

regra, com elas são incompatíveis12”. (Fairclough, 1992, p. 96) O que determina as transformações dis-

cursivas – que são muitas das vezes são contraditórias – são as relações dos eventos discursivos com as 

lutas que ocorrem no entorno dessas contradições. Uma das formas de revelar a luta pela hegemonia 

é adotar uma visão dialética da relação entre eventos e estruturas discursivos, pela perspectiva da in-

tertextualidade que articula e rearticula ordens de discurso. 

Como exemplo, podemos citar o surgimento do termo ‘parto cesáreo’ no discurso de instituições que, 

conhecidamente, possuem altas taxas de nascimentos cirúrgicos. Não temos comprovação do exato 

momento em que o referido termo surge, mas ele se dá para fortalecer a ‘cultura cesarista’ na aparente 

tentativa de integrar as questões levantadas pelo movimento pró-parto. Transformações decorrentes 

da luta pela hegemonia deixam rastros nos textos na forma de elementos contraditórios ou incoeren-

tes que coocorrem (Fairclough, 1992, p. 96). A contradição do termo ‘parto cesáreo’ quase sempre não 

é percebida e será abordada no Capítulo 3.

Nesse sentido, a transformação no sistema de gêneros (nas práticas sociais) e seus efeitos na configu-

ração de outros elementos são de interesse para a análise crítica do discurso (Fairclough, 1992, p. 125). 

Os relatos de parto que constituem o corpus de pesquisa são um gênero, cujos elementos de produção, 

distribuição e consumo estão inseridos no movimento pró-parto (prática social) no Brasil e no mundo, 

um movimento que abala o poder hegemônico, entendido aqui como o modelo androcêntrico, indus-

11 Hegemony is leadership as much as domination across economic, political, cultural and ideological domains 
of a society. Hegemony is the power over society as whole of one of the fundamental economically-defined 
classes in alliance with other social forces, but it is never achieved more than partially and temporarily, as 
an ‘unstable equilibrium’. Hegemony is about constructing alliances, and integrating rather than simply 
dominating subordinate classes, through concessions or through constant struggle around points of great-
est instability, through concessions or through ideological means, to win their consent.

12 […] involves forms of transgression, crossing boundaries, such as putting together existing conventions in 
new combinations, or drawing upon conventions in situations which usually preclude them.
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trial, capitalista, hospitalar etc.  A profusão de relatos de parto no Brasil e em outros países está dire-

tamente ligada às transformações sociais engendradas por indivíduos, por reivindicações da sociedade 

civil, por políticas de humanização no atendimento ao nascimento, etc.

Na visão de gênero bakhtiniana adotada por Fairclough, ‘gêneros’ correspondem a uma determinada 

prática social e a integram. O termo gênero nesta tese é empregado no sentido de “um conjunto re-

lativamente estável de convenções associadas a e realizadoras de uma determinada atividade” (Fair-

clough, 1992, p. 126). Entre as vantagens dessa noção de gênero está a possibilidade de se levar em 

conta o devido peso que a prática social possui sobre os gêneros e que esses possuem sobre  aquela ao 

limitá-la pelas convenções e ao mesmo tempo em que nela engendram o potencial de transformação 

e criatividade. 

Toda sociedade, grupo, instituição ou área do conhecimento possui uma determinada configuração 

de gêneros que se relacionam entre si de determinadas maneiras, formando um sistema ou ordem do 

discurso. No caso dos relatos de parto, por exemplo, constata-se que estão presentes dentro da ordem 

do discurso de grupos e/ou instituições que promovem ou lutam pela humanização do parto (e.g. sites 

de grupos ativistas e clínicas médicas humanizadas), por outro lado o gênero é excluído do discurso de 

instituições com altos índices de cesáreas (e.g. maternidades particulares). 

Modernidade tardia e modernidade líquida

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003) situam as teorizações da ACD na modernidade (Gi-

ddens, Thompson, Bauman), a atual fase de desenvolvimento da vida social, cujos modos de vida nos 

separaram da tradição. Segundo Giddens (1991 e 2002) a modernidade tardia ou alta modernidade é 

marcada pela radicalização dos traços básicos da modernidade: separação de tempo e espaço, meca-

nismos de desencaixe e reflexividade, dos quais decorrem seu dinamismo.

A relação entre o tempo e espaço, outrora vinculados na tradição, quando o ‘quando’ (tempo) era co-

nectado ao ‘onde’ (espaço), passa a ser relativizada na modernidade. O tempo do relógio uniformizou 

o tempo mundialmente e as tecnologias permitem que, hoje, por exemplo, uma conversa ocorra em 

locais diferentes e um vídeo seja assistido não, necessariamente, no momento nem no local em que 

foi produzido, mas a qualquer tempo. A separação do tempo e espaço é condição principal do de-

sencaixe das relações sociais. O traço do desencaixe reflete os mecanismos que descolam as relações 

sociais do contexto local e as recombinam em distâncias indeterminadas do tempo/espaço (Giddens, 

1991, p. 29). As relações sociais saem do local e são reestruturadas nas instituições modernas. Entre os 

mecanismos de desencaixe estão, segundo Giddens, 1991, p. 32, os sistemas peritos (e.g. sistema de 

atenção obstétrica) que são “sistemas de conhecimento especializado, de qualquer tipo, dependente 

de regras de procedimento transferíveis de indivíduo a indivíduo” (Giddens, 2002, p. 223). 
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Pela reflexividade13  os indivíduos constroem ativamente suas autoidentidades14, ao realizar ‘escolhas’ 

de acordo com o ‘estilo de vida’ adotado:

Um estilo de vida pode ser definido como um conjunto mais ou menos integrado de 

práticas que um indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem necessi-

dades utilitárias, mas porque dão forma material a uma narrativa particular da auto-i-

dentidade (Giddens, 2002, p. 79)

A complexa variedade de escolhas proporcionadas pela modernidade não fazia parte da vida nas so-

ciedades tradicionais, em que as possibilidades eram mais restritas e mesmo predeterminadas (e.g. 

pelo nascimento, condição social). Os estilos de vida e a multiplicidade de escolha são traduzidos pelo 

sistema de mercado em ‘pacotes’ específicos oferecidos para consumo (Giddens, 2002, p. 183). Na mo-

dernidade, a capacidade para reflexividade inerente à ação humana deixa de ser exercida ‘de dentro’ e 

passa a vir ‘de fora’ a partir das informações que os atores sociais angariam. O papel da mídia de massa 

é crucial nessa reflexividade centrífuga, pois boa parte da informação que leva à reflexividade moderna 

é veiculada como conhecimento pela mídia (formas simbólicas15). Assim, os indivíduos, ao interpretar 

– e incorporar – as formas simbólicas, constroem uma compreensão de si e dos outros baseada nessas 

mesmas formas simbólicas que passam a ser os veículos para reflexão e autorreflexão (Thompson, 

1998, p. 45). Portanto, apesar de a modernidade inaugurar o ‘projeto reflexivo do eu’, as possibili-

dades de reflexão podem ficar restritas àquilo que o mercado e a mídia oferecem. Nesse sentido, a 

modernidade pode ser vista como uma grande crise de (auto)identidade, pois o indivíduo do modelo 

tradicional, cujo eu era determinado grandemente pela posição que ele ocupava desde o nascimento, 

na modernidade a identidade está diretamente conectada ao ‘estilo de vida’ que o indivíduo ‘escolhe’, 

e consequentemente, pelo valor que o indivíduo passa se atribuir e, aos olhos dos outros, a ter devido 

aos signos e objeto de consumo que ostenta (Bauman, 2009).

Os produtos da mídia se tornaram, na modernidade tardia, os elementos da construção reflexiva de 

identidades, segundo os quais, os indivíduos passam a se identificar com ‘escolhas’ pré-formatadas de 

‘estilos de vida’.  No Capítulo 3, ao abordar diversas representações do nascimento com as quais as 

narradoras dos relatos de parto têm contato, procuramos reproduzir em uma escala micro, o ‘efeito 

colagem’ que causam os produtos da mídia sobre os indivíduos:

O efeito colagem da televisão e dos jornais dá forma específica à justaposição dos am-

bientes e escolhas potenciais de estilo de vida. (Giddens, 2002, p. 82)

Aos indivíduos são oferecidas certas ‘escolhas’ em relação ao ‘tipo de parto’ (e.g. ‘parto normal’ ou 

‘cesárea’) sugerindo modelos prontos para serem consumidos e com base em que se dará a cons-

trução das narrativas do eu. Tais modelos promovem “uma sensação de controle reflexivo sobre as 

circunstâncias de vida, uma sensação de uma narrativa coerente que é um equilíbrio tranquilizador 

13 [O] conceito de reflexividade refere-se à possibilidade de os sujeitos construírem ativamente suas autoiden-
tidades, em construções reflexivas de sua atividade na vida social. Por outro lado, identidades sociais são 
construídas por meio de classificações mantidas pelo discurso. E, assim como são construídas discursiva-
mente, identidades também podem ser contestadas no discurso” (Resende & Ramalho, 2013, p. 34).

14 “O eu entendido reflexivamente pelo indivíduo em termos de sua biografia” (Giddens, 2002, p. 221).

15 ‘Formas simbólicas’ são as ações, discursos e imagens que servem para sustentar as relações de poder 
(Thompson, 1995). A mídia é considerada a principal força propulsora das formas simbólicas.



59

para as dificuldades de sustentar a narrativa do eu em situações sociais reais” (Giddens, 2002, p. 184). 

Ao selecionar os componentes da ‘colagem’, o indivíduo faz uma seleção ativa do que está lá, porém a 

variedade de informação disponibilizada é reduzida para não causar ‘dissonância cognitiva’ e, portanto, 

o leitor exclui ou reinterpreta tudo aquilo que poderia ser perturbador: “evitar a dissonância faz parte 

do casulo protetor que ajuda a sustentar a segurança ontológica” (Giddens, 2002, p. 174).

Na modernidade líquida16 “a sobrevivência [...] da sociedade e o bem-estar de seus membros depen-

dem da rapidez com que os produtos são enviados ao depósito de lixo e da velocidade e eficiência da 

remoção dos detritos” (Bauman, 2009, p. 9), sendo o ‘projeto reflexivo do eu’  uma batalha contra a 

mercantilização. No Capítulo 3 e nos capítulos referente à análise dos dados, recuperamos alguns dos 

elementos da modernidade para cotejá-los com os elementos do nascimento humanizado, sugerindo 

a incompatibilidade entre os valores transmitidos pela mídia e os valores resgatados na experiência 

do parto normal após cesárea. Na modernidade líquida, por exemplo, a “constância, a aderência e a 

viscosidade das coisas tanto animadas quanto inanimadas, são os perigos mais sinistros e terminais, as 

fontes dos temores mais assustadores e os alvos dos ataques mais violentos” (Bauman, 2009: 9), bebês 

são esfregados, lavados, limpos e entocados, e só depois entregues às mães:

Muitas pessoas consideram o vernix, assim como o sangue, o mecônio, ou o líquido 

amniótico, como um dos excrementos do processo do nascimento que devem ser to-

tal e meticulosamente removidos após o nascimento. Alguns bebês nascem com mui-

to vernix – em cada dobrinha  -- e muita energia é gasta para apresentar aos pais um 

recém-nascido completamente limpo.17” (Stokowski, 2006) (grifos nossos)

Por outro lado, ainda no universo do nascimento, mas agora no do nascimento humanizado, não são 

considerados nocivos determinados elementos ‘viscosos’. O bebê não ‘tem que ser limpo’, ele vai ‘suji-

nho’ de vérnix direto ao colo da mãe: 

Vem ele, todo melecadinho de vérnix, de dentro de mim diretamente pros meus bra-

ços! (BRA_007)

Eu abracei meu neném, cheirei seu corpinho e aquele rostinho inchado, provei o gosto 

do vernix e pra sempre terei na memória seu perfume. Depois de percorrer um longo 

e por vezes cansativo caminho, cheio de surpresas, nem sempre felizes, eu tinha meu 

filho parido e nascido de mim! (BRA_040)

A regência da modernidade sobre a esfera do nascimento imprime datas de vencimento a mães e be-

bês (e.g. Data Provável do Parto) e promove o esquecimento de experiências e consequente falta de 

reflexividade vinda ‘de dentro’: “Do princípio ao fim, a ênfase cai em esquecer e apagar, desistir e subs-

16 “Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num 
tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. 
A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida assim como a 
sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer por muito tempo” (Bauman, 2009, p. 
7).

17 Many people view vernix, like blood, meconium, or amniotic fluid, as one of the soils of the birth process 
that should be removed as thoroughly as possible after birth. Some babies have an abundance of vernix -- in 
every crack and crevice -- and quite a lot of energy is expended to present the parents with a clean newborn 
baby.



60

tituir” (Bauman, 2009, p. 9). A sombra da expiração da data de validade faz com que seja necessário 

correr sempre atrás e acelerar processos para consumir, o soro, o hormônio sintético, as tecnologias, 

o bebê limpinho. A avaliação de todas as coisas, animadas e inanimadas, na modernidade líquida é 

feita “segundo o padrão dos objetos de consumo” e “ser adequado para o consumo é a única coisa 

que define sua função”, sendo a vida líquida, uma vida de e para o consumo (Bauman, 2009, p. 16-17). 

Nesse contexto mercantilizado de estabilidade aparente, os relatos de parto normal após cesárea de-

sencadeiam outra faceta da reflexividade, ou seja, valem-se, não apenas da reflexividade que ‘vem 

pronta’ a partir das forças simbólicas, mas da reflexividade despertada pela quebra de confiança em 

sistemas de conhecimento especializado (i.e. o sistema de atenção obstétrica convencional). A partir 

de uma má experiência ao acessar o sistema perito (e.g. uma cesárea sem indicação clínica), a mulher 

na modernidade se vale da possibilidade que hoje todo indivíduo não perito possui de se ‘recapacitar’ 

(Giddens, 2002, p. 14), ou seja, de adquirir conhecimento especializado sobre qualquer campo. Os rela-

tos de parto possuem um papel significativo nessa recapacitação, pois eles são o meio de acesso a ou-

tro universo do nascimento, um universo permeado pela tradição de viver a experiência do nascimento 

e de contar histórias de parto, contestando uma das marcas da modernidade resultando da ênfase 

no controle do mundo/natureza pela dominação do homem/ciência: a ‘segregação da experiência’. 

Segundo Giddens, a segregação da experiência “significa que, para muitas pessoas, o contato direto 

com eventos e situações que ligam a vida individual a questões mais amplas de moralidade e finitude 

são raras e fugazes” (2002, p. 15). Ou seja, a vida cotidiana é normalmente separada do contato com 

experiências que envolvem questões perturbadoras – “particularmente as que têm a ver com a doen-

ça, loucura, criminalidade, sexualidade e morte” (p. 223) – e o nascimento. As questões perturbadoras 

podem estar ligadas a ‘momentos decisivos’ na vida do indivíduo, momentos esses que demandam 

dele uma reorganização psíquica. Nas sociedades tradicionais, nesses momentos, o sujeito se voltava 

para as divindades, os oráculos (p. 37). Na sociedade moderna, o indivíduo recorre a especialistas e à 

informação dos sistemas abstratos para estimar os riscos a serem enfrentados. Segundo Giddens:

Momentos decisivos não significam necessariamente enfrentar uma alta probabilida-

de de que as coisas deem errado, isto é, situações com altas probabilidades de perder. 

O que tende a tornar o ambiente de risco difícil de ser enfrentado é antes a escala de 

penalidades em consequência de ser tomado a decisão errada (2002, p. 108).

‘Tomar a decisão errada’ poderia ser interpretado como ‘tomar a decisão que ninguém tomaria’. E isso 

nos leva ao último aspecto da modernidade que abordamos neste item: a noção de ser ‘único’. Ser um 

indivíduo na modernidade líquida é ser igual a todos aqueles que adotam o mesmo ‘estilo de vida’. O 

paradoxo da individualidade é ser “idêntico a todos os demais” (Bauman, 2009, p. 26), é pertencer a 

um grupo cuja exclusividade depende dos signos que articula, daquilo que consome (e.g. a cesárea 

eletiva em maternidade de luxo) para, efetivamente, demonstrar e convencer a “todos os que você 

encontra na rua ou visitam sua casa de que você de fato chegou lá” (Bauman, 2009, p. 35) com o ‘mé-

dico famoso’ no ‘hospital das estrelas’. A individualidade – poderia, mas – não se traduz no respeito à 

fisiologia única do indivíduo, na aceitação de que cada nascimento é único. 
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1.2.	 Linguística	de	Corpus

O segundo pilar do recorte teórico-metodológico é a Linguística de Corpus. A LC é “o estudo da língua 

com base em exemplos autênticos da língua em uso” (McEnery & Wilson, 1996, p. 1) e se ocupa “da 

coleta e da exploração de corpora, ou conjunto de dados linguísticos textuais coletados criteriosa-

mente, com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística. Como tal 

dedica-se à exploração da linguagem por meio de evidências empíricas, extraídas por computador” 

Berber-Sardinha (2004, p. 3). A partir da definição acima se destacam três elementos essenciais à LC: 

coleta criteriosa de textos, exploração da linguagem por meio de evidências empíricas com o propósito 

de realizar pesquisa linguística e dados extraídos com o auxílio do computador.

A ‘coleta criteriosa’ diz respeito à seleção, composição e balanceamento do corpus. Um corpus é uma 

amostra grande ou relativamente grande (milhares ou milhões de palavras) de linguagem autêntica e 

representativa de um determinado tipo de linguagem. Ao constituir um corpus o pesquisador estabe-

lece critérios para a seleção de textos de forma que o conjunto possa ser considerado representativo 

da linguagem que se propõe a estudar. O critério da representatividade é variável e revisitado durante 

a própria compilação do corpus, como veremos no Capítulo 5.

Em relação à ‘exploração da linguagem por meio de evidências empíricas’ podemos dizer que análises 

de corpora dependem da interpretação da frequência e da distribuição dos dados (Stubbs, 1993, p. 25). 

Os dados estatísticos permitem que o pesquisador extraia evidências empíricas capazes de permitir a 

descrição tanto de agrupamentos lexicais que formam padrões como de combinações consideradas 

aleatórias (Stubbs, 1993, p. 25), ou seja, é possível determinar a frequência das combinações lexicais 

que podem ocorrer com ou sem regularidade em um determinado corpus.

O terceiro elemento essencial à LC é o processamento por computador. O advento do computador e 

o de diversos softwares de processamento da linguagem natural possibilitaram a análise de grandes 

quantidades de dados, que até pouco tempo não eram passíveis de observação, e, consequentemen-

te, implicaram uma ruptura de paradigma nos estudos linguísticos. Dados antes impossíveis de serem 

observados pelo ser humano sem o auxílio da tecnologia como, por exemplo, a rápida e precisa iden-

tificação de padrões linguísticos, influenciaram a ideia que hoje temos de linguagem (Stubbs, 1993, p. 

23) que é a de um sistema marcado por certa regularidade exteriorizada pela padronização de combi-

nações de palavras. A introdução do computador nos estudos linguísticos é comparável à introdução 

do telescópio na astronomia Stubbs (2004, p. 107). O primeiro livro dedicado à LC foi escrito por Aarts 

e Meijs (1984). Recentemente, a LC tem se desenvolvido a passos largos18 devido às enormes possibili-

dades oferecidas pelas formas de processamento da linguagem natural por computador e é articulada 

com inúmeras áreas (e.g. lexicografia, tradução, terminologia, ensino e aprendizagem de línguas, lin-

guística forense), incluindo, como veremos no próximo item, a ACD.

Para Sinclair (1991, p. 100), o diferencial está na quantidade de dados disponíveis e como a língua fica 

diferente quando examinada em grandes quantidades e ao mesmo tempo. Por tudo isso, o processa-

mento por computador é um elemento essencial da LC e foi o computador o grande responsável pelo 

18 O número de estudos em LC dobrou a cada cinco anos no período entre 1976 e 1991 (Johansson, 1991). 
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seu desenvolvimento, pois, hoje, o termo corpus é praticamente sinônimo do termo corpus processado 

por computador (McEnery & Wilson, 1996, p. 17).

A LC fulcrada na linguística hallidayana que ‘descreve a probabilidade dos sistemas linguísticos, dados 

os contextos em que os falantes os empregam’ (Berber-Sardinha 2004, p. 30) pressupõe que os textos 

que compõem o corpus sejam autênticas representações da língua ou linguagem que se propõe estu-

dar.  Isso significa dizer que o corpus “registra a linguagem natural realmente utilizada por falantes e 

escritores da língua e em situações reais” (Berber-Sardinha 2004, p. 32), pois a LC, “por definição, trata 

da língua em uso” (Tognini-Bonelli, 2001, p. 54). 

A LC vale-se de ferramentas computacionais e depende de análises quantitativas e qualitativas. As 

principais ferramentas de análise da LC são: listas de frequência, listas de palavras-chave e linhas de 

concordâncias. Tais ferramentas, abordadas indiretamente mais abaixo e detalhadamente no Capítulo 

5, permitem: o processamento de dados naturais e autênticos, o processamento de grandes quanti-

dades de textos, a visualização simultânea de vários contextos de forma ordenada, o que permite a 

identificação de padrões linguísticos e a identificação imediata do arquivo de origem.

A principal vantagem da LC é o fato de um corpus ser uma fonte mais confiável em relação aos usos 

linguísticos se comparado à intuição humana Hunston (2011, p. 20), pois a intuição não é confiável 

quando se trata da frequência de padrões lexicais. Isso ocorre porque temos “a tendência de notar 

as ocorrências incomuns mais que ocorrências comuns e a frequência de palavras e/ou expressões 

não é passível de ser captada por meio da introspecção (Biber, Conrad & Reppen, 1998 e McEnery & 

Wilson, 2006). Assim, a intuição – tradicionalmente limitada por fatores individuais – encontra na LC 

uma importante aliada em termos de pesquisa linguística, pois a distância entre intuir e comprovar foi 

reduzida a uma questão de segundos. O mesmo ocorreu com a distância entre o observar e o intuir. A 

partir de grandes quantidades de observações possíveis, o pesquisador é levado a intuir com base em 

muito mais input.

A seguir listaremos as principais fontes de dados eletrônicos disponibilizadas pelas ferramentas dos 

programas empregados em LC:

1) Lista de palavras: oferece uma lista de palavras com a contagem de todas as palavras 

de um determinado texto ou conjunto de textos. A frequência de certas palavras reve-

la informações diferentes e uma análise comparativa de palavras recorrentes em um 

corpus de relatos em português com as de um corpus em relatos em inglês, poderá 

sugerir, por exemplo, determinados aspectos culturais para investigação. A lista de 

palavras pode ser ordenada pela maior/menor frequência das palavras, por ordem 

alfabética e por terminação. 

2) Lista de palavras-chave: permite a comparação de uma lista de palavras de um deter-

minado corpus com uma lista de palavras de um corpus de controle. Possibilita deter-

minar quais palavras ocorrem com maior frequência estatística no corpus de estudo 

comparativamente ao corpus de referência e/ou vice-versa. A lista de palavras-chave 



63

é uma medida da relevância estatística das palavras do corpus e, em geral, empregada 

para determinar os itens a serem investigados. 

3) Lista de colocados: é a lista produzida a partir de uma palavra de busca oferecendo as 

palavras que mais coocorrem com a palavra de busca dentro do corpus em uma janela 

de cinco palavras à direita e cinco palavras à esquerda.

4) Lista de padrões linguísticos: é a lista produzida a partir do corpus oferecendo os pa-

drões linguísticos que mais ocorrem com a palavra de busca. É possível determinar o 

tamanho do padrão linguístico por número de elementos, frequência mínima de ocor-

rência e frequência mínima em relação ao número de textos.

5) Dispersão no texto: exibição gráfica (em barras) que permite uma visualização da loca-

lização do termo de busca nos textos do corpus. É possível, portanto, visualizar se um 

determinado termo ou expressão ocorre no início ou ao final do texto. 

6) Visualização do arquivo:  acesso imediato ao texto de origem, bem como é possível 

aumentar ou diminuir o contexto no qual o termo ou expressão de busca se encontra. 

Os itens acima podem dar a impressão de que a pesquisa é conduzida com base em listas demais, listas 

descontextualizadas, elementos gráficos estáticos, porém, cada uma das fontes de elementos para a 

análise citada acima está a segundos de distância uma da outra, conferindo acesso rápido e dinâmico 

a palavras, padrões, cotexto e texto, podendo a investigação partir das mesmas palavras, padrões, co-

texto e texto e ser redirecionada por ela.

Cabe destacar a automatização de parte do processo de análise não implica um processo linear e/

ou pré-definido, há espaço para diversos pontos de partida e duas principais abordagens. Segundo 

Tognini-Boneli (2001, p. 48), a pesquisa em LC divide-se em abordagem baseada em corpus (corpus-

-based) e abordagem direcionada pelo corpus (corpus-driven). Na primeira, o corpus seria usado para 

validar hipóteses. Na segunda abordagem, mais indutiva, a pesquisa não é alavancada pelo enfoque 

convencional baseado em hipóteses prévias, mas é guiada pelos resultados das informações obtidas 

que possibilitam que aspectos linguísticos até então desconhecidos e não antecipados sejam revelados 

(Flowerdew, 2014, p. 174). 

Esta tese faz uso das duas abordagens nos Capítulos 7 e 8 (‘Análise do Corpus BRA’ e ‘Análise do Corpus 

EUA’, respectivamente), estando a análise baseada em corpus, polvilhada de elementos da análise di-

recionada pelo corpus. Em um primeiro momento, a partir da abordagem baseada em corpus, almeja 

responder as perguntas de pesquisa e verificar suas respectivas hipóteses. Em segundo lugar, em uma 

abordagem direcionada pelo corpus, aproveitará alguns dos elementos que vieram à tona na fase de 

exploração do corpus para enriquecer o aspecto crítico desta pesquisa.
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1.3. Análise do Discurso Baseada em Corpus

Neste item, apontaremos para o desenvolvimento do campo da ‘Análise Crítica do Discurso Baseada 

em Corpus’ (Corpus-Based Critical Discourse Analysis), que veio reunir a LC e a ACD e é o campo no qual 

se insere a presente pesquisa.

O objetivo da ACD é revelar relações de poder, construídas por meio da linguagem, e demonstrar como 

desigualdades sociais e políticas são reforçadas, reproduzidas e produzidas por meio do discurso. A 

ACD é uma metodologia de análise social assentada sobre o fluxo entre o estudo de traços linguísticos 

(texto/discurso) e o estudo das práticas sociais em que os traços linguísticos são realizados, refletindo, 

reproduzindo, mantendo e criando relações de dominância social e política. A ACD essencialmente 

percorre diferentes níveis de análise abordando o texto, sua produção e recepção, intertextualidade e 

contexto social, aliando estudos textuais nos níveis: micro (sintaxe, léxico), meso (produção e consumo 

do texto, relações de poder) e macro (relações do texto estudado com outros textos). 

Diversos estudos demonstram como a LC pode ser empregada para revelar ideologias (Flowerdew, 

1997; Caldas-Coulthard & Moon, 2010, Fairclough, 2000; McEnery, Xiao & Tono, 2006; Partington, 

2003, Baker, 2005; Baker & McEnery, 2005).Tais estudos buscam ultrapassar os limites de descrição 

formalista da linguagem e procuram entender a relação do discurso com os contextos de situação e 

cultura, norteados por ferramentas eletrônicas capazes de oferecer contribuições à análise social. A 

LC, em seu potencial transdisciplinar, é uma metodologia que, aliada às teorizações da ACD (também 

transdiciplinar), permite ‘ver a realidade’ a partir de componentes textuais de análise inseridos na e 

interpretados a partir da conjuntura sociopolitícia em que o discurso foi produzido, mediado. O princí-

pio da ACD de que escolhas (lexicais, textuais, discursivas) não são aleatórias é alavancado a partir das 

ferramentas de LC que permitem que sejam reunidos de forma sistemática e organizada elementos 

linguísticos que revelam escolhas de sentidos para fins de interpretação,.

A LC vem sendo empregada juntamente com a ACD, pois por meio da primeira se empregam ferramen-

tas de computador para análises de textos, com as quais é possível conferir maior critério e objetivida-

de. A ACD é frequentemente criticada pelo enfoque em reduzido número de textos, pois não são raros 

estudos em ACD concentrados em uma única matéria de jornal ou conjunto pequeno de anúncios etc.

A objetividade proposta pela LC pode, a princípio, parecer contraditória com a natureza essencialmen-

te denunciativa, engajada e pedagógica da ACD, a qual não se propõe a nenhum tipo de isenção cientí-

fica ou imparcialidade. Porém, à objetividade a qual a LC se refere é uma objetividade metodológica e 

quantitativa. A objetividade de método implica o emprego das vertentes metodológicas da LC, a saber, 

corpus-based e corpus-driven e consequente uso de ferramentas eletrônicas (lista de palavras, lista de 

palavras-chave, linhas de concordância, colocações etc). A objetividade em matéria de quantidade re-

presenta a capacidade de as ferramentas à disposição da LC manejarem grandes quantidades de texto 

e, consequentemente, de dados com extrema precisão. No primeiro caso, um vasto número de textos 

atenua o viés do pesquisador, evitando que ‘escolha’ determinado texto que confirme sua hipótese:

Ao usar um corpus, conseguimos pelo menos colocar uma série de limitações sobre os 

nosso viés cognitivo. É bem mais difícil ser seletivo em termos de uma única matéria 
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de jornal quando estamos examinando centenas de matérias – na expectativa de que 

os padrões e tendências dominantes emirjam19. (Baker, 2013, p. 12)

No segundo, uma maior quantidade de dados em termos de combinações lexicais, por exemplo, é 

capaz de confirmar hipóteses e/ou revelar informações com maior grau de confiabilidade do que uma 

simples identificação de expressão pelo pesquisador em um único texto: 

A combinação entre duas palavras, ocorrendo repetidas vezes em linguagem autênti-

ca, é considerada um melhor tipo evidência do discurso hegemônico subjacente que 

uma única ocorrência dessa combinação de palavras em um único texto20. (Baker, 

2013, p. 13).

Dentro da abordagem crítica baseada em corpus (corpus-based critical approach) em que são várias 

as linhas da ACD e as técnicas empregadas destacam-se os estudos do discurso assistidos por corpora 

(Corpus Assisted Discourse Studies - CADS) e os estudos dos discursos informados pelo corpus (Corpus-

-Informed Discourse Studies - CIDS).

Os CADS surgiram na Europa, com os trabalhos de Hardt-Mautner (1995) e Stubbs (1996, 2001), têm 

se concentrando no discurso político e midiático e baseiam-se na ACD de Fairclough e na linguística 

sistêmico-funcional. Trata-se de uma abordagem textual e, em muitos estudos, empregam o sistema 

de avaliação da gramática sistêmico-funcional de Martin & White (2005). Destacam-se as faculdades de 

Ciência Política no emprego dos CADS para analisar discurso sociopolítico, incluindo o levantamento de 

metáforas ideológicas na linguagem política de políticos e órgãos políticos. 

Os CIDS partem da abordagem histórico-discursiva e é esta a linha dos linguistas da Universidade de 

Lancaster em um projeto denominado ‘Discourse of Refugees and Asylum Seekers in the UK press 1996-

2006’. O projeto promove pesquisas em um corpus de 140 milhões de palavras composto por notícias 

sobre refugiados, imigrantes, asilados e migrantes (RASIM). Segundo Flowerdew (2014, p. 180), a prin-

cipal diferença entre os CADS e a pesquisa sobre RASIM é que o projeto de Lancaster se vale de muita 

informação sobre o contexto social, político, histórico e cultural do corpus. De todo modo, o projeto 

também converge com os CADS por enfocar a identificação de palavras-chave e padrões lexicais, e a 

preferência semântica e prosódia discursiva subjacente, dando menos ênfase a categorias da linguísti-

ca sistêmico-funcional (Flowerdew, 2014, p. 180). Apesar de Flowerdew (2014) destacar algumas dife-

renças entre a abordagem dos estudos ‘assistidos’ por corpus e a abordagem dos estudos ‘informados’ 

pelo corpus, na prática, ressalta, a distinção não é tão clara, pois ambos se valem das teorizações de 

Fairclough, Wodak, entre outros analistas do discurso de linha inglesa. A abordagem histórico-discursi-

va de Wodak & Meyer (2009) “adota uma perspectiva mais sociolinguística e interdisciplinar dos dados, 

em que a etnografia também pode fazer parte dos processos analíticos” (Flowerdew, 2014, p. 178) e 

o corpus é mais um elemento para alcançar um dos principais objetivos dos estudos críticos baseados 

em corpus: revelar, no discurso (corpus) em questão, o discurso que não é óbvio, isto é, tudo aquilo que 

‘não’ salta aos olhos do pesquisador.  Observar criteriosamente grandes quantidades de texto é tarefa 

19 By using a corpus, we at least are able to place a number of restrictions on our cognitive biases. It becomes 
less easy to be selective about a single newspaper article when we are looking at hundreds of articles – 
hopefully, overall patterns and trends should show through.

20 An association between two words, occurring repetitively in naturally occurring language, is better evidence 
for an underlying hegemonic discourse which is made explicit through the word pairing than a single case.
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sobre-humana, pois muitos dos sentidos que um determinado discurso carrega não são passíveis de 

observação. Os estudos críticos do discurso baseados em corpus contam com a análise semiautomática 

de grandes quantidades de texto, seu grande diferencial em relação à ACD tradicional:

A complexa sinergia de métodos, abordagens e ferramentas possibilitou uma aproxi-

mação entre os dois campos [LC e ACD], não estando mais a linguística de corpus flu-

tuando pelas margens da análise do discurso, mas sim assumindo um papel central21. 

(Flowerdew, 2014, p. 183).

Já em 1998, Flowerdew, chamou atenção para o potencial da LC em análise do discurso e, desde então, 

as duas áreas passaram a convergir progressivamente. As diferenças epistemológicas – entre as quais, 

estar a ACD preocupada com o texto na íntegra e a LC fazer uso de amostras representativas; ser a 

ACD qualitativa e a LC quantitativa; enfocar a ACD o conteúdo da linguagem e a LC na linguagem per 

se – diminuíram (McEnery et al, 2006, p. 111) e hoje a ACD e a LC são consideradas complementares 

(Partington, 2004). Ao mesmo tempo em que o corpus assume uma posição central na ACDBC, ele não 

é considerado um fim em si nem a única fonte de dados e informação; a análise extrapola os contornos 

do corpus e a ele não se resume.

Na Análise Crítica do Discurso Baseada em Corpus, a partir das interpretações dos dados oferecidos 

pelo corpus, o pesquisador está livre para alavancar elementos histórico-discursivos, etimológicos, 

ideológicos, intertextuais, filosóficos etc, mesmo porque o corpus não é capaz de oferecer elementos 

sobre todos os aspectos abordados na ACD (e.g. produção, distribuição e consumo de textos, motiva-

ção para produção do texto etc.).

Por fim, a junção das metodologias da ACD, da LC e da ACDBC possibilita, além de uma triangulação 

teórica, a triangulação de análise, isto é, segundo Layder (1993), o emprego de diversos métodos de 

análise ou tipos de dados no estudo com o fim de promover: a verificação das hipóteses por mais de 

um meio, interpretações e explicações mais robustas por parte do pesquisador e flexibilidade para lidar 

com os diversos aspectos da pesquisa.

Etapas metodológicas da pesquisa

A presente pesquisa busca aliar o enquadre metodológico para ACD proposto em Chouliaraki & Fair-

clough (1999) e desenvolvido em Fairclough (2003) com as etapas propostas por Baker (2008).

O enquadre de Chouliaraki e Fairclough (1999), desenvolvido por Fairclough (2003, pp. 209-10), possui 

as seguintes etapas e funções:

21 This complex synergy of methods, approaches and tools has enabled a rapprochement of the two fields, 
corpus linguistics no longer hovering on the periphery of discourse analysis but now assuming a central role.
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1) Enfocar um problema social com aspecto semiótico. Começar com um problema social em vez 
de começar pelo modo mais tradicional a partir de uma ‘pergunta de pesquisa’ confere uma 
intenção crítica à abordagem – para produzir conhecimento que pode levar a uma transformação 
emancipatória.

2) Identificar os obstáculos à 
superação do problema por 
meio de análises.

a) análise da rede de práticas 
sociais (conjuntura) em que 
o problema está situado 

b) análise da relação da 
semiose22 com outros 
elementos dentro da 
prática em tela

c) análise do discurso (a 
semiose) em si

i) análise estrutural da ordem 
do discurso

ii) análise textual e 
interacional – tanto análise 
interdiscursiva quanto 
linguística (e semiótica)

O objetivo desta etapa é compreender como o problema surge e 
como está enraizado na forma como a vida social está organizada, 
ao enfocar os obstáculos para a superação do problema – naquilo 
que o torna mais ou menos solucionável.

3) Considerar se a ordem social (ou rede de práticas) ‘precisa’ do problema. O objetivo aqui é 
perguntar se aqueles que mais se beneficiam do problema possuem um interesse em que o 
problema não seja resolvido.

4) Identificar possíveis formas de superar o obstáculo. Esta fase do enquadre é crucial para 
complementar a fase 2 – lança um olhar sobre possibilidades até então desconhecidas para 
transformar o modo como a vida social está organizada.

5) Refletir criticamente sobre a análise (etapas 1 a 4). [...] um elemento importante, que requer que o 
analista reflita sobre o lugar do qual vem, sobre como o analista se posiciona socialmente.

Tabela 01. Extraído de Fairclough (2003, p. 209).22

Em Baker et al (2008), a metodologia que combina a Análise Crítica do Discurso (ACD) e a Linguística de 

Corpus (LC) é proposta em nove passos:

22 A semiose atua de três maneiras nas práticas sociais. Por meio do gênero (forma de interação e reprodução 
da vida social entre as pessoas); do discurso (nas autorrepresentações de aspectos do mundo) e do estilo 
(desempenho de autoidentificações e construção de identidades no interior das práticas sociais) (Fairclou-
gh, 2003).
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1) Realizar uma análise do tópico com base na história, política, cultura, etimologia para 

identificar temas, discursos e estratégias por meio de uma leitura multidisciplinar, com 

referência a outros estudos.

2) Estabelecer perguntas de pesquisa e definir os critérios de compilação do corpus.

3) Análise do corpus com base em frequência de palavras, padrões linguísticos, palavras-

-chave, linhas de concordância, identificando possíveis temas de interesse no corpus 

relacionando-os à bibliografia anteriormente consultada.

4) Análise de temas pontuais dentro do corpus (por exemplo, linhas de concordância 

para determinados padrões lexicais).

5) Formulação de novas hipóteses ou perguntas de pesquisa.

6) Mais análises com base em novas hipóteses, identificação de discursos, padrões etc.

7) Análise da intertextualidade ou interdiscursividade com base nos achados do corpus.

8) Novas hipóteses.

9) Mais análises para comprová-las ou não.

A metodologia inicialmente proposta por Baker (2005) foi revisitada diversas vezes pelo próprio autor 

(Baker, 2008) e sua natureza inicial essencialmente verificadora de hipóteses passou a ser cada vez 

mais flexibilizada para permitir achados não necessariamente ligados às hipóteses iniciais (corpus ba-

sed), promovendo que novas hipóteses fossem formuladas à medida que o estudo fosse tendo curso 

(corpus driven). 

Tendo em vista a flexibilidade das metodologias tanto em ACD, como em LC e ACDBC, com base nos 

dois enquadres oferecidos acima, traçamos as etapas metodológicas a serem percorridas no curso 

desta tese:

1) Seleção de um problema social

2) Formulação de perguntas de pesquisa, definição de critérios para compilação do cor-

pus e compilação do corpus.

3) Identificação dos obstáculos à superação do problema por meio de:

a. análise das ordens de discurso e da ordem social (conjunto de práticas sociais 

interrelacionadas) em que o problema está inserido

b. análise do discurso baseada no corpus e direcionada pelo corpus com enfoque 

nas representações dos atores e da experiência do nascimento nos discursos dos 

relatos, bem como nas marcas ideológicas e elementos intertextuais.

4) Identificar possíveis maneiras de superar os obstáculos.

5) Reflexão crítica

As fases, apesar de terem sido percorridas na ordem acima, foram dispostas em ordem diversa nesta 

tese, pois acreditamos que pequenas alterações na disposição da ordem facilitam o percurso do leitor, 

abordam as questões e apresentam a análise de forma cumulativa.
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A fase (1) da ‘Seleção do problema social’ está contemplada no Capítulo 2. 

A fase (2) está na Introdução, onde se encontram as perguntas de pesquisa e nos Capítulos 5 e 6: ‘O 

Corpus BRABA: compilação e ferramentas’ e ‘Pré-análise do Corpus BRABA’. No Capítulo 5, apresenta-

mos as etapas de compilação do Corpus BRABA (Corpus de relatos de parto de mulheres brasileiras, es-

tadunidenses, britânicas e australianas) e as ferramentas do software AntConc 3.4.0w (Anthony, 2012) 

utilizadas para processar o corpus de pesquisa. No Capítulo 6, fazemos uma pré-análise do Corpus 

BRABA em termos de seus quatro subcorpora. 

A fase (3a) está desmembrada nos Capítulos 3 e 4 intitulados, respectivamente, ‘A representação do 

nascimento no Brasil’ e ‘O contexto do nascimento no Brasil e seus paradoxos’.  

A fase (3) estende-se, ainda, pelos Capítulos 7 e 8 em que são analisados o Corpus BRA de relatos de 

mulheres brasileiras e o Corpus EUA de relatos de mulheres estadunidenses, respectivamente. 

As fases (4) e (5) estão contempladas nas ‘Considerações Finais’, que procurarão demonstrar que foram 

identificadas algumas maneiras de superar os obstáculos e refletir criticamente sobre a pesquisa e seus 

achados.

A metodologia proposta busca ser flexível, pois ao trabalhar com uma multiplicidade de padrões lin-

guísticos e uma grande profusão de dados, considera-se importante deixar que novas hipóteses/ele-

mentos surjam a partir dos textos e, assim, manter as possibilidades de pesquisa abertas. Tanto a LC 

como a ACDBC oferecem ao pesquisador a possibilidade de não ter que, necessariamente, partir de ne-

nhuma hipótese específica, é possível partir diretamente dos dados do corpus. Porém, como elegemos 

um problema social que consideramos ser resultado de relações de poder e ideologia bem como as 

duas perguntas de pesquisa, buscamos as duas coisas. Pretendemos responder às questões e elucidar 

o problema social que nos inquieta; e também nos aproveitar dessa característica de abertura. Para 

tanto, em primeiro lugar, perseguiremos potenciais respostas às perguntas de pesquisa formulados ao 

investigar as relações entre os atores sociais envolvidos no contexto do nascimento (e.g. eu/I, bebê/

baby, marido/husband, doula/doula, médico/doctor, parteira/midwife etc.). E, em segundo lugar, nos 

colocamos à disposição do ‘feliz acaso’:

serendipity

1. The faculty of making fortunate discoveries by accident.
2. The fact or occurrence of such discoveries.
3. An instance of making such a discovery. 

(The American Heritage Dictionary, 2002)

1.4. Relatos de parto: histórico e relevância

Segundo Fairclough (2003, p. 216), os gêneros discursivos podem ser identificados em termos de nível 

de abstração. Na perspectiva do autor, há gêneros altamente abstratos – denominados pré-gêneros 

(pre-genres) – tais como a narrativa e descrição, pois estão presentes em diversos gêneros situados 
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(situated genres) que, por sua vez, são aqueles atrelados a determinadas redes de práticas sociais, tais 

como o relato de parto.

Neste item, buscamos situar o papel e a importância dos relatos de parto no universo do nascimento, 

bem como traçaremos um breve histórico de seu declínio à medida que as mulheres passaram a ser 

excluídas da posição central do contexto do parto, para, em seguida, abordar a importância de seu res-

gate e seus desdobramentos. Ao final, faremos um traçado das características específicas do ‘relato de 

parto normal após cesárea’ e uma exposição dos motivos pelos quais merecem ser objeto de análise.

Os relatos de parto são histórias e “o valor das histórias é amplamente reconhecido do ponto de vista 

sociológico, as histórias possuem um papel chave no modo como os indivíduos interpretam eventos 

de vida” (Carolan, 2006, p. 67). Davies atribui às histórias o poder de tornar os eventos de vida inter-

pretáveis, contáveis e vivíveis (1991, p. 343). Gergen (2001, p. 249) aponta que narrativas e histórias 

dão subsídios importantes a funções sociais tais como auto-identidade, auto-justificação, auto-crítica 

e identidade social. As histórias são o principal meio pelo qual o indivíduo constrói o sentido de suas 

experiências. Por meio de narrativas, compreendem-se eventos de vida, constrói-se uma identidade 

(Carolan, 2005, p.5) e se busca atingir ‘plenitude ou saúde’: “As narrativas são geralmente entendidas 

como sendo histórias com  estrutura e forma dinâmicas cujo objetivo é atingir a plenitude ou saúde23” 

(Sandelowski, 1994, p. 23).

A dinâmica feminina em relação ao parto e a transmissão de conhecimento sobre esse evento fisiológi-

co envolvia a prática e a contação de histórias, no tempo em que as mulheres detinham o conhecimen-

to sobre o parto e dominavam sua técnica (Bak, 2003). Historicamente, os relatos de parto faziam parte 

de uma história oral feminina, passados de geração a geração: um legado feminino de conhecimento 

sobre o corpo e a identidade. Para muitas mulheres, essa forma de comunicação era a fonte primária 

de conhecimento sobre a experiência do parto e, até meados do século passado, as mulheres apren-

diam com mulheres sobre o parto, pois, até então, os nascimentos ocorriam predominantemente em 

casa. No passado, o parto era um evento familiar, sobretudo, feminino. Na modernidade, “as conexões 

entre a vida individual e o intercâmbio das gerações foram rompidas” (Giddens, 2002, p. 136) 

Com o processo industrial e o desenvolvimento de tecnologias diversas, a passagem do nascimento 

pertencente ao feminino-doméstico para o masculino-público decorreu de uma nova estrutura mé-

dico-hospitalar que corroborava o modelo patriarcal da sociedade, centrado no masculino, e agora 

também na ciência, nas instituições – no controle da natureza pelo homem. Com os avanços da medi-

calização e hospitalização, as mulheres foram, progressivamente, distanciadas de um contexto sobre o 

qual, até meados do século XIX, ainda detinham controle: o nascimento. A perpetuação de um modelo 

agora totalmente centrado no médico – e no masculino – está representada na fala abaixo:

Perguntei ao meu médico se eu podia escolher a posição para o parto, por exemplo 

de cócoras. Ele riu e falou que é pra eu tirar essas ideias de parto hippie da cabeça. Eu 

insisti e ele disse que não estudou tanto para ficar agachado igual a um mecânico. 

23 Narratives area generally understood to be stories with a certain dynamic structure and shape directed toward achiev-
ing wholeness, or health.
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G. atendida através de plano de saúde no Rio de Janeiro (Parto do Princípio, 2012, p. 

107) 

O conhecimento sobre o nascimento foi retirado das mãos das mulheres, resultando no aumento do 

medo do parto (Bak, 2003), afinal o desconhecido é, naturalmente, temido. À medida que os nasci-

mentos passam a ocorrer em hospitais, ‘nascer’ já não está mais na esfera da pessoa comum – no caso, 

das mulheres – e não pode mais ser acessado por elas (Lothian & Grauer, 2012, p. 125). 

Além disso, a linguagem empregada reforça as relações de poder entre os atores envolvidos. Ao ser 

admitida em um hospital, a gestante passa de ‘pessoa saudável’ a ‘paciente doente’, o que faz com que 

renuncie ao controle sobre seu corpo, o qual é entregue aos profissionais, e assume uma condição de 

impotência (Conrad, 2001). Hoje, há um consenso de que o nascimento situa-se no reino masculino da 

ciência e da medicina (Bak, 2003).

Devido ao sistema centrado no médico, histórias entre avós, mães e filhas foram modificadas e apaga-

das (Savage, 2011, p. 4). Segundo Savage (2011), as mulheres foram “silenciadas quimicamente” (alu-

são ao uso da anestesia) e há gerações sem histórias de parto. A ausência da troca de experiência entre 

as mulheres faz com que poucas saibam que o momento do nascimento pode incluir apoio, orientação 

verbal, carinho e cuidado, elementos que alteram a essência ontológica de toda mulher. O silêncio 

sobre o nascimento, hoje, é regra (Armstrong & Feldman, 1990), foi naturalizado. A medicalização do 

nascimento, portanto, resultou na perda da familiaridade com a fisiologia do parto, do senso de comu-

nidade com outras mulheres e da sabedoria tradicional feminina (Arms, 1994).

A passagem do doméstico para o hospitalar levou a uma total resignificação do que é ser mulher e ‘ser’ 

capaz de parir. Como resultado o domínio da ‘ciência’, da cesárea, da anestesia, da tecnologia, enfim, 

da medicalização do nascimento continua a contribuir para o apagamento da tradição de contar histó-

rias e para a valorização do medo em matéria de parto no Brasil e no mundo.

O caso brasileiro também é exemplo do ‘silenciamento’ das mulheres. As mulheres brasileiras não fo-

ram silenciadas apenas a partir do controle da dor nos partos vaginais – como é relatado nos Estados 

Unidos – mas foram completamente extirpadas de qualquer participação em seu próprio parto com a 

explosão das cirurgias cesarianas iniciada na década de 70 (Davis, 2013) e que fez do Brasil de hoje o 

líder mundial em cesáreas, chegando a 90% de cesáreas na rede particular, na maioria cirurgias eleti-

vas, sem indicação clínica. 

Passados 30 anos desde a explosão das cesarianas no Brasil, muitas das bebês nascidas na década de 

70 já se tornaram mães. Várias delas, sobretudo as de classe média, nasceram por meio de uma cirur-

gia e foram preparadas, pelo discurso hegemônico, para encarar a sua própria operação, pois as histó-

rias de parto de suas mães e avós não lhes foram transmitidas e pularam uma geração. São elas parte 

de uma geração que simplesmente ‘não fala mais’, ‘não aprende mais’ sobre parto em primeira mão 

(Lothian & Grauer, 2012, pp. 123 e 126). Sua percepção do nascimento, sua percepção da necessidade 

de uma cirurgia são moldadas pela cultura cesarista.

Por terem deixado de aprender sobre o processo com as mulheres de seus círculos, ou seja, em primei-

ra mão, as mulheres passaram a temer o parto. Lothian & Grauer (2012, p. 123) apontam que homens 
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e mulheres aprendem sobre o parto pela televisão, livros e internet, que só mostram dor e problemas, 

e acabam por aumentar o medo existente. 

Para resgatar essa familiaridade com o universo do parto, é necessário incentivar as mulheres a com-

partilhar suas histórias com seus filhos, amigos e familiares (Lothian & Grauer, 2012, p. 123 e 126) e, 

sobretudo, com outras mulheres.

Nota-se uma tentativa de resgatar a tradição dos relatos de parto por parte do movimento do parto 

humanizado, movimento que, em reação à ideologia dominante, tem buscado não só alertar para a 

cultura da cesárea no Brasil, mas também enfatizar o protagonismo da mulher durante a gestação e o 

parto, ressaltando o caráter feminino, natural e fisiológico em contraposição ao caráter médico-proce-

dimental do parto, além de chamar atenção para os casos de violência obstétrica.

Nesse sentido, há muitos sites e blogs com verdadeiras coletâneas de relatos de parto, pois por meio 

deles se busca informar e dar poder às mulheres para que tenham condições de assumir um papel 

ativo durante sua gestação e parto e possam fazer valer sua vontade dentro do aparato médico-hos-

pitalar.  Ao empreender sua pesquisa etnográfica, Carneiro (2011) se surpreendeu com a facilidade de 

encontrar relatos de parto na internet. 

Porém, durante o levantamento bibliográfico para nossa pesquisa, identificamos que os estudos que 

abordam relatos de parto e birth stories se referem a relatos decorrentes de entrevistas, tanto nos 

estudos em áreas da saúde, especialmente na obstetrícia (em midwifery, não em obstetrics) e na en-

fermagem, como em estudos no âmbito das ciências humanas (etnografia, linguística). 

Nas áreas da saúde, o relato não possui status alto em termos de nível de evidência científica e a razão 

apontada pela midwife e pesquisadora Savage (2001, p. 4)  é ‘por conterem os relatos de parto grandes 

quantidades de informação e serem baseados em experiências reais de vida, poderiam desestabilizar 

o caráter ideal do modelo de parto médico’.

Consequentemente, os relatos de parto são preteridos em relação a gêneros mais convencionais e 

‘mensuráveis’, i.e., originados na ciência e autoridade de falas feitas por profissionais da saúde e/ou 

conduzidas e roteirizadas por pesquisadores: 

Currículos tradicionais sobre nascimento [...] estão preocupados com uma preparação 

abrangente (“ensinar tudo que deve ser ensinado”), os relatos de parto como uma 

importante fonte de conhecimento são sacrificados em prol de resultados mais ime-

diatos, controláveis e mensuráveis. 24 (Savage, 2001, p. 6).

Isso não ocorre apenas na academia e na ciência, basta observar o conteúdo e o formato dos ‘cursos 

de preparação para o parto’ nas mais famosas maternidades da cidade de São Paulo. Deles não faz 

parte um único relato de parto proferido por quem passou pela experiência de um nascimento vagi-

nal. O modelo é totalmente centrado na instituição e nos profissionais envolvidos que proferem falas 

na forma de palestras unidirecionais para um público supostamente ‘despreparado para o parto’. Os 

24 Traditional childbirth curriculums [...] [w]ith concern for comprehensive preparation (“teaching all that must be 
taught”), birth stories as a critical way of knowing may be sacrificed for more immediate, controllable, and measurable 
outcomes.
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discursos operados são o do medo e o do risco: “Muita coisa pode dar errado, mas fiquem tranquilos, 

temos toda a ciência e tecnologia para todos os tipos de risco”. Em outras palavras: para quem só tem 

martelo, tudo é prego (Maslow, 1966, p. 15).

Ao não dialogar com a mãe – nem com o pai –, o modelo obstétrico atual mantém sua hegemonia 

e cria obstáculos à possibilidade de transformação, pois “sem diálogo não há metamorfose, não há 

interpretação” (Doll, 1993). “As narrativas estimulam o leitor a explorar com o narrador os potenciais 

criados a partir da troca. O diálogo reúne história, linguagem e local, relacionando a experiência para 

além do contexto imediato – tudo isso são ações viáveis do ensinar e do aprender” (Savage, 2001, pp. 

5-6) ignorados pelas estruturas existentes.

Por conseguinte, promover o diálogo por meio de relatos em primeira mão, aproximando o parto do 

conhecimento comum, é sinônimo de ruptura com o modelo, abalo das estruturas hegemônicas que, 

como veremos no Capítulo 2 e 3, representam a mulher prototípica como ‘paciente’, ‘passiva’, ‘incapaz 

de parir’, ‘despreparada para o parto’, ‘guiada’, ‘cegamente confiante na autoridade’, ‘infantilizada’, 

‘silente’, ‘sozinha’, ‘insegura’. 

Em oposição às representações dominantes, no levantamento bibliográfico sobre os relatos e parto, 

foram atribuídas aos relatos as qualidades de: conferir coragem e poder às mulheres em relação a 

seu papel de destaque na experiência do nascimento; conectar a narradora e a leitora a todas as mu-

lheres do mundo e com as futuras gerações de mulheres cultivando relacionamentos (Lindesmith & 

McWeeny, 1994); atenuar medos e exercer certo controle sobre o parto (Zwelling, 2000); aprender a 

ter confiança em si mesma e nos seus antepassados e um senso de dever com as futuras gerações; 

recobrar a confiança em seu corpo:

Como diz a minha mãe, o corpo é muito inteligente. É muito mais inteligente que 

pensamos. É inteligente o suficiente para respirar sem que tenhamos que fazer um 

esforço consciente de comando. É inteligente o suficiente para digerir comida. É inte-

ligente o suficiente para se curar. É inteligente o suficiente para gerar outro ser vivo, 

alimentá-lo e protegê-lo, e é suficientemente inteligente para trazer esse ser vivo para 

o mundo.

[...]

O que se perdeu quando o nascimento saiu da esfera doméstica e as parteiras para-

ram de cuidar das mulheres grávidas, não foi apenas o conhecimento sobre os planos 

da natureza para o nascimento e sobre a capacidade das mulheres de dar à luz, mas 

perdeu-se também a confiança em geral. As mulheres e suas famílias parecem ter 
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perdido toda a noção da capacidade que tem a mulher de dar à luz sem intervenção 

médica.25

No Brasil, os relatos de parto são um elemento importante do movimento pela humanização do nasci-

mento. O gênero ‘relato de parto após cesárea’ é uma forma de agir sobre a vida social dentro da visão 

de que o discurso possui uma relação ativa com a realidade (Fairclough, 1992, p. 41). Os relatos ajudam 

a ampliar o movimento de um modo autêntico, baseado em experiências reais e realizadoras. As mu-

lheres que passaram por uma experiência de parto humanizado são encorajadas pelos profissionais da 

área a soltar a voz, contar sua história e compartilhar um universo sobre o qual a maioria da população 

feminina no Brasil não fala mais e, como consequência, despertam, no mínimo, a curiosidade de outras 

mulheres, por vezes, o desejo e, sobretudo, abrem as portas para conscientização.

Sabe-se que a conscientização isoladamente não opera transformações sociais (Bourdieu, 2014). Para 

efetuar uma transformação social é preciso abalar e transformar as estruturas, além de saber aces-

sá-las. Os relatos são expressões dessa força sísmica sobre o acesso às estruturas, pois a mulher que 

relata um parto normal após cesárea no Brasil em geral rompe com o sistema obstétrico e se nega a 

se submeter às tradicionais determinações estruturais, voltando-se contra o discurso hegemônico e 

ocupando o lugar central que lhe cabe. Toda vez que uma mulher se nega a se submeter – como nos 

casos de Adelir Góes e Rinat Dray visitados no Capítulo 3  – , o poder hegemônico é enfraquecido e as 

estruturas hegemônicas, abaladas. Os relatos de parto normal após cesárea são, essencialmente, ele-

mentos de transformação social, bem como de solidariedade e ajuda mútua.

No Brasil, a escolha pela ruptura tem um significado ainda mais especial, pois, por ser a cesárea a regra 

na rede particular, ao optar por um VBAC a mulher conscientemente se liberta das amarras do sistema 

obstétrico depois de ter sido, em muitos casos, vitimada e enganada por ele.  A força da sentença ‘Uma 

vez cesárea sempre cesárea’ é estarrecedora, já que, como veremos no Capítulo 4, a população acredi-

ta e a classe médica corrobora – apesar de evidências científicas em contrário – que a mulher que pas-

sou por uma cesárea deverá, necessariamente, passar por outra na gravidez seguinte. Não é à toa que, 

como veremos no próximo capítulo (Capítulo 2), o desejo de ter um parto é menor após uma cesárea. 

Os relatos de parto, como eventos do discurso e da prática, estão inseridos na ordem do discurso do 

movimento pela humanização do nascimento e, portanto, às margens do discurso hegemônico médi-

co-intervencionista, ainda que estejam alinhados com as políticas públicas de saúde. Esses itens serão 

desenvolvidos nos Capítulos 3 e 4.

25 Like Mom says, the body is really smart. It is smarter than we even know yet. It is smart enough to breathe 
without you consciously telling it to. It is smart enough to digest your food. It is smart enough to heal. It is 
smart enough to grow another living being inside of it, feed it, and protect it, and it is smart enough to bring 
that living being into this world.  
[...] 
What was lost when birth moved out of the home and midwives stopped providing care to childbearing 
women was not just a lack of knowledge about nature’s plan for birth and women’s ability to give birth but 
a lack of confidence in general. Women and their families seem to have lost all sense of women’s ability to 
give birth without medical intervention. (Lothian & Grauer, 2012, p. 125)
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Definição de relato de parto

Considerou-se, para fins desta tese, relato de parto ou birth story a narrativa espontânea sobre a expe-

riência de parto normal após cesárea escrita por mulheres e publicada na internet, em blogs pessoais, 

sites de organizações de apoio à gestante, sites de profissionais da saúde e sites de movimentos pela 

humanização. Os relatos do Corpus BRABA, portanto, são autogerados, não estruturados, não basea-

dos em observação, pesquisas ou entrevistas por parte do investigador e, consequentemente, não 

pressupõem roteiros ou categorias estabelecidos previamente. São as próprias autoras que escolhem 

o que compartilhar, sobre o que falar, o que analisar sobre sua experiência, em ambiente e tempo 

autodeterminado.

Tampouco há dados demográficos sobre o corpus, – ainda que se saiba que mulheres que procuram um 

parto normal após cesárea no Brasil possuem conhecimento sobre o cenário obstétrico de seu país por 

meio de grupos e páginas na internet relacionados ao movimento pela humanização do parto, – dos 

quais muitos dos textos foram retirados.  No Brasil, são mulheres de maior escolaridade (12 anos ou 

mais de estudo), que dão mais valor ao parto natural (Perpétuo, Bessa & Fonseca, 1998, p. 109).

Além disso, ao produzirem e publicarem seus relatos, demonstram estar de algum modo, engajadas 

nesse movimento, o qual, no Brasil, é, segundo Marques:

um movimento nascido em uma classe média bem relacionada, com alta escolarida-

de, domínio em língua estrangeira, relacionada com a academia e capaz de buscar, 

interpretar, disseminar e influenciar outros com os conhecimentos e opiniões geradas 

(2013, p. 66). 

As características dos textos se alinham à linha de pesquisa na qual este estudo está inserido, Linguís-

tica de Corpus, e à sua proposta: fazer uma análise crítica do discurso de narrativas espontâneas em 

linguagem natural acessando a voz, não mediada, de mulheres que passaram por uma experiência de 

parto após cesárea.
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2. A seleção do problema social

Quando uma mulher passa por uma cesárea por ‘falta de dilatação’ sua filha terá 6 vezes mais chance 

de dar à luz por cesárea.1 (Odent, 2004, p. 22)

Como vimos no capítulo anterior, dentro da proposta metodológica sugerida por Chouliaraki & Fair-

clough (1999, p. 60) e desenvolvida por Fairclough (2003), a primeira etapa de um estudo crítico do 

discurso é a seleção do problema social, tema deste capítulo. 

A Análise Crítica do Discurso oferece o suporte científico necessário para os estudos sobre o papel do 

discurso na instauração, manutenção e superação dos problemas sociais e, portanto, é a escolha epis-

temológica que mais se coaduna com os objetivos deste estudo que se propõe a examinar a represen-

tação das identidades (mulheres, companheiros, doulas, médicos, obstetrizes, parteiras, enfermeiras) 

no discurso dos relatos de parto e a identificar e analisar as marcas ideológicas nos relatos de parto que 

desestabilizam – ou reforçam – o poder hegemônico.

Um problema social origina-se em fatos sociais2 e possui consequências sociais; porém, determinar o 

que é um problema social é essencialmente subjetivo, pois o que é considerado um problema em uma 

sociedade, pode não ser em outra. Para ampliar a compreensão e alcançar uma dimensão maior do 

problema social selecionado, investigamos relatos de parto normal após cesárea em duas sociedades 

que consideram o aumento no número de nascimentos cirúrgicos um problema social: a brasileira e a 

estadunidense.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma taxa de cesariana superior a 10-15% não se jus-

tifica do ponto de vista médico, ou seja, não impacta positivamente as taxas de mortalidade materna 

e neonatal (Ye et al, 2014).

No Brasil, o índice de nascimentos cirúrgicos cresceu 400% em quarenta anos: de 14,5% em 1970 para 

52% em 2010. Atualmente, mais da metade de todos os nascimentos no país acontece por cesariana. 

Ao todo são cerca de 3 milhões de nascimentos por ano (Ministério da Saúde, 2011). Estima-se que só 

o Sistema Único de Saúde (SUS) realize, por ano, cerca de 400 mil cesáreas desnecessárias (Biancarelli, 

2014, 18 de setembro), isto é, sem indicação clínica. 

As consequências do alto número de procedimentos desnecessários são graves. Além dos prejuízos 

humanos,  –  quatro vezes mais risco de infecção puerperal, três vezes mais risco de mortalidade e mor-

bidade materna, prematuridade iatrogênica, baixo peso, pior resultado na amamentação – , nascimen-

tos cirúrgicos em excesso estão associados ao aumento dos custos de financiamento público da saúde, 

pois demandam maior tempo de internação (24h no parto e 72h na cesárea) e recuperação, implicam 

maior índice de readmissões, maior demanda por serviços médicos e de enfermagem, maior consumo 

1 When a woman has a caesarean for ‘failure to progress’ her daughter has a risk of giving birth by 
caesarean multiplied by 6”

2 Na visão de Durkheim (2003), fatos sociais são modos de agir, pensar e sentir que exercem força sobre os 
indivíduos. São caracterizados pela coercitividade (os fatos são impostos por padrões culturais e obrigam 
os indivíduos), exterioridade (fatos sociais são preexistentes ao indivíduo) e generalidade (os fatos existem 
para uma coletividade ou grupo).
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de medicamentos etc., recursos esses que poderiam ser redistribuídos a outras áreas do sistema de 

saúde (Faúndes & Cecatti, 1991; Shearer, 1993; Ministério da Saúde, 2012, FIOCRUZ, 2014). 

De efeitos complexos e desdobráveis, os impactos e ônus para o sistema de saúde e para a sociedade 

não se encerram com a conclusão do procedimento, pois dele também decorrem, para a mulher, “al-

terações à saúde em longo prazo, como diabetes, hipertensão, obesidade e alterações epigenéticas 

com impacto transgeracional, com consequências para a vida pessoal e familiar” (Ministério da Saúde, 

2012, p. 375) e para a criança “maior ocorrência de síndrome metabólica, asma, diabetes mellitus tipo 

2, dislipidemia, hipertensão arterial, doença cardiovascular e obesidade” (Fiocruz, 2014).

Apesar de todos os riscos e prejuízos mencionados acima, houve um aumento progressivo de cirur-

gias em quase todos os países, embora não de forma homogênea (Barbosa et al, 2003). “Nos Estados 

Unidos, por exemplo, cerca de 26% dos bebês nascem por cirurgia. Na maioria dos países do Ocidente 

e da Europa, tais como Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Hungria e também na Austrália e Nova 

Zelândia, pelo menos um em cada cinco bebês nasce de cesariana3” (Odent, 2004, p. 6).

Nesse aumento, o Brasil se destacou, e a proporção de cirurgias continua ascendendo, principalmen-

te no setor de Saúde Suplementar (Ministério da Saúde, 2012), isto é, nas maternidades e hospitais 

conveniados4 com o SUS e nas instituições particulares. Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, no Setor 

Suplementar – onde são atendidas as mulheres de maior escolaridade e maior renda – a taxa de cesá-

reas é de 88% (Fiocruz, 2014). 

Entre os fatores associados ao aumento de cesáreas estão “melhor acesso aos sistemas de saúde, 

maior disponibilidade de tecnologias, melhoria das técnicas cirúrgicas e anestésicas, as ‘preferências’ 

dos provedores de cuidados e de pacientes por uma ‘abordagem tecnocrática’ e as percepções sobre 

a segurança de certos procedimentos” (Ministério da Saúde, 2012, pp. 374-5). Segundo o ACOG (Ame-

rican Congress of Obstetricians and Gynecologists), o aumento foi impulsionado por uma série de mu-

danças no contexto da gestação e parto e resultou de fatores como: a introdução da ultrassonografia 

e outros tipos de monitoramento fetal eletrônico (Ugwumadu, 2005); a diminuição de partos vaginais 

de bebês pélvicos e a redução do uso de fórceps (ACOG, 2010).  Menacker & Hamilton (2010) relatam 

que, em 2006, a cesariana foi o procedimento cirúrgico mais realizado nos hospitais americanos e 

destacam algumas razões para que isso ocorresse: mudanças nas características sociodemográficas 

(e.g. aumento da idade materna), padrões de prática médica, escolha materna (Williams, 2008), orien-

tações conservadoras de prática médica e pressões jurídicas (Murthy et al, 2007). Outros fatores que 

também impulsionaram, em parte, a ascensão das cesáreas, segundo Ugwumadu (2005, p. 837), foram 

“o aumento do monitoramento eletrônico do feto, pressão feita pelos usuários dos sistemas de saúde 

para salvar bebês pequenos, mesmo os de baixíssima viabilidade, temor de sofrer ações judiciais, di-

minuição do conhecimento sobre como realizar partos vaginais que necessitam de intervenção e, no 

Ocidente, escolhas baseadas no estilo de vida ocidental5”.

3 In the US, for example, about 26 per cent of babies are born by caesarean. In most Western and continental 
European countries, such as the UK, France, Germany, Switzerland, Hungary, and also in Australia and New 
Zealand, at least one in five babies has a caesarean birth.

4 Maternidades e hospitais conveniados são as instituições particulares que recebem recursos do SUS.

5 The rising rate has been driven at least in part by our reliance on electronic fetal monitoring, pressure from 
health consumers to salvage small babies even at the very margins of viability, fear of litigation, decreasing 
expertise in operative vaginal deliveries, and, in the West, lifestyle choices.
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O problema social selecionado para esta pesquisa está diretamente ligado à alta dos nascimentos ci-

rúrgicos, podendo ser considerado causa e/ou consequência dessa alta. No Brasil, em particular, o 

aumento do número de cesáreas está relacionado, como detalharemos mais abaixo, com um número 

expressivo de cesáreas mal indicadas no sistema de saúde suplementar, isto é, nas instituições (hospi-

tais e maternidades) particulares conveniadas (i.e. que recebem recursos públicos) e não conveniadas 

(i.e. que não recebem recursos públicos) com o SUS (Potter et al.,2001). 

O problema social selecionado é a falta de correspondência entre o tipo de nascimento desejado e o 

tipo de nascimento obtido. Ou seja, a dissonância existente entre o desejo de parir com o número de 

desfechos cirúrgicos. Para investigar o problema, optamos por estudar o discurso dos relatos de Parto 

Normal Após Cesárea (PNAC e VBAC, na sigla em inglês, Vaginal Birth After C-section) escritos por mu-

lheres, ou seja, buscaremos a compreensão do problema social e as possibilidades de transformação 

em potencial a partir da voz não mediada das próprias mulheres em seus relatos de VBAC. 

A incompatibilidade entre o preferido e o alcançado foi um dos enfoques da pesquisa Nascer no Brasil 

(Fiocruz, 2014). Foi constatado que a maioria absoluta das primíparas (72%) deseja parto normal logo 

que engravida, porém, em mais da metade dos casos (52%), os nascimentos são por cesárea (Fiocruz, 

2014). A pesquisa revelou ainda que, em média, 28% das mulheres brasileiras preferem cesariana des-

de o início da gravidez, percentual maior que em outros países. 

Todavia, para compreendermos melhor o problema social é necessário desconstruir a média separan-

do a preferência por cesariana nos setores público e privado e por número de filhos. Abaixo reproduzi-

mos dois gráficos da pesquisa Nascer no Brasil que ilustram a preferência no início da gestação, a pre-

ferência ao final da gestação e o percentual de nascimentos cirúrgicos. O primeiro gráfico demonstra o 

processo de decisão em primíparas e o segundo, em multíparas.

Figura 01. Figura:  Gráfico retirado de Fiocruz (2014) 

Enquanto no setor público, a preferência por cesárea permanece praticamente inalterada ao longo da 

gravidez (15%), no setor privado (atendimento a mulheres que possuem maior renda e maior escolari-
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dade), o percentual de gestantes que no início da gestação afirmam preferir cesárea é 36,1% e chega a 

67,6% ao final da gestação. A minoria (32,4%) que continuava a preferir parto normal e que, por estar 

no grupo de maior renda e maior escolaridade, supostamente poderia reunir condições de efetivar 

sua preferência, tampouco teve seu desejo respeitado, sendo que o índice de cesáreas chega a 90% 

na rede particular. Os percentuais da preferência por cesárea são mais altos em multíparas, tanto no 

setor público como no privado, o que significa que após a primeira cesárea, a ‘preferência’ por cesárea 

aumenta.

Figura 02. Figura:  Gráfico retirado de Fiocruz (2014) 

Segundo a literatura médica, as grávidas no Brasil são convencidas, durante a gestação (Fiocruz, 2014), 

com base em motivos inexistentes ou irreais (Potter et al, 2008), a se submeter à cesárea. Há uma cul-

tura instituída de que a cesárea é o melhor meio para se dar à luz (Fiocruz, 2014). Apesar de o Brasil 

ser recordista absoluto em cirurgias eletivas, a tentativa de convencer a mulher a se submeter a uma 

cesárea sem indicação clínica não é exclusividade de profissionais brasileiros.

Em linha com o problema social selecionado, vale destacar a conexão entre a ‘preferência’ pela cesárea 

e as altas taxas de violência obstétrica (violência cometida contra mulheres pelos profissionais da saú-

de em razão de gestação e/ou nascimento), que também desempenharam um papel motivador nessa 

pesquisa. Os dados atuais de violência obstétrica contra mulheres brasileiras antes, durante e após o 

parto revelam que uma em cada quatro mulheres brasileiras admite ter sofrido algum tipo de violência 

obstétrica (Fundação Perseu Abramo & Sesc, 2010). O não atendimento da preferência da mulher com 

base em ameaças, mentiras, engodo não deixa de ser uma forma de violência moral à qual a mulher 

sucumbe por impossibilidade de resistir à autoridade do médico, dos enfermeiros, das instituições e ao 

poder dos discursos operados na sociedade (e.g. discurso hegemônico que representa a cesárea como 

sendo de baixo risco, rápida, conveniente, chique, asséptica, tecnológica etc.) 

Como já afirmado, o problema selecionado ocupa-se da falta de correspondência entre o tipo de nas-

cimento desejado e o tipo de nascimento obtido, quando o nascimento desejado é vaginal e o obtido, 

cirúrgico. E o que torna esse problema um problema social? São duas as características essenciais 
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atribuídas a um problema qualificado como social: a capacidade de despertar um sentimento de indig-

nação e a de representar uma ameaça à coletividade (Vila Nova, 1999). 

O problema social escolhido desperta o sentimento de indignação por resultar em injustiça. É injusto 

que em um momento tão transformador as expectativas e preferências legítimas da mulher não sejam 

atendidas. É injusto que ela sofra violência moral ou física durante o parto. É justo que uma mulher 

tenha vontade de parir e espere parir, principalmente se essa expectativa e preferência vão ao encon-

tro das recomendações para a atenção obstétrica, entre as quais, as da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), as políticas públicas do Ministério da Saúde (MS) e os achados da Medicina Baseada em Evidên-

cias6 (MBE). É justo esperar que a mulher encontre apoio para parir. Portanto, a indignação despertada 

pela quebra das justas expectativas das mulheres – tendo em vista o ‘convencimento’ constatado ao 

longo da gestação –, é uma das forças que impulsionaram a realização deste estudo. 

A segunda característica de um problema social é ele representar uma ameaça a um grupo ao deses-

tabilizá-lo. O nascimento cirúrgico priva a mulher de um processo corporal essencialmente feminino, 

comum a todas as mulheres que dão à luz e relevante a todos os membros da sociedade, já que todos 

passamos pelo nascimento. Ao transformar a preferência da mulher por um parto vaginal em um des-

fecho cirúrgico, opera-se uma transformação na biografia daquela mulher e no universo compartilhado 

por todas as mulheres. Martin (2001, p. 4) destaca como os processos corporais femininos [re]únem 

as mulheres e, ao mesmo tempo, como as mulheres são afetadas pela visão da ciência sobre seus pro-

cessos corporais:

Ainda que as mulheres na nossa sociedade não formem uma comunidade presencial 

ou verbal, todas as mulheres compartilham algumas experiências: todas são definidas 

como ‘mulher’, uma dentre as duas categorias de gênero a que cada indivíduo dentro 

da sociedade pertence; todas (algumas mais que outras, algumas com mais consciên-

cia que outras) ocupam posições de subordinação em relação aos homens, se não no 

trabalho, na família, e se não na família, então pelo menos no imaginário cultural ge-

ral; todas possuem corpo de mulher e experimentam processos corporais comuns, tais 

como menstruação e parto [...] ; todas são afetadas de uma forma ou de outra pela 

visão médica e científica sobre os processos corporais femininos7. (grifo nosso)

Não ter sua preferência atendida desestabiliza as mulheres de várias formas, podendo levar a senti-

mentos de frustração, depressão e incapacidade, à dificuldade de estabelecer vínculo com o bebê, 

problemas de amamentação, problemas conjugais, como depreendemos da fala abaixo:

6 A Medicina Baseada em Evidências é um movimento dentro da medicina que prega que toda prática médi-
ca deva ser orientada pelo método científico, ou seja, pela aplicação das descobertas oriundas dos estudos 
científicos sistemáticos. A Obstetrícia, por exemplo, é um dos muitos ramos da medicina em que diversas 
práticas (e.g. parto em decúbito dorsal, fórceps, cortes, manobras de pressão de útero) foram introduzidas 
sem base em provas científicas.  

7 Even though women in our society do not form a face-to-face or word-to-word community, they do share 
some experiences: all are defined as ‘women’, one of two usually permanent gender categories to which 
everyone in our society must be assigned; all (some more than others, some more aware than others) occu-
py subordinant positions to men, if not in their jobs, then in their families, and if not in their families, then 
in general cultural imagery and language; all have female bodies and experience common bodily processes 
such as menstruation and childbirth (…); all are affected in one way or another by medical and scientific 
views of female bodily processes (Martin, 2001, p. 4).
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The story of my younger daughter Sophie’s birth starts really with the birth of my elder 

daughter Hannah, 3 and a half years ago. It was unfortunately not a great experience. 

I won’t go in to detail (…) but basically I felt bullied, judged, traumatised and experien-

ced the cycle of medical intervention I have since read much about. I was left feeling 

deeply shocked, like I had completely lost control and had somehow ‘failed’ as a wo-

man to birth my baby successfully. 

It took a long time to get over and I experienced post traumatic stress and depression. 

My relationship with my husband suffered and I finally started to get help to process 

what had happened about a year later.” (The Birth Trauma Association, Karen’s Story, 

2014)

Afeta também aquilo que a comunidade feminina compartilha, transmite e conhece, retirando o nasci-

mento do universo feminino, retirando das mãos das mulheres a faculdade de falar sobre a parturição 

e de aprender sobre o nascimento com outras mulheres, ações que os relatos de parto objetos deste 

estudo de certa forma ajudam a recuperar.

Ao buscar examinar como os sujeitos envolvidos no universo do nascimento são representados pela 

linguagem dos relatos de parto normal após cesárea e identificar as marcas ideológicas nesse discur-

so, objetiva-se compreender e analisar as relações de poder inscritas nas narrativas de mulheres que 

alcançaram o parto desejado. ‘O que marca a experiência de cesárea?’, ‘E a experiência do parto nor-

mal?’, ‘Como a preferência foi alcançada?’, ‘Quais os sujeitos envolvidos?’, ‘Quais as relações de poder 

entre eles?’ e ‘Quais as ideologias presentes no discurso?’ foram algumas das perguntas que surgiram 

ao longo do desenvolvimento desta tese.

Por fim, não desconsideramos que o descompasso entre a preferência por um parto normal e o desfe-

cho cirúrgico e a posterior busca pelo VBAC relacionam-se com outros problemas sociais (e.g. ausência 

de visibilidade, objetificação e passividade da mulher na sociedade) estando a condição da mulher no 

nascimento refletida em um cenário maior de desigualdade de direitos entre gêneros, cenário esse no 

qual a mulher é sujeita a práticas sociais condicionadas a padrões naturalizados e reforçados por de-

terminações culturais, jurídicas, médicas, sendo o nascimento tal como construído hoje um dos muitos 

preços que a mulher paga por ter nascido mulher. Assim, este estudo insere-se na questão feminista 

como projeto político que vai além da busca da compreensão dos mecanismos de opressão e domina-

ção, almejando contribuir para o abalo das hegemonias com o objetivo de transformar as relações de 

gênero e poder.  
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3. As representações do nascimento

1. A	representação	do	nascimento	na	ficção:	imagens	inculcadas

2. A	representação	do	nascimento	dos	filhos	de	pessoas	famosas:	maternidade	líquida

3. A representação do nascimento vaginal: coisa de pobre e de übermodel

4. A representação do nascimento no SUS: um tiro no pé

5. A	representação	do	nascimento	no	ativismo:	parir é poder

Fairclough (2003, p. 124) considera que os discursos são as diversas formas de representar aspectos 

do mundo material (processos, relações, estruturas), mental (sentimentos, crenças) e social, sendo 

que todo aspecto pode ser representado de diversas maneiras, sendo necessário considerarmos as 

relações entre diversas formas de discurso. 

Por meio dos diversos discursos abordados neste capítulo (discurso das novelas e séries televisivas, 

discurso da mídia, discurso do sistema de saúde e discurso do ativismo), buscamos revelar as diferentes 

representações do nascimento. Considerar o discurso uma forma de representar o mundo implica dizer 

que as formas de representar são repetitivas, compartilhadas por determinados grupos e estáveis ao 

longo do tempo (Fairclough, 2003, p. 124). O discurso, todavia, transcende as representações sendo 

formado por várias delas e “constituem pontos centrais na relação dialética entre a linguagem e outros 

elementos do social1” (Fairclough, 2003, p. 126). Neste capítulo, abordamos algumas das representa-

ções do que podemos chamar de ‘discurso do nascimento’.

Neste capítulo, busca-se por meio das representações do nascimento em diversos discursos (discurso 

midiático, discurso médico, discurso governamental, discurso ativista, respectivamente) trazer à tona 

como as ideologias de determinadas organizações e instituições (e.g. polícia, jornais, maternidades) e 

da sociedade (e.g. mídia, indivíduos, grupos, gestantes) são produzidas, reproduzidas e contestadas a 

ponto de serem transformadas em discurso dominante e/ou a ponto de transformar este último.

A necessidade de apresentar este capítulo e o seguinte decorre do elemento ‘crítico’ do recorte teórico 

adotado, o qual não pretende se limitar a verificar a realização (produção, reprodução e contestação) 

das hegemonias e ideologias no corpus de estudo, mas também fora dele, ou seja, nos demais textos e  

discursos com os quais se relaciona.

Uma das principais características da análise do discurso proposta por Fairclough (1992) é buscar ex-

plorar a natureza da prática social na qual os processos de produção e interpretação estão inseridos 

para estabelecer ligações explicativas entre os processos do discurso e a prática social.

A partir deste capítulo e do próximo, busca-se demonstrar quais os elementos estariam ‘à disposição’ 

das autoras dos relatos de parto ao escreverem sua história, como tais elementos são resgatados, pro-

1 “Discourses can therefore be seen as not just ways of representing with a degree of commonality and stabil-
ity, but such ways of representing where they constitute nodal points in the dialectical relationship between 
language and other elements of the social”
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duzidos, reproduzidos e/ou contestados no discurso dos relatos de parto normal após cesárea. Além 

dos discursos selecionados neste capítulo, vale mencionar estudos sobre a representação do nasci-

mento em reality shows (Morris & McInerney,2010) e na Revista Crescer, revista sobre saúde, parto e 

criação de filhos destinada ao público leigo (Rocha et al, 2006).

Optou-se, primeiramente, por abordar como o nascimento é representado na ficção e no noticiário, 

e como as representações são recuperadas de modo muito semelhante em diversos discursos (e.g. 

médico, individual) com o intuito – veremos que bem sucedido – de alcançar aceitação geral e reforçar 

o poder hegemônico pelo convencimento e consenso (e.g. ‘optamos pela cesárea’). Por meio de uma 

variedade de textos (quadrinhos, novelas, notícias, logomarcas, guias, cartazes etc.), procuraremos 

demonstrar como todos esses eventos discursivos se relacionam com a manutenção e/ou contestação 

do poder hegemônico2.

3.1.	 A	representação	do	nascimento	na	ficção:	imagens	inculcadas

A mídia, em maior ou menor escala, acompanha os indivíduos por toda sua vida e em todos os locais 

veiculando às massas a ideologia do poder hegemônico. É com o auxílio das experiências represen-

tadas na mídia que construímos nossa realidade, bem como o saber individual e coletivo, os quais 

orientam e interpretam comportamentos sociais. O resultado, em muitos casos, são atos e falas incor-

porados e naturalizados.

Ao levantar algumas representações do nascimento em textos midiáticos destinados a diversas faixas 

etárias, veremos que ao longo de toda nossa biografia somos expostos a imagens e textos com base 

nos quais construímos ‘nossa própria’ ideia de ‘nascimento’.  A mídia, portanto, nos apresenta e rea-

presenta ao longo de toda nossa existência ideias que desempenham um papel significativo na cons-

trução individual e coletiva do que entendemos por ‘nascer’.

A seguir escolhemos alguns exemplos de obras de ficção da grande mídia dirigidos a públicos diferentes 

para ilustrar a representação do nascimento no Brasil e demonstrar como, desde a mais tenra infância 

até a vida adulta, inculcam-se ideologias, representações e modelos dominantes de estruturas sociais 

que refletem as relações de dominação e, consequentemente, os valores e características do poder 

hegemônico: androcêntrico, capitalista, tecnológico, científico, medicalizado, institucional.

Destinada ao público infantil, a revistinha da Turma da Mônica apresenta o que significa ‘nascer’. A tira 

abaixo retrata o nascimento hospitalar em que o pai conhece o bebê pelo vidro do berçário. Apesar 

de o texto afirmar que o pai “desde que a gente nasce, tá semple do nosso lado”, a imagem não con-

diz com as palavras escritas, pois o pai não está posicionado ao lado do filho, sequer está no mesmo 

ambiente que o bebê. Pelo contrário, o pai está distante e impedido de se aproximar. Nesse ambiente, 

os humanos são controlados pela instituição – maternidade e hospital – representada pela simpática 

imagem da enfermeira pedindo (mandando) silêncio à esquerda.

2 Estão compreendidos no poder hegemônico os poderes patriarcal, capitalista e tecnocrático.
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Texto 01. Quadrinho retirado de Souza (2014)

Para o público adolescente, a novela Malhação (Rede Globo, 2010) de classificação livre, representou 

um nascimento por parto durante o qual uma adolescente dá à luz em posição deitada, com uma figu-

ra masculina que empurra sua barriga e dirige seus puxos. Além disso, durante a ação, a adolescente 

expressa ‘medo de morrer’.

Ainda na esfera da ficção televisiva, para o público adulto, temos as representações do nascimento 

pelas telenovelas, as quais sistematicamente transmitem “um conceito, sem base científica, de que a 

cesárea é um procedimento mais seguro que o parto normal, pela condição de ser programado e livrar 

a mulher do sofrimento imposto pela dor do trabalho de parto.” (Pereira et al, 2011, p. 5). Nesse cená-

rio, devido ao alcance e a penetração do gênero e com o objetivo de mostrar como a “mídia influencia 

na formação de opinião da massa e a necessidade de mudança dessa forma errônea de apresentar o 

ato de parir e sua relação cultural e emocional”, Garbulho (2012) reuniu duas coletâneas de cenas de 

nascimentos em telenovelas e seriados brasileiros. 

As cenas reunidas por Garbulho (2012) foram descritas por Rios (2013): 

Casa das 7 mulheres (2003) – Parto normal: Anita Garibaldi está em trabalho de parto junto 

com seu marido, em um local sem recursos, onde não há outra opção a não ser ter 

seu filho por parto normal com ajuda da arqui-inimiga. Muito suada, respiração de 

“cachorrinho”, discute com a parteira entre um gemido e outro, puxos dirigidos  – 

“faça força, faça força, isso, isso, força, tá coroando” –  pai é tirado da cena e tem seu 

filho deitada, com a ajuda de um kristeler (empurrão na barriga) tão bem aplicado 

como só uma inimiga pode fazer. Frase de efeito: “meu filho não quer nascer! estou 

morrendo de dor! vou morrer com nosso filho na barriga!”.

Pantanal (1990) – Parto normal: Maria Marruá é uma mulher pantaneira que decide ter o 

filho sozinha em uma canoa flutuando no rio, posição deitada, empurrando a barriga 

com as mãos. Frase de efeito: “Nasce que eu não vou te carregar comigo pro resto 

da vida. Deus, me livra desse parto que eu não pedi e não quero, eu não quero, eu 

não quero – grito de horror que acorda toda a selva – eu não quero, eu não quero, 

ahhhhh, ahhhhh ”

História de Amor (1995) – Cesariana: Protagonista cai da escada e entra em trabalho de parto 

prematuro, muito medo de a filha nascer pelo caminho, muita dor, respiração cachor-

rinho, “temos que correr, depois que rompe a bolsa o bebê não demora a nascer”, 
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pega umas roupinhas e a carteirinha do plano de saúde e corre para a maternidade, 

mãe é carregada no colo, chorando e com dor. No hospital:

- Que injeção é essa? (pegando acesso venoso)

- É pra você relaxar (diz a enfermeira sorridente)

- Tô com medo, tô com muito medo (gemidos, respiração ofegante)

- Não se preocupe, o médico já examinou, ela está sendo preparada para a cesariana 

(diz a mãe para o marido)

É levada sozinha para o Centro Cirúrgico, deitada na maca. Começa a cirurgia cesaria-

na, ela já está calma, respirando tranquilamente, linda e maquiada. Retiram o bebê 

segurando pelos pés, de ponta cabeça (que dó, que dó!!), injeção de sedativo na mãe, 

ela dorme sem nem ver o bebê.

Por amor (1997) – 2 Cesarianas: Família rica protagonista, Eduarda internada no hospital, 

rompe a bolsa e o médico já lança a pérola:

- “Nós vamos ter que antecipar sua cesariana, Eduarda, para hoje, não podemos mais 

esperar, meu bem, o trabalho de parto está começando e sua bolsa se rompeu, como 

você sabe o bebê está sentado.

Então a mãe da gestante, que também está grávida diz:

- César, quero antecipar minha cesariana também, algum problema?

- Não, não, já tá com 40 semanas, podemos fazer hoje. Vamos lá Eduarda, em menos 

de 1 hora você vai estar com seu filho nos braços, pensa nisso!

Mãe e filha com suas camisolas de cetim, andam de mãos dadas, pelo corredor do 

hospital.

- Calma Eduarda, tá tudo bem, o Dr. Moreti já foi avisado e tá vindo pra cá

- Mas você não disse que era urgente?

- Urgente sim, mas não urgentíssimo, o Dr. Moreti dá pra esperar, só não dá pra espe-

rar é a volta do Marcelo (o pai).

No vestiário, os médicos se paramentando, conversam:

- Ela tá muito nervosa por estar sem o marido…

- Pelo amor de Deus, marido foi necessário há 9 meses atrás, agora não. Nada de ma-

rido, agora nós é que temos que estar aqui.”

São feitas as cesarianas ao mesmo tempo, nascem 2 bebês lindos que vão direto para 

o colo das mães lindas, maquiadas e sorridentes.

Vale notar que, em Por Amor (1997), o nascimento do filho da protagonista (Gabriela Duarte) e o de 

sua mãe (Regina Duarte) foi cirúrgico, como relatado acima. Porém, a telenovela representou outro 

nascimento como parte da trama, o da antagonista (Viviane Pasmanter), que era louca e obsessiva. 

Esta teve parto normal de gêmeos. Em outras palavras, a mulher invejosa, inconformada, cruel, dese-

quilibrada e desafiadora teve um parto, e a mocinha meiga, correta, obediente, sofredora e boazinha, 

uma cesariana.  

Representação similar ocorreu em Pantanal (1990). Além do parto dolorido, indesejado e carregado de 

castigo divino relatado acima, houve, pelo menos, mais uma representação de parto natural, em que 

a protagonista, Juma Marruá, tem sua filha com enorme prazer em um nascimento quase orgástico e 
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com total controle da situação, sozinha à beira do rio, de cócoras. Porém, a personagem Juma, inter-

pretada por Cristiana Oliveira, era, assim como a antagonista Laura de Por Amor (1997), uma jovem 

não conformista e fora dos padrões. Juma fora criada como selvagem pela mãe e possuía fama de 

transformar-se em onça.

A partir da consolidação dos elementos das representações do nascimento nas seis cenas de nascimen-

to descritas acima é possível afirmar que, para as telenovelas e seriados, o parto é necessariamente: 

algo perigoso que precisa ser controlado ou dirigido muitas vezes por figura masculina; o parto requer 

intervenções físicas no corpo da mulher; o parto ocorre na posição deitada e, frequentemente, reque-

rer uma cirurgia salvadora.

A representação da gestante, nesse cenário, é de uma mulher vulnerável e descontrolada, que está 

entre a vida e a morte, teme pela própria vida e a de seu filho, não sabe o que fazer, volta-se para o 

mundo exterior em busca de orientação, socorro, salvamento e/ou de alguém que tome decisões por 

ela, sendo dissociada do seu corpo e não conectada com sua força interior. Por outro lado, se a mulher 

que está sendo representada tem consciência de sua força interior, toma as rédeas de seu parto e vai 

parir sozinha, é porque se trata de uma personagem louca ou selvagem.

A partir das imagens acima, vemos como a mídia brasileira, principalmente a televisiva, representa e 

organiza o saber individual, o imaginário social, bem como transmite, reforça e difunde a ideologia do 

poder hegemônico. 

Não faremos uma análise da representação do nascimento em cada um dos demais países abordados 

nesta pesquisa, mas a título de exemplo identificamos diversas cenas de nascimento sem que, neces-

sariamente, o parto venha atrelado à ‘loucura’ ou ao ‘não conformismo’ da personagem ou a ‘evento 

arriscado’.

É o caso de uma das séries mais populares da história da TV americana, Friends, de David Crane. O 

parto – pélvico e sem pânico – da personagem principal Rachel (Jennifer Aniston) foi retratado como 

tendo durado mais de 20 horas (Carne, 2012). Na Austrália, diversas séries de sucesso sobre médicos, 

retrataram cenas de parto normalmente: The Flying Doctors, GP, A Country Practice e All Saints.

Na mais famosa e longa série britânica3, Neighbours, de Reg Watson, diversas personagens dão à luz 

via vaginal. Uma que chama atenção é a personagem Daphne Clarke (interpretada por Elaine Smith), 

a qual, na trama, morre logo após o parto, mas devido a acidente de automóvel. Outra personagem, 

Libby Kennedy (Kym Valentine) também morre e deixa um bebê novinho. A causa da morte, nesse 

caso, foi uma queda de cavalo. A série durou de 1987 a 2012 e representou 18 nascimentos, 16 dos 

quais vaginais. As cesarianas deveram-se a: trabalho de parto prematuro e presença de mecônio com 

sofrimento fetal. No segundo caso, o risco da cirurgia é ressaltado na cena, pois a mãe sofre hemorra-

gia e precisa de nova cirurgia após a cesariana. A escolha do lugar do parto também foi abordada em 

Neighbours. Uma das personagens, Phoebe Bright (interpretada por Simone Robertson), criou polêmi-

ca na Grã-Bretanha em 1993 ao lutar pelo direito de parir em cima da lápide de seu amado.

3 
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No Reino Unido, atualmente, a série de maior sucesso chama-se Call the Midwife (Chame a parteira), 

criada por Heidi Thomas, de inspiração autobiográfica. Os episódios vão ao ar em horário nobre na 

BBC: domingo às 21h. A série, que estreou em 2012 e também passa em Portugal, retrata a vida de um 

grupo de parteiras na década de 50.

3.2.	 A	representação	do	nascimento	dos	filhos	de	
pessoas	famosas:	maternidade	líquida

Selecionar o que noticiar é tarefa que varia de jornal para jornal, pois depende de sua linha editorial 

e seu público, portanto, cada meio terá critérios de noticiabilidade próprios. Entre os acontecimentos 

noticiados no Brasil e no mundo, considerados noticiáveis, estão os nascimentos dos filhos de pessoas 

famosas, devido ao deslocamento entre o público e o privado na vida social fazendo com que tais even-

tos, outrora privados, virem notícia.

O nascimento de filhos de pessoas famosas se encaixa em diversos critérios de noticiabilidade, tais 

como, a proximidade (quanto mais geográfica e afetivamente próximo o objeto da notícia, maior a 

chance de ser notícia); atualidade (quanto mais recente, maior chance de ser notícia); importância 

do sujeito (quanto mais importante o sujeito envolvido, não apenas em termos de proximidade geo-

gráfica e afetiva, mas também em termos de posição social, maior a chance de ser notícia), amplitude 

(quanto maior o número de interessados na matéria, maior a chance de ser notícia); clareza dos fatos 

(quanto maior o detalhamento, maior a chance de ser notícia); continuidade (o bebê, por ser filho de 

uma pessoa famosa, provavelmente será acompanhado pela mídia ao longo de sua vida, gerando mais 

notícias) etc. 

No Brasil, a mídia retrata o nascimento de filhos de pessoas famosas em maternidades de luxo, fazendo 

da ‘saída da maternidade’ uma manchete. Nesse tipo de notícia, destaque é sempre dado à instituição 

(maternidade) onde ocorreu o nascimento e os serviços de conveniência oferecidos. Vale notar que 

é de conhecimento público e notório a proibição de qualquer menção de nomes de marcas na Rede 

Globo, salvo em decorrência de publicidade remunerada, o que sugere que as ‘notícias de nascimento’ 

sejam, de fato, peças publicitárias travestidas de notícia. Também recebem destaque os profissionais 

que ‘fazem o parto’, figurando o médico obstetra e o pediatra famosos.  
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Texto 02. Ego Globo. Angélica deixa maternidade no Rio com Eva 
no colo: ‘Missão cumprida’ (Tecidio, 2012)

Antes do nascimento, em linha com o critério de noticiabilidade e ao princípio da continuidade das 

notícias, a mídia também costuma noticiar que tipo de nascimento a estrela gestante pretende ter. No 

caso da Angélica, em notícia anterior, ela anunciara sua terceira cesárea eletiva e o ato de marcar a 

data foi notícia em jornal de grande circulação. Vale notar o contínuo destaque dado às instituições. Na 

notícia abaixo, por exemplo, a maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, é citada na primeira linha do 

primeiro parágrafo e o Hospital Albert Einstein, na penúltima do último parágrafo.

Texto 03. Jornal do Brasil. Angélica marca data do parto de Eva (Ramalho, 2012)

A mídia noticia, além da saída da maternidade, o enfeite da porta do bebê, os brindes para as visitas, 

o tipo de nascimento.  Todos os signos veiculados nas notícias – desde os brindes, o espaço particular 
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e a própria cirurgia – são transmitidos como sinais de prestígio e, consequentemente, passam a ser 

almejados por quem sustenta a ideologia dominante: a classe média, a qual opera e se realiza por meio 

de signos de status e, nesse movimento, submete-se às mais elevadas taxas de cesárea do mundo (85 

a 95%). 

O nó é tão bem dado que o nascimento por parto é quase sempre retratado como ‘tentado’, mas, ‘por 

alguma razão’, não alcançado, e a cesárea foi algo que precisou acontecer.

Mamãe	de	primeira	viagem,	Ana	Hickmann	fala	sobre	a	amamentação

Com o primeiro filho nos braços, Ana Hickmann conta como é amamentar e como foi o trabalho de 

parto de 12 horas em conversa com Ticiane Pinheiro e Britto Jr.

[...] Hickmann ainda falou sobre o momento do nascimento. “Eu tentei o parto normal, 

mas, no finalzinho, a gente percebeu que não ia dar. Foram 12 horas de trabalho de parto. 

Mas como não foi o que Deus quis, a gente acabou optando pela cesárea”, declarou.

A esposa de Alexandre Corrêa, diz que viveu um “momento íntimo” e ainda recebeu aulas 

das enfermeiras sobre bebês. (grifo nosso)

Texto 04. Caras Digital. Mamãe de primeira viagem, Ana Hickmann fala sobre 
a amamentação (Caras Digital, 2014, 10 de março)

Além disso, a fala de Ana Hickmann é representada em discurso direto e como um discurso passível de 

ser reproduzido por ‘qualquer leitora’, ou seja, qualquer brasileira poderia empregar essas palavras. 

Dando ares de necessidade à cesárea, a mídia noticia indicações não corroboradas pela ciência para 

a cirurgia, ou seja, não baseadas em evidências científicas, contribuindo dessa forma para uma repre-

sentação baseada em mitos. 
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“O parto teve que ser cesariana. O bebê é enorme e ela é muito guerreira”, disse a médica. 

Ainda segundo Elizabeth, o cordão umbilical estava enrolado no pescoço de Antônio, outro 

motivo para se realizar a cesariana. (grifo nosso)

Texto 05. Ego Globo. ‘Parto de Juliana Paes foi cesariana pois bebê 
é enorme’, diz médica (Ego Rio, 2013)

Assim como os signos de status, os mitos também são formas de controle social. Entre suas funções 

está tornar suportável a realidade, negando-a, mas justificando-a (Chauí, 1980). A realidade desejada, 

o parto – a primeira escolha –, não foi possível por circunstâncias alheias à vontade da mulher, mas a 

cesárea passa a ser plenamente suportável, pois, pelas operações do discurso, também foi uma ‘esco-

lha’, uma ‘opção’. Uma ‘opção’ perfeitamente justificada por mitos propagados pelo discurso médico, 

naturalizadamente absorvido.

Ambas, Ana Hickmann e Juliana Paes, não haviam optado pela cesárea, pois declaradamente preferiam 

parto normal (assim como 75% das brasileiras, como veremos no próximo capítulo). Porém o verbo 

‘optar’ é absorvido, a exemplo do que ocorre no discurso de Ana Hickmann, o qual transmite incoe-

rência e falta de clareza sobre quem ‘percebeu que não ia dar’ e quem ‘optou’. Os únicos verbos com 

sujeitos claros são ‘tentar’ (Eu tentei) e ‘querer’ (o que Deus quis). 

O verbo ‘optar’ na mídia merece algum destaque. Abaixo, uma manchete sobre a ‘opção pela cesárea’ 

que atrela a imagem da mulher ‘bonita, inteligente, famosa, bem-sucedida’ à ‘opção’ pela cirurgia: “Em 

cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, surge uma cultura pró-cesárea. A maioria das mulheres que 
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influencia a opinião pública – atrizes, atletas famosas, etc. – dão à luz por cesárea. 4” (Odent, 2004, p. 

35).

Texto 06. Caras Uol. Juliana Paes e outras famosas fizeram cesariana. Veja 
os benefícios e riscos (Camargo, 2014, 25 de março)

Ainda que a notícia não recomende a cesariana diretamente, e alerte, por meio de um discurso médi-

co, de seus perigos em potencial, ela carrega, no primeiro parágrafo, uma carga de imagens que associa 

a cirurgia a ser atriz, famosa, bonita e bem-sucedida, além de afirmar que [nesse perfil de mulher] ‘tem 

se tornado cada vez mais comum entre as gestantes por ser considerada por muitos [sem especificar 

por quem] menos dolorida e mais segura que o parto normal’. Como a manchete (acima Texto 06) traz 

a palavra ‘benefícios’, o leitor que só lê o primeiro parágrafo é levado associar a ‘benefícios’, a ‘menos 

dor’ e ‘menos risco’.

Giovanna Antonelli, Flávia Alessandra, Juliana Paes e Grazi Massafera, além de serem 

famosas e bem-sucedidas atrizes, têm outro ponto em comum: tiveram seus filhos via 

cirurgia cesariana. 

A prática tem se tornado cada vez mais comum entre as gestantes por ser considerada por 

muitos menos dolorida e mais segura que o parto normal. Mas, segundo o Doutor Claudio 

4 In cities such as Rio de Janeiro and São Paulo, a pro-caesarean culture is arising. Most women who help 
sway public opinion – actresses, famous athletes, etc.  – give birth by caesarean.



93

Basbaum, ginecologista- obstetra, e membro do Corpo Clínico da Maternidade São Luiz, de 

São Paulo, é um erro acreditar que a cesariana é melhor. 

Texto 07. Caras Uol. Juliana Paes e outras famosas fizeram cesariana. Veja 
os benefícios e riscos (Camargo, 2014, 25 de março)

Por outro lado, ao compararmos a informação da manchete no Texto acima com outras notícias sobre 

o nascimento dos filhos dessas atrizes, veremos que, assim como Juliana Paes, Flávia Alessandra, Grazi 

Massafera e Giovanna Antonelli, primeiramente, ‘optaram’ por um nascimento vaginal e que a ‘opção’ 

pela cesariana veio depois.

A chegada de Olívia 

Casada há quatro anos, Flávia Alessandra, que já é mãe de Giulia - dá à luz sua primeira 

filha com Otaviano Costa

O parto cesárea foi realizado pelo obstetra Bruno Alencar na terça-feira 5, às 19h34. A 

menina nasceu com 3,605 quilos e 51 centímetros. “A Flávia foi uma gestante exemplar, que 

cumpriu direitinho todas as orientações. Teve uma gravidez ótima, sem nenhum problema. 

Ela entrou em trabalho de parto, que não evoluiu, por isso optamos por fazer cesariana. 

Mas foi tudo ótimo”, explicou o médico. (grifo nosso)

Texto 08. ISTOÉ Gente. A chegada de Olívia (Gabriella & Costa, 2010)

Eles estão superfelizes’, conta empresária de Grazi Massafera

Atriz deu à luz na noite desta quarta-feira, 23, no Rio. O parto foi cesárea.  

Sofia nasceu com 4,135Kg e 50cm.

Grazi Massafera deu à luz na noite desta quarta-feira, 23, na maternidade Perinatal, da 

Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do esforço da atriz para ter parto 

normal, Sofia acabou nascendo de cesárea. (grifo nosso)

Texto 09. Ego Globo. ‘Eles estão superfelizes’, conta empresária de Grazi Massafera (Guterres, 2012)

Nascem as filhas gêmeas da atriz Giovanna Antonelli

Antonia e Sofia são filhas da atriz com o diretor Leonardo Nogueira.

Giovanna Antonelli já é mamãe novamente! A atriz, que é mãe de Pietro de 5 anos, deu à 

luz  gêmeas Antonia e Sofia nesta sexta-feira, 8, através de uma cesariana. Antônia nasceu 

com 2.965 kg e 47 cm e Sofia com 3.00 kg e 48 cm. Ela esperou quase 39 semanas de 

gravidez na esperança de ter parto normal, mas não foi possível. (grifo nosso)

Texto 10. Ego Globo. Nascem as filhas gêmeas da atriz Giovanna Antonelli (Tecidio, 2010)

Os sujeitos estão posicionados na ideologia de uma forma que disfarça a ação e os efeitos desta, e 

confere ao sujeito uma autonomia imaginária (e.g. optamos pela cesárea) operada por meio de con-

venções discursivas altamente naturalizadas (Fairclough, 1992, p. 91). 



94

Outro aspecto da representação do nascimento pela mídia é fazer corresponder a estada na materni-

dade a um momento de fama, visitas badaladas e brindes. 

Neste domingo, Juliana recebeu a visita de familiares e de amigos famosos, como 

Carolina Dieckmann e David Brazil. O marido da atriz, Carlos Eduardo Baptista, levou o 

pequeno Pedro, de dois anos, para conhecer o irmãozinho. Os visitantes levaram para 

casa chocolates com o nome de Antônio.

Texto 11. Ego Globo. ‘Parto de Juliana Paes foi cesariana pois bebê 
é enorme’, diz médica (Ego Rio, 2013)

Criada a demanda por meio das imagens positivadas pela mídia e moldada nossa subjetividade, sur-

gem produtos e procedimentos para os não famosos, os quais a mídia também destaca como sendo 

possíveis de serem adquiridos. Em outras palavras, é possível ter uma experiência similar, ao fazer, por 

exemplo, do nascimento um acontecimento social organizado nos mínimos detalhes. Nesse caso, ter 

uma cesárea parece ser peça fundamental para o planejamento. A matéria se refere à cesariana, ao 

menos, quatro vezes: a anfitriã ainda se encontre meio zonza após sair da sala de parto; como fiz cesa-

riana, pude me programar;  quando se trata de mulheres recém-saídas da sala de cirurgia; é preciso ter 

em mente que o parto é um procedimento cirúrgico.

Texto 12. Veja Rio. Parir é uma festa (Knoplech, 2012)

Pouco importa que o principal homenageado não tenha a menor ideia do que esteja 

acontecendo, ou que a anfitriã ainda se encontre meio zonza após sair da sala de 

parto. O fato é que começam a ganhar força no Rio de Janeiro as chamadas festas de 
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nascimento, realizadas no quarto da maternidade, logo no primeiro dia de vida do bebê. 

Esses encontros, que reúnem parentes e amigos ávidos por conhecer o novo habitante do 

planeta, aos poucos adquirem ares de superprodução. Dependendo do bolso e do desejo 

dos pais, a recepção pode incluir farto bufê, garçom com bandeja de espumante, decoração 

caprichada, projeção de slides com o passo a passo da gravidez e até uma suave música 

ambiente, em volume compatível com um recinto hospitalar.

No último sábado (18), a dentista Juliana Marzo transformou a chegada de Stella em um 

acontecimento social. “Como fiz cesariana, pude me programar e o parto virou um evento 

mesmo”, diz ela, que é casada com o administrador Marcel Vieira. Após o nascimento, os 

anfitriões receberam trinta pessoas ao longo do dia, em um quarto da Perinatal da Barra 

devidamente preparado para a ocasião, todo ornamentado e bem sortido de comidinhas 

e champanhe. Para coroar a data, a lembrancinha era um biscoito em forma de estrela, 

numa alusão ao nome do bebê. “Um dia tão importante não podia passar despercebido”, 

conta Juliana, que contratou uma empresa especializada em organizar esse tipo de 

celebração.

[...]

Como é praxe nessas ocasiões, a dona da festa quer sempre se exibir impecável na hora de 

receber os convidados. É um desafio estético, especialmente quando se trata de mulheres 

recém-saídas da sala de cirurgia, e mais uma incumbência para Adriana, que se dispõe a 

levar também maquiador e cabeleireiro. “Nesse momento mais especial da vida da mulher, 

ela quer estar preparada para tudo”, afirma a empresária.

[..]

É preciso ter em mente que o parto é um procedimento cirúrgico e, sendo assim, requer 

atenção especial, sob o risco de prejudicar o pleno restabelecimento de mãe e bebê. 

Texto 13. Veja Rio, Parir é uma festa (Knoplech, 2012)

A reportagem traz elementos que poderiam ser considerados incompatíveis com o nascimento de um 

bebê se não estivéssemos em plena ‘modernidade líquida’ (Bauman, 2007). De acordo com a matéria, 

nem ele nem a mãe são importantes (não importa que o principal homenageado não tenha a menor 

ideia do que esteja acontecendo, ou que a anfitriã ainda se encontre meio zonza após sair da sala de 

parto). O importante é a ‘dona da festa’ (não a dona do parto) ‘se exibir impecável na hora de receber 

os convidados’. 

As ‘Festas de Nascimento’ demandam recursos financeiros, bem como tempo para se dedicar à organi-

zação. A gestante que investe seu tempo na preparação de um evento dessa natureza, provavelmente, 

não investe tempo em se informar sobre os elementos fisiológicos e psicológicos que o nascimento 

envolve e as transformações que um bebê opera na vida de uma mulher. A mulher se apropria da 

festa, porém não do parto. O que ocorre com seu corpo a ela é alheio, distante (‘zonza da cirurgia’). 

O estar ‘preparada para tudo’ equivale a estar preparada para o exterior, para a superfície, para os 

outros, não para o bebê nem para si mesma. A jornada individual interna da maternidade é negada, já 

o que o importante é ser ‘anfitriã’ dos convidados e cercar-se de commodities (produtos e serviços). A 

própria cesárea é uma commodity: “A cesárea se tornou um bem de consumo. No Brasil, um país cuja 
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população corresponde ao total das populações da Alemanha, França e Espanha, a média nacional de 

cesáreas está acima dos 50%5” (Odent, 2004, p. 5).

A maternidade mencionada na reportagem, a Perinatal da Barra no Rio de Janeiro, concorda com a 

prática, pois recebe a empresa de Festas de Nascimento em suas instalações. A valorização do plane-

jamento carrega com ela inúmeros reflexos para o que uma maternidade privada considera ‘o melhor 

atendimento na hora do parto’.  A Perinatal, ao ser representada na reportagem acima, sinaliza que 

o nascimento que lá ocorre é programado e organizado. Tal representação é corroborada pelas infor-

mações institucionais do site, especialmente, as que constam da ficha de pré-internação que se refere 

à ‘data marcada para o parto’ (e não à data provável) e a qual não possui uma opção ‘parto normal’, 

apenas ‘cirurgia eletiva ou de emergência’.

O enfoque na festa planejada é incompatível com a característica de imprevisibilidade dos partos em 

geral, mas é fiel à imagem de ‘comodidade’ e ‘melhor atendimento’ enfatizada no site da Perinatal. 

Nele, ainda são ressaltados os serviços oferecidos de conveniência: serviços de hotelaria (decoração, 

tamanho, conforto dos quartos), serviços extras (atendimento VIP, fotos, filmagem, manobrista) e ser-

viços estéticos gratuitos (escova, manicure, massoterapia). A relação com a instituição é regida pelo 

discurso de cliente e consumidor, traduzida pelo discurso da ‘comodidade’, o qual reflete uma mulher 

internada para ser paciente para, literalmente, não fazer nada e deixar que seu parto seja feito (for-

necido) pela Perinatal e, como ‘cortesia6’, serão feitos (fornecidos) seu cabelo, unha, massagem. O 

discurso adotado pelas maternidades é uma mistura de um discurso supostamente destinado a infor-

mar com um discurso destinado a fazer publicidade de produtos e serviços. Por fim, com o intuito de 

dar ‘o melhor atendimento na hora do parto [...] O Projeto nascer [da maternidade Perinatal] oferece 

financiamento especial para que todas possam contar com a Perinatal. Quem não tem plano de saúde 

[...] pode dividir o valor do parto’ (Perintal, website). Fairclough (1992, p. 116) traduz muito bem essa 

situação ao levar em conta o impacto da modernidade no discurso publicitário:

Setores da economia outrora alheios à produção de commodities estão cada vez mais 

sendo arrastados para dentro do modelo de commodities e para a matriz do consu-

mismo, e sofrem pressão para ‘empacotar’ suas atividades como commodities para 

‘vendê-las’ aos ‘consumidores’7.

Na definição de Bauman (2007, p. 108), na modernidade líquida, uma sociedade de consumidores é 

aquela que avalia seus membros com base naquilo que são capazes de consumir:

É uma sociedade que [...] ‘interpela’ seus membros basicamente, ou talvez até exclusi-

vamente, como consumidores; e uma sociedade que julga e avalia seus membros prin-

cipalmente por suas capacidades e sua conduta relacionadas ao consumo.

5 “It [the cesarean] has become a consumer good. In Brazil, this huge country whose population equals the 
total of the German, French and Spanish populations, the overall rate of C-sections is well above 50%”

6 “Para acompanhar as pacientes neste momento tão especial, a Perinatal Barra oferece, como cortesia, ser-
viços de manicure, maquiagem e massoterapia.” (Website Perinatal, 2014) 

7 “Sectors of the economy outside commodity production are increasingly being drawn to the commodity 
model and matrix of consumerism, and are under pressure to ‘package’ their activities as commodities and 
‘sell’ tem to ‘consumers’.”
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Texto 14. Site da Perinatal, Projeto Nascer (2014)

Ambos os discursos – o da maternidade e o da empresa de festas de nascimento – representam a 

mulher como sujeito passivo, desconectada de seu corpo, porém consumidora supostamente toda 

poderosa, perante a qual fornecedores aparentemente se curvam para realizar seus desejos – contanto 

que se pague por eles. 

Por meio das notícias, a mídia é responsável pela valorização da ‘síndrome consumista’ (Bauman, 2007) 

e pela transmissão de “modelos de valores, de beleza, de felicidade que nos vendem – e que podemos 

adquirir até em suaves prestações mensais, para comprar os produtos, procedimentos, tratamentos 

que nos prometem fazer chegar a esses “ideais” diuturnamente destilados em imagens [...] que rapi-

damente introjetamos como sendo o “nosso ideal”. E que impacta, assim, na formação de nossa subje-

tividade, desde a mais tenra idade” (Moreno, 2012, p. 24).

Com isso, passamos boa parte da vida sendo treinados para almejar bens consumíveis (e.g. o hospital 

famoso, o médico renomado) e “‘para ver todos os relacionamentos em termos de mercado’ e encarar 

outros seres humanos, incluindo os amigos e membros da família, pelo prisma das percepções e avalia-

ções geradas pelo mercado.” (Bauman, 2007, p. 150). O texto seguinte ilustra essa situação e também 

demonstra que despertar é possível.



98

Texto 15. O Renascimento do Parto – O Filme, Página do Facebook, 2014.

Por outro lado, enquanto o despertar não vem, a consolidação, reprodução e perpetuação da repre-

sentação do nascimento veiculada pelas ordens do discurso da mídia e das maternidades vêm por 

meio de opiniões apresentadas como informadas e inteligentes, tal como a da colunista Tati Bernardi 

(‘escritora, redatora, roteirista de cinema e televisão e tem quatro livros publicados’) sobre o ‘nosso 

ideal’ de nascimento (ver texto abaixo). 

Texto 16. Folha de São Paulo. Gata, eu não quero ver a sua xota (Bernardi, 2014, 21 de abril) 

O evento discursivo acima é corolário da intertextualidade a serviço do discurso hegemônico. Apesar 

de produzida por alguém que pertence à faixa de mulheres com alta escolaridade e renda, em total 

contradição com a MBE, a opinião abaixo toma por naturalizado a cesárea como ‘ideal’ de nascimento 

e, com ela, carrega todos os desejáveis e almejados signos incutidos pelo discurso hegemônico: 
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• alta tecnologia (‘Tá, você colocou uma banheira de plástico no meio da sala...’ ‘A pis-

cininha virou um marzinho de sangue...’)

• sistema centrado no médico (‘Vejo um médico cheio de doutorado e álcool gel e qua-

se posso imaginar sua cueca vermelha por cima do collant azul.)

• superioridade da ciência (‘Vejo um médico cheio de doutorado e álcool gel e quase 

posso imaginar sua cueca vermelha por cima do collant azul.)

• consumismo (‘Gosto desses hospitais que poderiam estar num guia de hotéis três es-

trelas de Miami. Quanto mais brega, mais eu confio: com salão de beleza e concerto 

de piano na recepção.’)

• desprezo por eventos naturais (‘...apoio e respeito quem escolhe parir nesses esque-

ma humanizado-natureba-doula. Na banheira, na cachoeira, num ritual indígena, num 

chalé em monte verde.’)

• deslumbramento por processos industriais e reificação de sujeitos (‘Custa só postar o 

resultado? Tudo bem se não tiveram o bom gosto de dar uma limpadinha no bebê, ele 

envolto em secreções sebáceas também é puro amor.’), entre outros.

O poder das maternidades privadas está implícito nas ordens de discurso relacionadas acima, as quais 

penetram muitos níveis da vida social, integrando muitos desses níveis por meio da formação de alian-

ças promovidas por seu poder econômico, midiático e cultural. Trata-se de um poder hegemônico que:

só é tolerável porque esconde uma grande parte de si. Seu sucesso é proporcional à 

sua ‘habilidade de esconder seus mecanismos’ (Foucault, 1981, p. 86). O poder não 

funciona negativamente por meio de dominação pela força daqueles que, a ele, estão 

sujeitos; o poder os incorpora, e é ‘produtivo’ no sentido que molda e ‘reinstrumenta’ 

os indivíduos para que se encaixem em suas [do poder] necessidades. (Fairclough, 

1992, p. 51)

3.3. A representação do nascimento vaginal pela 
mídia: coisa de pobre e de übermodel

Em linha com o impacto à nossa subjetividade, vejamos agora quem, de acordo com a mídia, tem par-

to normal e em que circunstâncias. Foram identificadas duas situações extremas na representação do 

parto normal pela mídia. A primeira, de mulheres ‘na rua’ que precisaram ser ‘salvas’. A segunda, de 

mulheres formadoras de opinião que passaram por uma experiência de parto ‘inacreditável’. 

Para ilustrar a primeira situação, os textos abaixo são de duas notícias sobre o mesmo evento: o parto  

de Daniela Almeida de Souza, 31, empregada doméstica que entrou em trabalho de parto na ida para o 

trabalho. Segundo a notícia televisionada, pela Globo TV (Jornal da Manhã, 2014): “Os dois policiais [...] 

fizeram o parto dela” e “Daniela estava na rua, sozinha, quando começou a sentir as dores do parto”. 

A notícia escrita também informa que ‘os policiais realizaram o parto’. Em outra notícia de parto, en-

volvendo a Polícia Militar (PM), outra ‘jovem foi socorrida por um vizinho’ e ‘o parto foi realizado’ tam-
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bém pelos policiais (G1 Globo, 2014). Outra notícia (texto abaixo) informa que a PM também atendeu 

o parto de duas moradoras de rua em São Paulo, ambos feitos na própria base da PM, com posterior 

encaminhamento ao hospital. 

Texto 17. G1 Globo. Policiais militares fazem parto na Praça da Sé, em SP (G1 Globo, 2014)

As mulheres representadas pelas notícias acima são pobres e desamparadas e, segundo as matérias, 

correm perigo. Elas entram em trabalho de parto ‘na rua’ ou ‘indo para o trabalho’ e precisam ser so-

corridas. O socorro que vira notícia é o socorro prestado pela PM, cuja imagem na mídia, por sua vez, 

costuma ser de uma polícia cruel e homicida8, com marcado recorte social e racial.  Portanto, temos 

imagens antagônicas: ao mesmo tempo em que a desumanidade da PM é retratada nas ações que 

ceifam vidas das camadas menos privilegiadas, é também a PM que assume uma imagem de salvadora 

nas notícias associadas ao nascimento dessas mesmas camadas. 

Ao realizar uma busca por imagens positivas da PM, destaca-se o ‘socorro’ a partos. São centenas de 

notícias de norte a sul do país. Como a PM é órgão responsável pelo policiamento ostensivo, não é de 

se estranhar que policiais estejam por perto quando mulheres entram em trabalho de parto em locais 

públicos, porém a prestatividade dos policiais que ‘realizam’ ou ‘fazem’ o parto da mulher é sempre 

destacada pela grande mídia, pela própria PM e por diversos atores sociais, os quais lançam mão dos 

nascimentos para ‘humanizar’ a instituição.

8 Algumas manchetes sobre a Polícia Militar: Polícia mata cinco pessoas por dia no Brasil, Jornal O Globo 
Duarte & Benevides, 2013); PM do Rio e de SP mata mais que países com pena de morte, Jornal do Brasil 
(Prado, 2012); Polícia Militar mata mais 4 em confrontos na Grande SP, Folha de São Paulo (Izidoro, 2000). 
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Texto 18. Página do site do Deputado Roberto Lucena (2012, 6 de junho)

As mulheres nessas notícias são sempre ‘salvas’ por policiais militares que ‘fazem o parto’ e, segundo 

os textos, dão à luz à criança apesar da mãe, a qual é representada como pessoa ‘em perigo’ e, portan-

to ‘socorrida’ por profissionais especializados em situações críticas e arriscadas, como, ‘obviamente’, 

o parto. 

O desfecho das histórias também segue um padrão, porém diferente do padrão ‘acabou sendo cesá-

rea’ das mães famosas. As mães ‘salvas’ pela PM, a despeito de todo o risco relatado, sempre ‘passam 

bem’ após o ocorrido e o seu bom estado é subliminarmente atribuído ao suposto ‘salvamento’ e não 

ao fato de o trabalho de parto ter ocorrido sem que houvesse tempo para intervenções, em ambiente 

supostamente acolhedor, com o apoio humano solidário dos policiais.

A segunda situação de parto normal comumente noticiada pela mídia é a de mulheres formadoras de 

opinião que passaram por uma experiência ‘inacreditável’. Escolhemos dois exemplos para ilustrar o 

discurso da mídia nesses casos. A primeira notícia abaixo aborda o ‘parto na banheira de casa’ da ‘top 

brasileira’, Gisele Bundchen, ‘a top brasileira mais conhecida do planeta’.
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Texto 19. Istoé Gente. Gisele versão mamãe (Zaramella, 2010)

O discurso de Gisele Bundchen sobre seu parto é representado na notícia em forma de discurso direto, 

o qual, como forma de intertextualidade, é incorporado de forma marcada e explícita. Nesse sentido, 

há uma clara separação entre o discurso da jornalista e o da entrevistada na reportagem.

Na conversa com a jornalista Giuliana Morrone, ela revelou detalhes sobre o nascimento 

do bebê e contou que fez o parto em casa. “O meu foi na banheira. Foi um parto na água. 

É que eu me preparei muito. Eu queria muito ter um parto em casa, sempre achei muito 

importante”, disse. Durante a entrevista, Gisele revelou que não sentiu dor durante as oito 

horas de parto e contou que se recuperou logo em seguida: “No segundo dia, eu estava 

caminhando, lavando a louça e fazendo panqueca. Vamos embora, bola para a frente, eu 

não tenho tempo para ficar sentada na cama”, concluiu. (Grifo nosso). 

Texto 20. Istoé Gente, Gisele versão mamãe (Zaramella, 2010)

A notícia como um todo se conforma ao tradicional modo de representar Gisele Bundchen, como sen-

do uma super top model, mulher de beleza inatingível e, agora, após esta notícia, de realizações inal-

cançáveis. Os aparentes superpoderes de Gisele não são descritos pela jornalista. É a própria Gisele 

que ‘revelou que não sentiu dor durante as oito horas de parto e contou que se recuperou logo em 

seguida’ e que logo após já retomara sua vida normal porque não tem tempo ‘para ficar sentada na 

cama’. O mesmo acontecimento foi televisionado pelo Fantástico e transmitido no site da Globo com 

a seguinte manchete: ‘Meu parto foi na banheira e nem um pouco dolorido’, conta Gisele Bündchen. 
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Texto 21. G1 Globo, ‘Meu Parto foi na banheira e nem um pouco 
dolorido’, conta Gisele Bündchen (G1 Globo, 2010)

Ambas as notícias resgatam informações consideradas conhecidas e compartilhadas pelo público-alvo 

de que o parto é dolorido e sofrido para todas as mulheres, a não ser para a Gisele Bundchen, cujos 

super poderes aparecem subliminarmente em discurso direto sobre sua mãe: “Quem precisa de babá 

quando se tem uma super mãe?”. E uma super mãe, só poderia ter uma super filha (“Eu espero ser uma 

mãe tão maravilhosa quanto a minha foi para mim”.) .

Por outro lado, em total antagonismo ao discurso direto de Gisele, o texto que narra o acontecimento 

está marcado pelas imagens das dificuldades do parto: ‘Embora o trabalho de parto tenha durado oito 

horas...’; ‘conta que não sofreu’; ‘mesmo voltando às passarelas, ela conta que não tem babá’.

“O meu [parto] foi na banheira. Eu me preparei muito. Queria  um parto em casa, sempre 

achei muito importante porque queria estar consciente na hora do nascimento”, disse 

a top. “Eu não queria estar dopada e sim presente. Então, eu me preparei bastante. Fiz 

muita yoga e meditação. Então, consegui ter um parto super tranquilo em casa. Ele 

nasceu tranquilo, é um anjinho. Não chorou após nascer e ficou o tempo inteiro no meu 

colo”, contou. 

 Embora o trabalho de parto tenha durado oito horas, Gisele conta que não sofreu. “Não 

foi nem um pouco dolorido. Durante todo o tempo eu estava muito focada. Depois de 

cada contração eu pensava assim: o meu bebê está mais perto, ele está mais perto”, disse. 

(Grifos nossos.)

Texto 22. Istoé Gente, Gisele versão mamãe (Zaramella, 2010)
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O discurso direto de Gisele é empoderado e repleto de agência (eu fiz, eu me preparei, consegui ter 

um parto etc.), porém a negatividade da narrativa do jornalista impregna o texto de incredulidade e 

inatingibilidade, quiçá ironia. Enquanto Gisele ‘conta’, o jornalista, em seu antagonismo, praticamente 

a desdiz.  Na visão bakhtiniana de Fairclough, há um jogo dinâmico de vozes entre ‘as vozes do discurso 

representado e do discurso representante’ e levanta a questão sobre até que ponto o discurso repre-

sentado é traduzido para fortalecer a voz do discurso representante (1992, p. 119).

Em suma, ambas as notícias, portanto, reforçam a imagem da super Gisele, que além de não ter sofri-

do, deu à luz em casa, o que no Brasil é muito raro, ao contrário do que ocorre na Holanda, por exem-

plo, em que 20% dos partos são domiciliares. Essa é mais uma construção do texto que distancia, ainda 

mais, os leitores, os quais seriam levados a concluir que um parto na banheira, sem dor e em casa é só 

para multimilionárias como a Gisele, que não moram no Brasil.

Outra modelo brasileira que teve parto natural foi Fernanda Lima, a qual também recebe da mídia tra-

tamento de ‘incomum’ e de ‘mulher maravilha’.

Texto 23. IstoÉ Gente, A chegada dos gêmeos (Rodrigues, 2008)

Parto natural  

Fernanda optou por um procedimento saudável, porém incomum atualmente em se 

tratando do nascimento de gêmeos. A decisão pelo parto normal foi anunciada pela 

apresentadora assim que ela soube que esperava dois bebês. [...] 

[...] A julgar pelos nove meses de gestação, Fernanda tem tudo para ser um modelo de 

mãe. Durante a gravidez, a ex-modelo pouco engordou e manteve a boa forma graças a 

uma dieta balanceada de alimentos naturais e saudáveis para os bebês e para ela própria. 

Outro cuidado foi com a prática diária da ioga durante todo o período de gestação. A opção 

pelo parto normal também foi uma aposta da apresentadora, que já havia completado 

os nove meses de gravidez, mas resolveu esperar até o último momento clinicamente 

aceitável para dar à luz os meninos da maneira mais natural.

Texto 24. IstoÉ Gente, A chegada dos gêmeos (Rodrigues, 2008)
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O parto natural de gêmeos é considerado ‘um procedimento saudável, porém incomum’. Ao considerar 

o parto um ‘procedimento’ a notícia revela a ideologia dominante do nascimento no Brasil: o parto 

como evento cirúrgico e não fisiológico. O texto ainda revela o que o imaginário midiático considera 

‘ser um modelo de boa mãe’. Trata-se de, basicamente, não engordar e manter uma dieta balanceada e 

praticar ioga. O texto não menciona a preparação envolvida para se alcançar um parto natural no Brasil 

e considera a opção da apresentadora ‘uma aposta’, ou seja, deixa nas mãos do destino, de deus, do 

acaso, e não o vincula à vontade ou ação da mulher. O parto também é representado como tendo hora 

definida, pelos médicos, para acontecer no ‘último momento clinicamente aceitável’.

Texto 25. IstoÉ Gente, Fernanda Lima Mulher Maravilha (Honor, 2009)

Por fim, nos itens acima buscamos tecer considerações e relações sobre o discurso empregado para re-

presentar a experiência de nascimento em quatro grupos de mulheres: o primeiro, composto por mu-

lheres na ficção; o segundo por mulheres famosas que passaram por nascimento cirúrgico; o terceiro, 

por mulheres na rua cujos partos foram ‘feitos’ pela PM e, o último, por mulheres famosas que tiveram 

parto normal.  Para concluir este item, sintetizamos a representação dessas experiências tomando por 

base a agência das mulheres sobre seu corpo e o nascimento de seus filhos. Entende-se por agência, 

a capacidade de fazer escolhas e agir no mundo. Na terminologia empregada no parto humanizado, 

agência é sinônimo de protagonismo no parto.

No primeiro grupo, composto por mulheres representadas na ficção, a agência no momento do parto 

é, em geral, reduzida. A agência maior é do médico ou da parteira. São eles a tomar decisões, a orien-

tar, dirigir e até mesmo ignorar a mãe – e o pai. A gestante assume o papel de sujeito passivo, hipossufi-

ciente e controlado. Exceção é feita às personagens rebeldes, a essas é conferida agência no momento 

do nascimento, bem como qualidades de maldade, loucura e selvageria.
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No grupo de mulheres famosas que passaram por cesárea, também observamos duas situações: o 

parto normal muito desejado e tentado que acaba não acontecendo e a cesárea agendada que vira 

manchete. A voz dessas mulheres é ouvida e costuma expressar o desejo e certa capacidade de escolha 

(‘optar’). No caso do parto, porém o desejo nunca se materializa por razões alheias e forças superiores 

(deus, natureza) e a resignação e o conformismo são os sentimentos que o leitor infere.

No terceiro grupo, formado por mulheres trabalhadoras9 que estavam ‘na rua’ e foram ‘socorridas’, a 

agência é também reduzida. A atuação é da Polícia Militar que ‘faz o parto’ e salva a mulher do perigo 

que é ‘dar à luz’. Essas mulheres sempre ‘passam bem’, mas não por agência delas, mas graças à PM. 

Essas mulheres não ‘optam’, tampouco são ouvidas sobre a experiência que é retratada como a face 

humana da PM. 

No quarto e último grupo, estão aquelas que alcançaram a almejada experiência de parto. As matérias 

não destacam o discurso empoderado dessas mulheres, mas a ele atribuem ares de incredibilidade e 

excepcionalidade. O parto vira uma excentricidade (‘incomum’), uma obra do acaso (‘aposta’) e uma 

quase-mentira (‘não sofreu, conta.’), em vez de refletir a intensa preparação e agência marcante dessas 

mulheres (eu fiz, eu me preparei). 

Por fim, após exemplificar como se dá a representação do nascimento na ficção e no noticiário, vale 

notar que: as notícias divulgadas pela mídia operam um trabalho ideológico ao transmitir as vozes do 

poder de uma forma habilmente disfarçada (Fairclough, 1992, p. 110). A forma disfarçada e discreta 

com que o noticiário reforça e confirma a ideologia das maternidades privadas é coroada pela repre-

sentação do nascimento na ficção: o mais perfeito intertexto e o mais perfeito interdiscurso.

3.4.	 A	representação	do	nascimento	na	saúde	pública:	um	tiro	no	pé

Diniz (2005) sintetiza o atual modelo público de atendimento à gestante no Brasil:

No modelo hospitalar dominante na segunda metade do século 20, nos países indus-

trializados, as mulheres deveriam viver o parto (agora conscientes) imobilizadas, com 

as pernas abertas e levantadas, o funcionamento de seu útero acelerado ou reduzido, 

assistidas por pessoas desconhecidas. Separada de seus parentes, pertences, roupas, 

dentadura, óculos, a mulher é submetida à chamada “cascata de procedimentos” [...]. 

No Brasil, aí se incluem como rotina a abertura cirúrgica da musculatura e tecido eré-

til da vulva e vagina (episiotomia), e em muitos serviços como os hospitais-escola, a 

extração do bebê com fórceps nas primíparas. Este é o modelo aplicado à maioria das 

pacientes do SUS hoje em dia. Para a maioria das mulheres do setor privado, esse so-

frimento pode ser prevenido, por meio de uma cesárea eletiva.

9 Na TV, o tema do programa Profissão Repórter de 29/4/14, da rede Globo com Caco Barcellos, foi a emoção 
de ter um filho. O programa, ainda que tenha mostrado o alto índice de cesáreas, adotou, assim como as 
matérias na mídia, um nítido recorte de classe ao abordar as duas vias de nascimento. Nos partos vaginais, 
as parteiras retratadas foram as tradicionais e as mães, mulheres humildes. Nos nascimentos cirúrgicos, foi 
retratada a classe média e seus signos de status (maternidades, quarto do bebê, champanhe, telão, ‘festa 
de nascimento’, etc.), bem como as cesarianas sem indicação médica (distância do hospital, medo da dor, 
circular de cordão etc) (Profissão Repórter, 2014).
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Buscando reverter este quadro de indignidade humana e transformar a bagagem que vem com ele 

(alto índice de cesáreas desnecessárias, insatisfação com a experiência, violência obstétrica etc.), em 

2000, foi instituído, pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa de Humanização no Pré-natal e Nas-

cimento - PHPN (Portaria/GM Nº569 de 01/06/2000) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De 

acordo com o programa, “toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que seja 

realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas 

pelo conhecimento médico: e todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humani-

zada e segura” (MS, 2000, p. 5).

Entre as formas de implementar o programa, o Ministério da Saúde oferece à população, por meio de 

diversas estratégias, ações, campanhas,  cartilhas e relatórios, informações sobre o nascimento huma-

nizado. Para fins desta pesquisa, e sem pretensão de esgotar o tema, selecionamos dois exemplos para 

demonstrar como o MS – apesar de formular políticas públicas em prol do nascimento ativo e destinar 

a essas políticas cerca de R$ 9 bilhões em 2014 –  representa, em imagens, a mulher e o nascimento. 

Ambos os exemplos são baseados na representação que a Rede Cegonha faz do nascimento. A Rede 

Cegonha “é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para 

assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao 

parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento 

e desenvolvimento saudáveis” (Departamento de Atenção Básica, 2014).

O primeiro destaca o nome e a logomarca da Rede Cegonha (Texto 26) e o segundo (Texto 27) aborda 

a representação promovida por uma das ações da Rede Cegonha: o Guia dos direitos da gestante e do 

bebê (MS, 2011). Buscaremos contrastar as ilustrações apresentadas nos exemplos com o texto escrito 

que enfatiza a atenção ‘humanizada e acolhedora’ almejada pelas políticas do MS.

O objetivo da estratégia é assegurar às mulheres determinados direitos (i.e. poderes), porém, ao no-

mear a estratégia ‘Rede Cegonha’ e ao traduzi-la em imagem, o MS confirma e reforça representações 

que tradicionalmente retiram a mulher da posição de protagonista do parto. É a cegonha que carrega 

o bebê e não a sua mãe, é a cegonha que ‘entrega’ o bebê à mãe e não a mãe que dá à luz a seu bebê. 

Ao eleger a cegonha, signo atrelado ao nascimento – do qual as mães não participam – em desenhos 

animados e filmes, o MS parece endossar a situação de invisibilidade da mulher.  

Texto 26. Logomarca Rede Cegonha (Departamento de Atenção Básica, 2014) 
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Texto 27. Logomarca e imagens veiculadas pela Rede Cegonha 
(Departamento de Atenção Básica, 2014) 

A logomarca da rede é de autoria de Romero Britto10,  –  artista pernambucano radicado nos Estados 

Unidos, nascido em 6 de outubro de 1963, – o qual também fez outras imagens para o programa. 

Algumas das telas de Britto contêm elementos que remetem ao programa (e.g. a figura da parteira, a 

importância da família), porém, não possuem a mesma força nem grau de exposição da logomarca e 

do nome do programa. Outras imagens, todavia, reforçam as representações tradicionais, com as quais 

o programa se propõe a romper. Do canto superior esquerdo em sentido horário, abaixo especificamos 

o título e oferecemos uma breve interpretação de cada imagem:

1) A parteira – A parteira está apenas olhando uma mulher que, provavelmente, estaria 

em trabalho de parto. A posição passiva da mulher não é compatível com a de um 

trabalho de parto ativo.

2) A mulher grávida – A mulher grávida está em pé, de braços levantados, exuberante. 

Porém, está sozinha, desacompanhada, desassistida. A imagem seria mais compatível 

com a proposta do MS se a parteira estivesse aqui.

3) A criança bandeira – A criança bandeira remete ao governo federal, órgão da adminis-

tração pública que promove o programa. Uma possível leitura seria que o programa é 

para o bem do bebê. A mulher, de novo, não aparece. Possui quase um intertexto com 

a célebre frase usada para silenciar as mulheres em relação a sua experiência de nas-

cimento: ‘O que importa é que nasceu com saúde’.

4) A tesoura – A tesoura, no nascimento, é usada para cortar o cordão umbilical e para 

realizar a episiotomia (corte na região do períneo). Trata-se de um instrumento cirúr-

10 Romero Britto doou os quadros ao Ministério da Saúde, especificamente para a Rede Cegonha.
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gico. Duas possíveis leituras seriam: separação do bebê da mãe e possível realização 

de intervenções desnecessárias, ambas incompatíveis com a proposta do MS. 

5) A família junta – A imagem da família junta, remete ao alojamento conjunto. Porém, o 

quadro retrata o pai como maior que todos os demais, velando pela família, podendo 

ser interpretado como o poder do pai sobre a mulher horizontalizada e seu filho.

6) Bebê dormindo – O bebê dormindo está sozinho, sem mãe em ambiente supostamen-

te acolhedor (repleto de corações e estrelas), mas não como objetivam as políticas 

públicas (i.e. bebê junto com a mãe a maior parte do tempo).

7) A cegonha – Comentada em parágrafo acima.

8) Coração voando – Este quadro representaria o amor ou, ainda, o acolhimento, porém 

não sabemos de quem em relação a quem.

9) O casal pai e mãe – A família é retratada mais de uma vez nas imagens de Britto como 

a família composta por homem e mulher.

10) A criança bandeira – aparece duas vezes (ver 3).

O segundo exemplo selecionado são as imagens do Guia dos direitos da gestante e do bebê (Ministério 

da Saúde, 2011) do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), publicado no Brasil pelo MS. A 

exemplo do que fizemos acima, selecionamos algumas imagens do Guia para compará-las com a aten-

ção ‘humanizada e acolhedora’ almejada pelo discurso do UNICEF e do MS. A publicação, de 2011, está 

entre uma das fontes mais atualizadas acerca do tema humanização do nascimento.

As ilustrações foram feitas pelo escritor e ilustrador Ziraldo Alvez Pinto, mineiro nascido em 24 de 

outubro de 1932, provavelmente o mais conhecido desenhista e escritor infantil do país. É possível 

que a escolha de Ziraldo tenha sido motivada pelo fato de seu traço ser reconhecido facilmente pelos 

brasileiros, sendo capaz de despertar interesse do público-alvo o qual – se não for ler o guia por inteiro 

– certamente terá curiosidade de folheá-lo para ver as imagens.

As imagens de Ziraldo – 40 no total – contam a história de um casal à espera de seu primeiro filho. En-

quanto o texto escrito procura refletir as políticas públicas de humanização do nascimento, autonomia 

da mulher, acolhimento, minimização de intervenções, as imagens contam uma história bem diferente. 

A primeira imagem contradiz o objetivo do Guia que é dar elementos ao público-alvo [“conselheiros, 

agentes comunitários de saúde, profissionais da assistência social, lideranças comunitárias, da impren-

sa e da sociedade”] para fortalecer o controle social da atenção à saúde por meio da transmissão de 

orientação à população. Ou seja, por meio do Guia, o público-alvo se informa e desenvolve ações de 

orientação a gestantes, por exemplo. Porém, a ilustração mostra a família ‘lendo’ o guia – um guia que 

não foi produzido especificamente para ela. No nosso entendimento, a ilustração abaixo poderia con-

tribuir para retirar do público-alvo o ‘dever’ de informar e orientar. 

O desenho de Ziraldo, todavia, reflete o que se entende prototipicamente por guia. Em geral, um guia 

é usado por aquele que lhe dá o título. Por exemplo, o Guia do Estudante é para o estudante. O Guia 

do Advogado Iniciante é para o advogado iniciante. O Guia dos Direitos do Consumidor é para consumi-
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dores. O Guia Prático para o Parto Natural (Balaskas, 1996), é para quem vai parir naturalmente. Nessa 

linha, seria esperado um Guia dos direitos da gestante e do bebê que fosse para as gestantes e sua 

família (Texto 28). Um Guia dos direitos da gestante não produzido para a gestante só reforça o quanto 

a mulher no atual modelo de assistência não goza de acesso direto e necessita de intermediação11.

Texto 28. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 4)

A segunda imagem (Texto 29) traz um profissional da saúde apresentando um ultrassom. O laudo do 

exame ocupa a posição central do desenho e poderia representar ‘a palavra da ciência’. Em relação 

aos sujeitos representados, temos o profissional da saúde que está ligeiramente atrás do laudo e o pai 

em posição curvada. A mãe está voltada para o pai, com cara de espanto, parecendo esperar alguma 

reação deste, sem, contudo, interagir com o profissional responsável pelo atendimento. Nessa análise 

limitada, não foi encontrada representação do binômio ‘humanização e acolhimento’, salvo talvez pelo 

sorriso do profissional da saúde.

Texto 29. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 5)

11 Comparar com o The health professionl’s guide to: “Caring for your baby at night”, um guia para os profis-
sionais da saúde para o guia dos pais da Unicef (Blair & Inch, 2011).
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Texto 30. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 30)

A ultrassonografia é um exame não obrigatório segundo o próprio Guia (Texto 30). A realização de 

exames de ultrassom na gravidez, sobretudo ao final da gravidez – como é o caso das mulheres nas pá-

ginas 5 e 30 -  tem sido associada ao aumento de cirurgias cesarianas. Uma das bases da humanização 

é atendimento sem intervenções desnecessárias. O Guia contém, ao todo, 2 desenhos representando 

o ultrassom e dedica outras 12 imagens a outros exames e intervenções. 

Texto 31. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 27)
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Texto 32. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 28)

Texto 33. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 51)

Com base nos textos acima, durante os exames e intervenções, bem como durante todas as situações 

em que a mulher é retratada diante de um profissional da saúde, ela assume uma condição de passi-

vidade refletida em seus lábios quase sempre cerrados  e pelos braços estendidos ao lado do corpo. É 

uma mulher que não questiona, não apresenta dúvidas. O sujeito ativo, que fala e aponta, é o profis-

sional da saúde.
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Em diversos desenhos, quem interage com os profissionais da saúde é o pai. Tal representação, em 

particular, contrasta quase que declaradamente com as políticas do MS, de um parto humanizado, 

centrado na mulher, marcado pela autonomia da gestante. No texto seguinte (p.52), por exemplo, 

ocorre exatamente o oposto: a mulher é retratada em posição deitada e inferior em relação aos sujei-

tos masculinos, distanciados pelas máscaras desnecessárias. Essa mulher é negra e ambos os homens 

são brancos. Aquele que está segurando sua mão é o marido, mas isso só fica claro na última página do 

Guia – para chegar a essa conclusão é preciso lê-lo por inteiro. 

Na figura do texto abaixo, o desenho de Ziraldo não deixa claro quem faz a opção, mas arrola os casos 

em que é possível ‘alguém’ optar. Nesse contexto de ‘opção’, todavia, é o médico que está falando com 

o marido. A mulher é representada como mera espectadora passiva aguardando a decisão masculina 

e da ciência. 

Texto 34. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 52)

Na página 40, o Guia traz a imagem do parto humanizado (abaixo). Não identificamos exatamente o 

que a cena retrata, porém, pelo texto e pela indumentária do pai, é provável que seja o momento do 

parto em que o bebê vai direto para o colo da mãe, ‘entregue’ a ela pelo pai. Apesar de retratar um 

elemento importante para a saúde da díade mãe e bebê, o desenho reforça a passividade da mulher 

deitada que ‘recebe’ seu filho.
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Texto 35. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (Ministério da Saúde, 2011, p. 40)

Em suma, os dois casos brevemente analisados acima – o do nome e logomarca da Rede Cegonha e dos 

desenhos no Guia dos direitos da gestante e do bebê – visam demonstrar como o texto escrito é pra-

ticamente desdito pelas imagens. A linguagem escrita das políticas públicas visa promover a atenção 

‘humanizada e acolhedora’, porém os desenhos que constroem o discurso reforçam as ideias de passi-

vidade da mulher, que é silente e/ou depende do marido para interagir com o sistema de saúde, o qual 

continua a oferecer uma atenção baseada na ciência e centralizada no médico. As imagens do Guia não 

ensinam a ouvir. O texto escrito tampouco, pois ainda que afirme: “A gestante precisa ser ouvida com 

atenção e ter suas dúvidas esclarecidas” (p. 26) pretere formas mais comprometidas e cogentes como: 

“Todos os profissionais de saúde devem ouvir a gestante” ou “Você, profissional da saúde, é obrigado 

a ouvir a gestante”.

Essa brevíssima e não exaustiva interpretação das imagens que o MS usa para implementar suas po-

líticas – e seu discurso –  visa demonstrar como as forças hegemônicas e ideológicas se confundem e 

se sobrepõem nas representações do nascimento em uma prática discursiva que pretende reverter a 

situação social atual. A análise da representação da assistência ao nascimento nos desenhos de Ziraldo 

demonstra como a naturalização da ideologia dominante penetra políticas que, primacialmente, desti-

nam-se a combatê-la. Ao levantar essas representações, é possível demonstrar como o próprio MS se 

coloca obstáculos, os quais poderia estar contribuindo para remover por meio de uma visão mais es-

tratégica do discurso empregado em materiais de divulgação, campanhas publicitárias, programas etc. 

Vale notar que existem estudos sobre o discurso adotado por provedores de serviços de saúde em suas 

comunicações. Fairclough (1992, p. 175) cita uma análise crítica do discurso contrastando um livreto 

sobre atenção pré-natal, The Baby Book (Morris, 1986) publicado por um hospital particular, com o 

Pregnancy Book (Health Education Council, 1984), ambos destinados ao público gestante. Foi consta-

tado que na primeira publicação, a gestante quase nunca era referida como agente das ações, papel 
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ocupado sempre pelos profissionais da saúde da instituição. Fairclough observa que as características 

físicas (sua altura, seu peso) ocupavam a posição de objetivo de uma ação praticada por outrem. Em 

outras palavras, o sujeito era desconsiderado ao serem destacados processos realizados com o seu 

corpo (medir, pesar etc.). Por outro lado, o material produzido pelo poder público, Pregnancy Book, era 

completamente diferente nesses aspectos, pois continha muitos processos ativos desempenhados por 

‘you’ (você)12 e ‘your’ (seu/s, sua/s) exemplificados em Fairclough (1992, p. 178):

You will probably want to ask a lot of questions yourself – about antenatal care, about 

the hospital, about your pregnancy. You may also want to say something about what 

you hope for in pregnancy and at the birth. Tell the midwife anything that you feel is 

important. Write down in advance the things you want to ask or say. (Grifo nosso.)

Chamar atenção para as múltiplas representações de parto a que as gestantes brasileiras são expos-

tas – e o discurso usado para referir-se a elas ou dirigir-se a elas – nos confere elementos para com-

preender e interpretar os relatos de parto objeto desta tese. A seguir, trataremos da representação do 

nascimento no movimento pela humanização do parto, provavelmente, a representação que menos 

alcance possui se comparada às dos quatro itens anteriores, as quais alcançam centenas de milhões de 

pessoas no país.

3.5. A representação do nascimento no movimento 
pela	humanização	do	parto:	parir	é	poder

Diniz (2005) traçou um panorama histórico e multidisciplinar do termo ‘humanização da assistência 

ao parto’ no Brasil e no mundo. Revela a autora que o verbo ‘humanizar’ já foi usado com múltiplas 

acepções. No início do século 20, por exemplo, “a narcose e o uso de fórceps vieram humanizar a assis-

tência” (Diniz, 2005). Na acepção atual, segundo Diniz (2005),  o sintagma ‘humanização da assistência’ 

começou a ser construído a partir da década de 50, pela ação de profissionais que abandonariam o 

modelo tecnocrático de assistência para promover movimentos como pró-parto como: o parto sem 

dor (Europa), o parto sem medo, o parto sem violência (Lamaze e Leboyer), o parto natural (The Farm, 

EUA). Na década de 70, o modelo de assistência tecnocrático passou a ser descrito como inadequado e 

a ser questionado por diversos autores nas ciências sociais e nas ciências da saúde (Diniz, 2005). O fe-

minismo (anos 50, 60 e 70) teve influência marcante e lutou pela Reforma do Parto nos EUA e passou a 

redescrever a ‘assistência a partir dos conceitos de direitos reprodutivos e sexuais como direitos huma-

nos’,o que foi adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005. A OMS desempenhou um 

importante papel na reconstrução da assistência ao parto e na consagração dos direitos das mulheres 

e dos direitos reprodutivos (WHO, 1985, 1986, 1996, 1998, 2005). O apoio da OMS ao movimento pela 

MBE possibilitou que “estudos de eficácia e segurança na assistência à gravidez, parto e pós-parto fos-

12 O Guia dos direitos da gestante e do bebê apresenta apenas uma ocorrência de ‘você’, (i.e. conselheiros, 
agentes comunitários, profissionais da assistência social, sociedade etc.), referente, no penúltimo parágrafo 
da última página (p. 80). Em outras palavras, o Guia conversa com seu público, diretamente, em uma única 
ocasião: “Agora que você já tem informações, pode ajudar a mudar a realidade da sua comunidade e do 
seu município.”
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sem” sistematizados para fundamentar a necessidade de transformação. Diniz (2005) destaca o papel 

da MBE na atenção ao parto: 

O corpo feminino, antes necessariamente carente de resgate, é redescrito como apto 

a dar à luz, na grande maioria das vezes, sem necessidade de quaisquer intervenções 

ou seqüelas previsíveis. O nascimento, antes um perigo para o bebê, é redescrito 

como processo fisiológico necessário à transição (respiratória, endócrina, imunológi-

ca) para a vida extra-uterina. O parto, antes por definição um evento médico-cirúrgico 

de risco, deveria ser tratado com o devido respeito como “experiência altamente pes-

soal, sexual e familiar” (WHO, 1986). Os familiares são convidados à cena do parto, 

especialmente os pais, antes relegados ao papel passivo de espectadores. De evento 

medonho, o parto passa a inspirar uma nova estética, na qual estão permitidos os 

elementos antes tidos como indesejáveis – as dores, os genitais, os gemidos, a sexua-

lidade, as emoções intensas, as secreções, a imprevisibilidade, as marcas pessoais, o 

contato corporal, os abraços.

A MBE confere legitimação para as transformações no modelo obstétrico e fortalece o discurso do 

movimento pela humanização do parto, o qual se baseia, sobretudo, no conhecimento state-of-the-

-art: “No Brasil, por exemplo, as ‘Recomendações da OMS’ e o ‘livro do Enkin’ tornaram-se as grandes 

referências para os defensores da humanização do parto.”.

Entre as recomendações respaldadas pela MBE estão: 

a necessidade de um acolhimento amoroso, com contato pele-a-pele precoce entre 

o bebê e o corpo de sua mãe, que previne que ele sofra de frio ao sair do calor e do 

aconchego do ventre. É necessário deixar que bebê aprecie o mundo de fora, que se 

permita a adaptação gradativa, sem pressa, nem de cortar o cordão que o une à sua 

mãe através do umbigo: pode-se esperar que pare de pulsar. E se ele puder mamar já 

na primeira hora de vida, trocando o aporte de nutrientes que lhe chegava sem esfor-

ço através da placenta pela mamada vigorosa já na sala de partos, quem deles cuida 

estará propiciando o estabelecimento de um vínculo muito forte, que influenciará as 

relações da família.  (Rattner, 2014)

Diniz (2005) detalha a trajetória do movimento pela humanização do parto no Brasil em várias frentes. 

Segundo a autora, o movimento teve início na década de 70 por “profissionais dissidentes, inspirados 

por práticas tradicionais de parteiras e índios [...] grupos de terapias alternativas”. Na década seguinte, 

diversos grupos passam a oferecer “assistência humanizada à gravidez e parto e propõem mudanças 

nas práticas, como o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde e a Associação Comunitária Monte Azul 

em São Paulo, e os grupos Curumim e Cais do Parto em Pernambuco” (Diniz, 2005). Em 1993, é fun-

dado a ReHuna (Rede pela Humanização do Parto) pela Carta de Campinas (Rehuna, 1993). Na década 

seguinte, é fundada a Maternidade Leila Diniz no Rio de Janeiro e são propostas as Casas de Parto, as 

quais sofrem resistência até os dias atuais. A partir de 2000, o MS passa a promover o Programa de Hu-

manização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) e o Programa de Humanização de Hospitais. Em 2005 e 

2007, foram materializados importantes elementos da Política de Humanização: a Lei do Acompanhan-
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te (Lei 11.108/2005) e a Lei da Vinculação Prévia à Maternidade (Lei 11.634/2007). Ainda no âmbito da 

administração pública, em 2011, foi lançada a Rede Cegonha, que articula diversas áreas do MS.

À luz do exposto, compõem o movimento pela humanização diversos atores, entre os quais: a adminis-

tração pública (executivo e legislativo, funcionários públicos em geral), os profissionais independentes, 

instituições privadas e públicas, redes e os organismos internacionais. No item anterior, tocamos em 

dois exemplos de como o Ministério da Saúde representa e busca implementar seu programa de huma-

nização. Em complementação, este item não continuará a tratar do movimento pela humanização do 

ponto de vista dos órgãos oficiais, mas abre espaço para um cotejamento entre a representação feita 

pela administração pública e a feita pelo movimento pela humanização no âmbito da sociedade civil.

No âmbito da sociedade civil, o movimento é composto por organizações formalmente constituídas 

(e.g. ReHuNa, Liga pela Humanização do Parto), por grupos com sede física (e.g. GAMA – Grupo de 

Apoio à Maternidade Ativa), bem como por grupos em rede (Parto do Princípio) e, ainda por grupos 

virtuais para discussão e informação (e.g. Cesárea? Não, obrigada.) ou reunido para fins específicos 

(e.g. panfletospartohumanizado@yahoogrupos.com.br). Além de atividades coletivas, há diversos ‘ati-

vistas de sofá’ bastante atuantes por meio de instrumentos virtuais particulares (e.g. Facebook, blogs) 

individuais e/ou coletivos. Em muitos casos uma pessoa está ligada a mais de uma atividade dentro do 

movimento. 

Entre as ações da sociedade civil dentro do movimento pela humanização do parto estão: 

 √  compartilhar informações científicas baseadas em evidência – em muitos 

casos mediante a tradução de artigos e notícias para o português,

 √  opor-se a práticas não baseadas em evidências (e.g. episiotomia, lavagem intestinal, 

tricotomia e toda sorte de intervenção comprovadamente desnecessária)

 √  promover espaços para discussão e esclarecimento de dúvidas – por 

meio de grupos virtuais ou encontros, palestras, cursos etc.,

 √  organizar manifestações, marchas e mamaços13 – em casos de ilegalidades 

ou represálias praticadas contra profissionais humanizados ou mulheres 

(e.g Marcha pelo Parto em Casa, Marcha Somos Todas Adelir),

 √  denunciar desrespeito às leis e políticas de humanização – aos órgãos 

competentes e também para a sociedade civil como um todo,

 √  combater o poder hegemônico – em, regra com humor e ironia, 

atacando as tradicionais representações do nascimento, principalmente 

as abordadas nos primeiros três itens deste capítulo,

 √  denunciar índices de cirurgia cesarianas de médicos, hospitais e 

maternidades – de forma a pressionar profissionais e instituições 

a aderirem à política nacional de humanização,

 √  compartilhar experiências – aqui os relatos de parto 

desempenham um importante papel.

13 Manifestações em que lactantes comparecem com seus filhos e amamentam em público.
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As ações do movimento da sociedade civil visam, no âmbito coletivo, combater injustiças e promover 

a transformação do modelo obstétrico. No âmbito individual, visam apoderar cada mulher que entra 

em contato com o movimento, auxiliando-a a tomar as rédeas de seu parto, abrindo e ensinando o 

caminho de uma experiência de parto humanizado, para que, ao final, esta mulher aumente o coro e 

alimente o movimento. O primeiro alimento que toda mulher tocada pelo movimento da humanização 

é convidada a dar após parir é seu relato de parto, o qual é, em muitos casos, a porta de entrada para 

outras formas de engajamento.

Feito um breve histórico do movimento pela humanização do parto e recortado o aspecto do movi-

mento que destacaremos nesta tese (i.e. o movimento da sociedade civil), passemos à representação 

da mulher tomando por base os exemplos abaixo que incluem respectivamente: logomarca de grupo 

de apoio (Texto 36), cartaz convocando para marcha pela humanização (Texto 37), panfleto distribuído 

a mulheres na rua (Texto 38), colagem feita por ativista em apoio à marcha (Texto 39) cartaz para curso 

de doulas (Texto 40), cartaz para exposição de fotografias (Texto 41) e fotos de relato de parto (Figura 

03).

Texto 36. Logotipo do Grupo de Apoio à Maternidade Ativa (GAMA) por Denize Barros

Texto 37. Cartaz divulgado em redes sociais convocando para  a marcha pela humanização do parto
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Texto 38. Panfletos distribuídos a mulheres nas ruas, inclusive durante as marchas.  Arte por 
Luca Fernandes. Texto: Grupo panfletospartohumanizado@yahoogrupos.com.br 

Texto 39. Colagem produzida pela pesquisadora no papel de ativista em apoio à marcha pela 
humanização do parto e divulgada em rede social Facebook (Carvalho, 2013, 18 de junho)
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Texto 40. Cartaz promovendo curso de doulas publicada em Blog da doula Gisele 
Leal. Ilustração de Anne Pires (Mulheres Empoderadas, 2014) 

Texto 41. Convite para exposição de fotos (Parto do Principio, 2014)
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Figura 03. Fotos do relato do parto da Luciana Benatti (Benatti & Min, 2011)

Em contraste com os demais textos e imagens apresentados neste capítulo, principalmente com os 

adotados pelo MS no Guia, os elementos que mais chamam atenção nos materiais produzidos no seio 

do ativismo são:

a) a visibilidade da mulher – A mulher está presente em todas as imagens adotadas pelo 

movimento ativista. Levando em conta que a política de humanização enfatiza a liber-

dade de a mulher fazer escolhas (de procedimentos, de posição etc) e de a mulher 

exercer seus direitos (de ser escutada, amparada, tirar dúvidas etc.), nada mais com-

patível e, aparentemente, óbvio. Todavia, o discurso adotado pelo MS, por exemplo, 

para promover essa mesma humanização emprega, por exemplo, uma logomarca – a 

da Rede Cegonha  – em que a mulher não aparece, é invisível e por consequência de-

simportante ou até desnecessária. 

b) a invisibilidade do profissional da saúde – Enquanto que no Guia dos direitos da ges-

tante e do bebê, os profissionais da saúde estão presentes na maioria dos desenhos 

e, em regra, ocupam uma posição de poder, marcada por elementos de autoridade e 

importância como verticalidade do corpo, centralidade, posicionamento atrás de sig-

nos de poder (mesa, exames), realização de atividades burocráticas e clara atividade 

oral; nas imagens empregadas pelo movimento da sociedade civil, os profissionais da 
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saúde são retratados em segundo plano, retratados parcialmente (e.g. presença de 

uma mão) ou nem sequer retratados. 

c) a verticalidade da mulher – A mulher é retratada verticalmente em diversas imagens 

do movimento pela humanização do parto. Aparece reclinada sobre o marido, recos-

tada na banheira, de cócoras, em conformidade com os princípios do protagonismo e 

de liberdade de movimento. A mulher é a primeira a segurar seu bebê nas imagens. 

Na comparação com a representação do momento do parto pelo Guia, temos uma 

mulher deitada que parece ‘receber’ o seu bebê do marido. Outro elemento impor-

tante da verticalidade é a posição dos braços, os quais estão sempre ativos, como na 

logomarca do GAMA, no cartaz de convocação para a marcha, no cartaz do curso dou-

las, em contraste com os braços da gestante do Guia que, em regra, aparecem estira-

dos ao longo do corpo.

d) a centralidade da mulher – A mulher ocupa posição central nas imagens. Em muitos 

casos ela aparece sozinha com seu filho ou rodeada de profissionais que não são colo-

cados acima dela (Figura curso doulas).

e) o apoio profissional dado à mulher – A mulher é amparada e acolhida por diversos 

profissionais (Figura curso doulas) que se mostram solidários e com ela têm contato 

físico direto. No Guia, por outro lado, o único momento de contato físico entre o pro-

fissional e a parturiente é na preparação para a cesariana e durante a ultrassonografia.

f) o engajamento do companheiro – A figura do companheiro/a é uma constante nas 

imagens compartilhadas pelo movimento pela humanização, contrastando com o ‘pai 

mascarado, entocado e enluvado’ do Guia, o qual, paradoxalmente, traz a palavra ‘pai 

[da criança]’ apenas uma vez, mas o super-representa em imagens. No Guia, o com-

panheiro aparece dando apoio físico à parturiente em três situações: 1) na primeira, 

enquanto a mulher está na banheira. Porém, nota-se que o desenho parece deslocado 

do ambiente hospitalar, já que a mulher está em uma banheira cheia de espuma (Tex-

to 42); 2) na segunda, durante uma cardiotocografia, o companheiro aparece masca-

rado, entocado e enluvado (Texto 43); 3) na terceira, durante a decisão pela cesariana, 

na qual o marido é quem fala com o médico (Texto 44).
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Texto 42. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (MS, 2011, p. 47)

Texto 43. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (MS, 2011, p. 51)
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Texto 44. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (MS, 2011, p. 52)

g) a díade mãe e bebê – O contato pele a pele com o bebê recém parido é ressaltado. 

A mãe é representada, autenticamente, suada e feliz e seu bebê saudável está ‘suji-

nho’ (presença de vérnix, sangue etc) em seus braços, pois, segundo os princípios da 

humanização é no colo da mãe que ele deve permanecer. O texto do Guia, apesar de 

afirmar que  “Assim que nasce, o bebê deve ser limpo e secado apenas para retirar o 

sangue”, é atrelado a uma imagem violenta de choro e aparente esfregação de um 

bebê que acaba de chegar ao mundo (Texto 45)

Texto 45. Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê (MS, 2011, p. 67)
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h) a voz da mulher – A mulher que não fala – e portanto não é ouvida – nos desenhos do 

Guia, contrasta com a mulher que grita nas fotos dos relatos de parto (Benatti & Min, 

2011).

i) a realidade das fotos – O movimento pela humanização do parto é marcado por fotos 

e vídeos do momento de parto. Os relatos de parto são repletos de fotos de diversos 

momentos do nascimento, já a escolha de desenhos para representar momentos da 

vida real é a estratégia adotada pelo MS, a qual poderia ser interpretada como uma 

‘contação de história’, algo que seria bonito na teoria, mas feio na prática.

j) o discurso dirigido à mulher – Os textos escritos que acompanham as imagens falam 

diretamente à mulher: provocam (“E você?”), convidam (“Uma oportunidade de imer-

são em si mesma”), ensinam (“Parir é poder.”, “É direito seu.”) e engajam (“Pesquise”, 

“Denuncie”) etc. 

O presente capítulo teve o intuito de revelar as representações de nascimento com as quais as mulhe-

res brasileiras entram em contato ao longo de sua vida por meio de diversos discursos que se relacio-

nam o tempo todo e a relação entre eles (interdiscursividade) inclui analogia, oposição, complementa-

ção e ‘relações mútuas de delimitação’ (Foucault, 1972, p. 69 citado em Fairclough, 1992, p. 48).

Nesse sentido, observa-se que as representações que refletem o discurso capitalista hegemônico (a das 

novelas, séries de TV, mídia de notícias) - remetem: ao parto que dói, à mulher que precisa ser salva, ao 

pai que só atrapalha na hora do parto, ao pai que deve se manter distante, à ‘loucura’ e ‘selvageria’ do 

nascimento vaginal, à cesárea das celebridades que queriam normal, mas ‘não deu’, à valorização da 

ciência e do ‘médico estrela’, à cesárea objeto de consumo na maternidade chique e segura etc.

A representação do nascimento pelo MS é marcada por uma profusão de contradições em termos dos 

objetivos da política pública e da realização do discurso. A escolha de pinturas e imagens feitas por 

artistas desconectados com a proposta de humanização não poderia ter tido outro resultado que não 

o reforço das práticas tradicionais e do modelo centrado no médico. O texto marcado por passivas sem 

agência (e.g. “A gestante deve ser escutada.”) distancia a mulher da assistência e desobriga o prestador. 

Esses são apenas algumas das questões e problemas apresentados pelo discurso do MS.

Por outro lado, ainda que hegemonia corresponda a liderança – das 3 primeiras representações – , 

ela está constantemente sujeita a intempéries. Nesse sentido, as ordens de discurso, por mais esta-

belecidas, são também instáveis e vulneráveis a – e também palco de – constantes lutas pelo poder 

(hegemonic struggles). É esta a proposta do ativismo da humanização, abalar as representações natu-

ralizadas na sociedade por meio de fotos reais, interpelação constante do sujeito (Você, sua, si mesma) 

e embasamento cientifíco. É sabido que as ordens de discurso se articulam e se rearticulam incessan-

temente e contribuem em diversos graus para sua reprodução ou transformção e para a reprodução ou 

tranformação das relações de poder existentes. Ainda que a representação humanizada do parto não 

seja a dominante no país, o futuro não nos parece lúgrube, levando em conta o recoret teórico adota-

do, segundo o qual “a hegemonia é o poder de uma determinada classe econômica sobre a sociedade 



como um todo, porém a hegemonia só é atingida parcial e temporariamente, como em um equilíbrio 

instável”14 (Fairclough, 1992, p. 92).

14 “Hegemony is the power over society as whole of one of the fundamental economically-defined classes in 
alliance with other social forces, but it is never achieved more than partially and temporarily, as an ‘unsta-
ble equilibrium’”.
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4. O contexto do nascimento no Brasil e seus paradoxos

Para compreender o discurso dos relatos de parto nos termos da análise crítica do discurso, é impres-

cindível ter acesso ao compreender seu contexto. É o contexto como um todo em toda sua complexida-

de que nos possibilita alcançar um entendimento sobre como o poder se relaciona com o texto e com 

a fala e, mais geralmente, de que modo o discurso reproduz – ou  não – a estrutura social. 

Antes de o analista do discurso apresentar um ‘contexto de uma situação’ para, em seguida, oferecer 

uma interpretação do texto (ou corpus) analisado, o analista já terá realizado uma interpretação do 

contexto dessa situação (Fairclough, 1992, p. 82). É essa interpretação, particular da analista (i.e. o 

contexto sociocognitivo), que buscamos oferecer no presente capítulo para que o leitor saiba com que 

viés e ponto de vista esta tese foi elaborada. A nossa versão do contexto é a de uma mulher brasileira, 

com mais de 12 anos de escolaridade, que, entre os 33 e 35 anos, foi cliente do modelo brasileiro de 

atenção obstétrica particular e, no período, foi atendida e exposta a práticas e estruturas hegemônicas 

e também às humanizadas. O contexto apresentado, portanto, reflete, como qualquer outro contexto, 

nossas limitações e restrições sociocognitivas. 

Em regra, o termo contexto é empregado como sinônimo de ambiente circunstante, condições ou pano 

de fundo de caráter social, político, geográfico ou econômico (Van DiJk, 2011, p.9), porém, segundo 

a teoria do contexto de Van Dijk, nem todo entorno do discurso é, necessariamente, seu contexto. O 

contexto é, sobretudo, um construto do participante do discurso e/ou – no nosso caso – do analista 

do discurso: “Não é a situação social que influencia o discurso (ou é influenciada por ele), mas a ma-

neira como os participantes definem essa situação”. Neste estudo, adotamos a perspectiva de Van Dijk 

(2011, p. 11) segundo a qual “contextos são construtos subjetivos dos participantes [...], bem como da 

base comum e das representações sociais compartilhadas pelos falantes, na medida em que são aplica-

das em sua definição da situação”. Assim como o discurso, o contexto é dinâmico e fluido, está sujeito a 

confirmações e também a transformações. No capítulo anterior, abordamos as representações decor-

rentes ou reforçadoras de ideologias e hegemonias que alimentam o que, em seguida, ou ao mesmo 

tempo, elaboramos subjetivamente como contexto.

Durante a construção do nosso contexto, fomos surpreendidas diversas vezes com as contradições 

do ‘pano de fundo’ do nascimento no Brasil. Aos poucos, fomos constatando – com um misto de es-

tarrecimento e indignação –  ser ele marcado por contradições. O recorte adotado para apresentar o 

contexto foi baseado nos paradoxos identificados ao longo dos últimos 5 anos, período durante o qual, 

além das representações expostas no capítulo anterior, bem como das situações familiares, profissio-

nais e sociais (as quais não serão abordadas neste estudo), o contexto particular foi construído com 

base na compreensão – não sem conflitos – de informações científicas obtidas, sobretudo, dentro e 

em decorrência do movimento pela humanização do parto. A nossa compreensão materializou-se em 

forma de paradoxos, os quais procuramos embasar e exemplificar com respaldo, principalmente, em 

dados estatísticos do governo e na literatura científica, mas também levando em conta a relação de in-

terdiscursividade e intertextualidade com a produção de outros atores (mídia impressa, televisiva etc.). 

Ao longo do levantamento bibliográfico, encontramos alguns estudos mencionando os paradoxos na 

atenção à gestação e nascimento. Diniz (2009), por exemplo, destaca o ‘paradoxo perinatal’, segundo 
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o qual apesar de nos últimos 20 anos ter havido uma melhoria nos indicadores de saúde materna no 

Brasil, não houve melhoria na mortalidade materna.

Neste capítulo, os paradoxos levantados refletem a nossa jornada pessoal no universo obstétrico brasi-

leiro, a qual pode ser resumida em cinco paradoxos. Nosso objetivo aqui é demonstrar como o contex-

to nos levou a compreender como o poder das estruturas sociais e as ideologias do poder dominante 

são capazes de emaranhar a mulher em seus tentáculos e levá-la, muitas vezes inconscientemente, a 

sustentar com sua renda, sua mente, seu corpo e seu bebê, o modelo hegemônico: o modelo econômi-

co, androcêntrico, dos médicos e das instituições particulares, apesar das incoerências. 

A unidade léxica ‘paradoxo’, cuja etimologia vem do latim (paradoxum) e do grego (paradoxos) é com-

posta pelo prefixo ‘para’ que corresponde a ‘contrário’ e ‘doxa’, opinião. O lexema é usado na acepção 

de: pensamento contrário ao que se espera, representando falta de nexo ou lógica.

São, ao menos, cinco os paradoxos que regem o contexto do nascimento no Brasil: 

1) o paradoxo da escolaridade 

2) o paradoxo da escolha,

3) o paradoxo do discurso médico,

4) o paradoxo da terminologia e

5) o paradoxo do baixo peso ao nascer.

Essencialmente, os paradoxos acima poderiam ser traduzidos nas seguintes afirmações, as quais, con-

trariando o esperado, são falsas:

1) mulheres com mais escolaridade não escolhem procedimentos mais arriscados

2) a escolha do tipo de nascimento é da mulher

3) o discurso médico é científico

4) a terminologia adotada é precisa

5) bebês de baixo peso ao nascer são mais comuns em regiões menos ricas e em famílias 

de menor renda

Este capítulo busca jogar alguma luz sobre o paradoxo mor do nosso contexto social: o paradoxo da 

excepcionalidade, o qual foi levantado por Odent (2004) ao indagar: “Como uma magnífica cirurgia que 

salva vidas passou a ser tão banalizada?”1. 

Em suma, nossa proposta baseia-se na nossa perspectiva e na nossa experiência, buscando desvelar o 

contexto de forma relacional e, portanto, como o construímos, isto é, fora do padrão de pensamento 

binário, reducionista e baseado na presunção de neutralidade da ciência.

1 How did a magnificent rescue operation become such a common way of being born?
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4.1.	 O	paradoxo	da	escolaridade:	educação	mais	renda	é	igual	a	cesárea

O primeiro paradoxo que nos chamou atenção e norteou todo o entendimento dos demais foi o para-

doxo da escolaridade, o qual corresponde ao fato de que quanto maior a escolaridade – e, também, 

quanto maior a renda – da mulher brasileira, maior a chance de ela ser submetida a uma cirurgia 

cesariana.

Enquanto a Organização Mundial da Saúde recomenda, no máximo, 15% de cesarianas (WHO, 1985), 

segundo o relatório Saúde Brasil 2011 (Ministério da Saúde, 2012), a taxa de cesáreas no Brasil que 

era de 32% em 1994, saltou para 52% em 2010. Os números, porém, não são uniformes para o país 

inteiro. São, por exemplo, menores nas regiões Norte e Nordeste, fazendo com que a média do país 

caia. Por outro lado, no Sudeste industrializado, a cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, já em 1978 

ostentava um índice de cesárea de 30,3%. Em 1994, a cidade atingira 50,8%, percentual próximo à 

média nacional para o ano de 2010. Ainda no Sudeste, a taxa para a cidade de São Paulo entre janeiro 

e outubro de 2013 (99.092 nascimentos) foi de 41,83% de nascimentos por parto normal e de 58,17% 

por via cirúrgica. 

Tabela 02. Total de nascidos vivos no município de São Paulo até outubro de 2013 (SINASC, 2014)

A porcentagem de cesáreas é ainda maior nos hospitais e maternidades não públicas (63,6%). Entre 

as maternidades não públicas estão incluídas as particulares bem como as conveniadas com o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Essas últimas fazem a média decrescer por receberem recursos públicos e esta-

rem vinculadas às metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, dentre as particulares 

não conveniadas, a média de cesarianas para 2012 foi de 87,34% em São Paulo, segundo o SINASC (Sis-

tema de Informações de Nascidos Vivos). Naquele ano, houve 32.929 nascimentos nas seis principais 

maternidades da cidade. Desse número, 28.761 (87,35%) foram cirúrgicos e apenas 4.167 (12,65%) 

normais. 
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Tabela 03. Total de nascidos vivos por mães residentes no município de São Paulo por tipo 
de parto segundo hospital ou maternidade particulares (SINASC, 2014)

Apesar de o índice de nascimentos cirúrgicos no Brasil ter aumentando constantemente desde a déca-

da de 70, a velocidade do aumento desses nascimentos foi muito maior nas instituições não convenia-

das, como se verifica a partir da tabela abaixo.  Em 2012, em termos percentuais, o número de cesáreas 

nas instituições não conveniadas ficou entre 80,2% e 92,7%.

Hospital/Maternidade Partos vaginais
Cirurgias 
cesarianas Total

Taxa de cesárea 
(%)

Santa Catarina 216 2.294 2.510 91,3

Pro Matre 975 7.897 8.872 89

São Luiz – Itaim 893 4.950 5.843 84,7

Albert Einstein 667 2.709 3.376 80,2

Santa Joana 1.299 9.420 10.720 87,8

São Luiz – Anália Franco 117 1.491 1.608 92,7

Total/Média 4.167 28.761 32.929 87,6

Tabela 04. Total de NV por mães residentes MSP por tipo de parto segundo 
hospital ou maternidade particulares (SINASC, 2014)

As instituições acima atendem a população de alto nível socioeconômico, majoritariamente branca. 

No Brasil, maiores taxas de cesarianas estão associadas a mulheres brancas, com melhores condições 

socioeconômicas e aos hospitais privados (Freitas et al, 2005). As taxas das instituições particulares, as 

quais atendem sobretudo uma população de menor risco, colidem com as taxas dos hospitais do SUS, 

os quais recebem “um grande número de encaminhamentos de parto de alto risco” (Perpétuo et al, 

1998).
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O recorte racial se faz notar, tanto para a rede pública como para a particular, do estado do Maranhão 

(Mandarino, 2009) ao Rio Grande do Sul (Freitas et al, 2005). Ou seja, é mais provável uma mulher 

branca ser submetida a uma cesariana na rede pública que uma mulher negra.

Tabela 05. Total de nascidos vivos por mães residentes no município de 
São Paulo por tipo de parto e cor (SINASC, 2014).

O número de cesáreas é também maior na faixa de maior escolaridade. Segundo o SINASC do municí-

pio de São Paulo, dois terços dos nascimentos de bebês de mulheres brancas com mais de 12 anos de 

escolaridade são operatórios.

Tabela 06. Total de nascidos vivos por mães residentes no município de São Paulo 
por tipo de parto, cor e 12 anos escolaridade (SINASC, 2014).

Na faixa de menor escolaridade, o número cai para cerca de metade, mas ainda assim se mantém pa-

tamares que contrariam as recomendações da OMS.
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Tabela 07. Total de nascidos vivos por mães residentes no município de São Paulo por 
tipo de parto, cor e 1 a 3 anos de escolaridade (SINASC, 2014).

O fator escolaridade no Brasil, portanto, desempenha um papel paradoxal. É maior o número de cesá-

reas na faixa de mulheres com melhores índices socioeconômicos e, consequentemente, com menor 

risco em potencial e com maior acesso à informação. As taxas de cesárea de acordo com o nível de 

escolaridade para o Brasil segundo a BEMFAM (1997) foram:

Escolariadade Taxa de cesárea

até 3 anos 13%

até 7 anos 37%

até 11 anos 55%

12 anos ou mais 81%

Tabela 08. Taxa de cesárea por escolaridade (BEMFAM, 1997)

A alta escolaridade operaria de duas maneiras para aumentar a chance da cesariana. Na rede privada, 

se traduz pela capacidade de pagar pelo procedimento, na rede pública, pela capacidade de negociar 

com o obstetra, durante o pré-natal, a possibilidade de fazer a cirurgia (Freitas & Behague, 1995). A 

escolaridade alta também está diretamente relacionada ao acesso ao judiciário, pois quanto maior a 

escolaridade e a renda, maior a utilização do judiciário (Cunha et al, 2013). Vemos, no Brasil, por exem-

plo, mulheres de alta escolaridade buscando cesarianas por meio de tutela antecipada para garantir, 

por exemplo, a combinação da cirurgia com ligadura tubária na rede privada.

Ao ser a via de nascimento ‘preferida’ pelas elites, a cesariana se tornaria um símbolo de status, repre-

sentando atendimento de qualidade enquanto os partos vaginais são representados como demorados, 

difíceis e dolorosos (Souza, 1994) e uma característica do sistema público de saúde. Por não exercer 

‘sua preferência’, as mulheres de baixa renda interpretariam a cesariana como mais uma manifestação 
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dos diversos tipos de discriminação que sofrem no atendimento à saúde por não poderem pagar pelo 

procedimento (Souza, 1994), já que ter uma cesárea no sistema público viraria ‘objeto de desejo’ e 

representaria ‘status’ e ‘privilégio’ (Perpétuo et al 1998, p. 104). 

Nessa leitura, a cesárea seria interpretada como a ‘escolha’ – naturalmente informada –, das mulheres 

de alta escolaridade que podem pagar por uma cirurgia e como um ‘privilégio’ negado às mulheres 

de baixa renda dependentes do sistema público. Consequentemente, todas as mulheres brasileiras 

desejariam um nascimento cirúrgico e explicadas estariam as altas taxas de cesariana no país.  É esse 

um dos argumentos produzidos e reproduzidos pelos médicos para justificar as altas taxas de cesariana 

(Hopkins, 2000). Mas, o que, de fato, querem as mulheres?

4.2.	 O	paradoxo	da	escolha:	seja	feita	a	sua	vontade

Diversas pesquisas em Saúde Pública investigam o desejo de mulheres de todo o Brasil, de todas as 

classes sociais, de todos os níveis de escolaridade, sobre sua preferência em relação ao nascimento, 

isto é, se preferem parto normal ou cesárea (Hopkins, 2000; Hotimsky, Rattner, Venâncio, Bógus & 

Miranda, 2002; Barbosa et al, 2003 entre outras ). Os resultados de todos esses estudos demonstram 

que a maioria absoluta, cerca de 75% das mulheres, deseja parto normal: 75,5% no Rio de Janeiro 

(Barbosa et al, 2003) e 71% em Belo Horizonte (Perpétuo et al, 1998). A mesma proporção é verificada 

em enquetes informais realizadas pela internet, como a de abril de 2014, lançada durante o programa 

Encontro com Fátima Bernardes, na maior rede de tevê brasileira.

Figura 04. Resultado da enquete Como você gostaria que fosse o parto do seu filho?, realizada 
pelo programa Encontro com Fátima Bernardes, Rede Globo, em abril 2014.
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As principais razões pelas quais as mulheres preferem um parto normal são, segundo as pesquisas: “re-

cuperação mais difícil e lenta no parto cesáreo” (39,2%) e “dor e sofrimento maior depois da cesárea” 

(26,8%) (Perpétuo et al, 2003).

Na análise de Barbosa et al (2003), 17% das mulheres solicitou cesárea e, dessas, 75% durante o traba-

lho de parto. Entre as mulheres que solicitaram cesárea as razões citadas com mais frequência foram: 

menos dor (43,2%), realização de ligadura tubária (22,2%) e cesárea anterior (16%). Ressalte-se que as 

duas primeiras razões estão diretamente ligadas ao nível socioeconômico, pois na faixa de maior renda, 

analgesia sempre esteve disponível e a ligadura não é considerada fator economicamente relevante 

para determinação do tipo de nascimento. Outro achado significativo, esse na amostra de Perpétuo et 

al (1998), é que 40% das mulheres que já haviam tido parto cesáreo disseram que preferiam ter o filho 

através do parto normal: 

É especialmente interessante a existência de um grande número de mulheres que já 

haviam tido um parto cesáreo e que gostariam de ter um parto normal (40%), princi-

palmente tendo em vista a ideia difundida entre médicos e mulheres de que depois 

de uma cesárea todos os partos devem ser cesáreas por causa do risco de ruptura do 

útero” (p. 108)

Perpétuo et al (1998, p. 102) constataram que “A maioria absoluta de mulheres disse preferir o parto 

vaginal [71%], independentemente de sua idade, paridade, nível de escolaridade, tipo de hospital em 

que teve o parto e forma utilizada para financiá-lo”.  Além disso, na mesma pesquisa, 8% afirmou não 

ter preferência e 21% preferiu cesárea. Segundo a pesquisa, os fatores que influenciam a cesárea ‘a 

pedido’ são “além do desejo de laqueadura, as circunstâncias concretas da assistência no pré-parto/

parto”. 

Quais circunstâncias seriam essas? Uma pesquisa anterior de Serruya (1996, p. 148), ao investigar a 

origem da preferência por cesárea por parte das usuárias do sistema público e constatou que as mu-

lheres atendidas pelo SUS “preferem ser operadas porque aí, serão melhor assistidas”. A assistência 

de melhor qualidade, todavia, poderia ser traduzida pelas ‘circunstâncias concretas da assistência no 

pré-parto/parto’, ou seja, pela possibilidade de receber anestesia (i.e. parir sem dor) e ser bem tratada 

(i.e. não sofrer violência obstétrica). Em outras palavras, a escolha da camada de baixa renda seria não 

por uma cirurgia propriamente, mas por um nascimento digno e sem violência (Hotimsky et al, 2002).

A conclusão das pesquisas (Perpétuo et al, 1998; Barbosa et al, 2003, Hopkins, 2000, Hotimsky et al, 

2002) converge no sentido de que a maioria das mulheres de todas as classes sociais não quer e nem 

pede cesárea, que não há uma cultura feminina que valorize a cesárea e que não se pode atribuir a 

preferência pela cesárea às mulheres. Mesmo assim, apesar dos achados científicos, temos na classe 

alta brasileira uma dinâmica peculiar em que mulheres consideradas de baixo risco por uma série de 

fatores – alta escolaridade, alto nível socioeconômico, residência em regiões desenvolvidas, realização 

de pré-natal desde o início da gravidez, atendimento em hospital particular – passam por nascimentos 

cirúrgicos.  

Outrossim, os três fatores que estão efetivamente associados à preferência por cesariana, tampouco 

seriam todos determinantes para esse grupo dado seu poder econômico. O primeiro deles, a laquea-
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dura tubária, é mais comum em mulheres de níveis socioeconômicos mais baixos, tendo em vista que 

o grupo de faixa mais alta possui acesso a outros meios contraconceptivos. O segundo seriam as ‘cir-

cunstâncias concretas da assistência no pré-parto/parto’, as quais, para essas mulheres deveriam ser 

as melhores possíveis, já que elas escolhem o médico e o local de parto. O terceiro, cesárea anterior, é 

o único que poderia indicar uma maior ocorrência de cesariana decorrente da crença popular dissemi-

nada pelo discurso médico de que ‘uma vez cesárea sempre cesárea’. Porém, essa sentença também 

poderia ser anulada dado o acesso à informação que esse grupo possui.

Em outras palavras, o resultado da soma de todas as características que diminuem a propensão à ce-

sariana, bem como da anulação de todos os fatores associados ao aumento do índice de cirurgia pelo 

poder econômico e acesso à informação, deveria ser uma taxa de cesariana mais baixa na faixa de mu-

lheres de maior renda e maior escolaridade.  Mas, o resultado da conta é exatamente o oposto. Apesar 

de terem ‘tudo’ (poder econômico e informação) a seu favor, ao analisar a preferência da mulher e o 

parto realizado, constatou-se que 70% das gestantes que se internam em hospitais privados não conve-

niados (i.e. mulheres de maior renda e maior escolaridade que pagaram pelo serviço ao médico de sua 

escolha) “têm um parto operatório contra a sua expectativa” (Perpétuo et al, 1998, p. 102).

Verifica-se que, portanto, a esmagadora maioria das mulheres de classe alta, mesmo manifestando 

preferência por um nascimento vaginal e mesmo estando associada a baixo risco, alto poder econômi-

co e alta escolaridade etc., não passa pela experiência desejada de um nascimento vaginal nos hospi-

tais e maternidades particulares.

É claro que a experiência desejada de parto não depende de motivos isolados, mas de um conjunto 

complexo de fatores os quais, mais adiante, os relatos de VBAC podem ajudar a elucidar. Questões 

como: ‘O que levaria mulheres de alta escolaridade e renda, que desejam um parto normal, passarem 

por um nascimento cirúrgico?’, ‘Por que essas mulheres não tiveram sua preferência atendida?’, ‘O que 

ocorre entre a concepção e o parto que faz mulheres de baixo risco ter uma cesárea?’, ‘Quais as forças 

e relações de poder que operam na a relação médico e paciente?’ e ‘Como essas mulheres constroem 

e reconstroem a sua representação do nascimento?’.  

Porém, antes de passarmos à análise dos dados, continuaremos com a descrição do contexto no qual 

se inserem os relatos que são objeto da presente tese. O próximo paradoxo aborda as incoerências do 

discurso médico.

4.3.	 O	paradoxo	do	discurso	médico:	justificativas	
médicas	nada	científicas	

Em uma análise crítica de textos de uma consulta médica Fairclough (1992, p. 143) chama atenção ao 

fato de que, tradicionalmente, o médico reitera e manifesta a ‘voz’ da medicina e o paciente, em geral, 

mistura a voz da medicina com a sua própria voz. Atrelar um discurso médico sobre o nascimento a 

um discurso não técnico contrariaria o esperado e representaria um contra senso se não estivéssemos 

falando de paradoxos e não fossem os médicos, de acordo com a literatura científica, os grandes res-
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ponsáveis pela propagação de um discurso não científico e uma representação do nascimento baseada 

em crenças e mitos. 

Para ilustrar o terceiro paradoxo, selecionamos alguns exemplos de justificativas aventadas por médico 

e mulheres para a realização de cesarianas. São justificativas sem embasamento científico e também 

reproduzidas frequentemente no discurso popular e midiático. As justificativas selecionadas foram 

abordadas em pesquisas científicas, são elas:

1) mulheres preferem cesárea e pressionam os médicos,

2) o parto normal resulta em perda do desempenho sexual,

3) a cesariana é mais segura para o feto do que um parto normal,

4) parto normal é coisa de índio, 

5) uma vez cesárea sempre cesárea.

As justificativas para a cesariana acima foram dadas por médicos e/ou mulheres e registradas em pes-

quisas cientificas. Evidentemente, não exaurem as indicações fictícias para a cirurgia. Tanto as justifica-

tivas apresentadas como as indicações fictícias compiladas por Amorim (2012), por exemplo, poderiam 

ser classificadas como mitos e, como tais, expressariam formas de controle social, tendo em vista que 

uma das principais funções dos mitos é dar suporte à ideologia dominante e oferecer à sociedade uma 

realidade conveniente para as elites (Chauí, 1980).

A ideologia dominante capitalista, tecnológica e androcêntrica é identificada a partir das seguintes 

presunções que as justificativas implicam: ideia de imperfeição e falibilidade do corpo da mulher, ideia 

de submissão sexual da mulher ao homem, suposta valorização da ciência e tecnologia traduzida pela 

medicalização do corpo da mulher, objetivo de alcançar sempre melhores resultados financeiros (i.e. 

gerar valor para o investidor).

4.3.1. As mulheres preferem cesáreas

O primeiro exemplo de justificativa dada pela classe médica para a realização da cesariana é a afirma-

ção de que ‘mulheres preferem cesáreas’ e este seria, segundo os médicos, o motivo pelo qual o Brasil 

possui altas taxas de cesárea (Hopkins, 2000).  

O relatório da Pesquisa sobre Saúde Reprodutiva e Práticas Obstétricas no Brasil (Nú-

cleo de Estudos de População de 1996) reportou que 89% dos médicos entrevistados 

em São Paulo achavam que as mulheres preferiam o parto cirúrgico (Barbosa et al, 

2003, p. 1614).

Como vimos no item anterior, estudos baseados no discurso das mulheres concluem o oposto: que 

a maioria das mulheres, independentemente de nível econômico e grau de escolaridade, não quer e 

nem pede cesárea, que não há uma cultura feminina que valorize a cesárea e que, portanto, às mu-

lheres, não se poderia atribuir a preferência pela cesárea (Perpétuo et al, 1998; Barbosa et al, 2003, 

Hopkins, 2000). 
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Os estudos sobre a preferência das mulheres por parto ou cesárea, em amostras da população femini-

na e médica, colocam as razões dadas pelos médicos e pelas mulheres, lado a lado, sem levar em conta 

ou abordar a relação de poder entre os atores (Hopkins, 2000) nem a apropriação e manipulação do 

discurso para reforçar ideologias e atender interesses hegemônicos. 

Em matéria de discurso, por exemplo, no que tange a preferência, observa-se que o discurso feminista 

dos anos 60, que clamava pelo direito de controle sobre o próprio corpo, teria sido, de certa forma, 

apropriado pelo discurso médico para legitimar cirurgias cesarianas desnecessárias ao ser transforma-

do em um ‘novo’ discurso: o discurso do direito de escolher a cesariana.  O controle das mulheres sobre 

seu corpo teria passado a ser expresso por novos sintagmas, tais como ‘opção pela cesárea’, ‘cesárea 

eletiva’, ‘cesárea a pedido’, em que o fator determinante do tipo de nascimento seria o ‘desejo da mãe’ 

e, portanto, a ‘cultura da cesárea’ seria um produto essencialmente feminino (Barbosa, 2003), fazendo 

do médico e das instituições meros veículos submetidos e dedicados aos desejos da mulher, a qual, por 

graça do discurso, seria a toda poderosa na hora do nascimento. 

Infelizmente, ainda que muitos profissionais disseminem essa ideia e respaldem toda sua prática cirúr-

gica nela, a visão de médicos sensíveis aos desejos das mulheres é ingênua e não encontra respaldo 

científico. Estudos em saúde pública apontam para o reduzido poder de influência da mulher sobre 

o resultado do nascimento (Perpétuo et al, 1998, p. 115; Hopkins, 2000). Atribuir às mulheres “parte 

da responsabilidade pelo crescimento do parto cesáreo não faz sentido, não apenas porque a maioria 

delas não quer esse tipo de parto, mas também porque os motivos alegados [pelos médicos] para tal 

não se sustentam” (Perpétuo et al, 1998: 115).  Tal atribuição às mulheres só encontraria fundamen-

tação se  “o médico se mostrasse sensível ao desejo da mulher ou então nos casos em que a mulher, 

tendo sua expectativa contrariada, adotasse a postura de procurar outro profissional” (Perpétuo et al, 

1998, p. 115). Perpétuo et al (1998, p.115) relatam, porém, que tanto médicos sensíveis ao desejo da 

mulher como mulheres que adotaram a postura de procurar outro profissional não foram relatados 

nas entrevistas colhidas em seu estudo. Nessa situação, verifica-se que nem mesmo as mulheres que 

tiveram filho no setor privado (grupo de maior renda e maior escolaridade), as quais escolhem e pagam 

seu próprio médico, têm sua expectativa de parto atendida, já que também é alto o grau de incom-

patibilidade entre o parto desejado e realizado (Perpétuo et al, 1998, p. 115). Consequentemente, as 

mulheres, em geral, não parecem ter controle sobre o tipo de nascimento. 

Ao investigar o poder do médico de levar a mulher a ‘escolher a cesariana’, Hopkins (2000)faz uma aná-

lise de diálogos entre médicos e parturientes durante o nascimento e, subsequentemente, de narrati-

vas femininas sobre a experiência de dar à luz e revela algumas estratégias discursivas (mechanisms) 

utilizadas pelos médicos para “induzir a chamada exigência de se fazer uma cesárea e demonstra que 

os médicos são participantes ativos no recorrente construto da cultura da cesárea no Brasil2” (Hopkins, 

2000, p. 725). 

Hopkins (2000) observou que, além de atribuir a cultura da cesariana à preferência das mulheres, os 

médicos pesquisados também atribuem as cirurgias que realizam a uma suposta ‘pressão irresistível’ 

feita pelas parturientes. A ‘preferência’ e a ‘pressão’ são ilustradas por alguns trechos selecionados 

2 “[…] I also show some of the mechanisms that doctors use in order to induce so-called demand for surgical 
delivery and argue that they are very active participants in the ongoing construction of the culture of cesar-
ean section in Brazil.”
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do diálogo entre um médico denominado Dr. Sálvio e sua paciente particular, Branca, na presença da 

pesquisadora Hopkins (2000, p. 734-735):

Dr. Sálvio para Branca na admissão: Você já veio ao meu consultório já querendo uma 

cesárea, certo?

Branca: Bem, a gente conversou, né? Eu não queria ter que passar pela dor.

A pesquisadora relata que a paciente não mencionou preferir uma cesárea nem uma vez e que o mé-

dico se apega ao medo da dor das pacientes particulares como algo dado, justificável e imutável, não 

oferecendo qualquer alternativa para seu manejo:

Branca durante uma contração: Ai, eu não aguento mais!

Dr. Sálvio para a pesquisadora: Viu? Esse é o tipo de coisa subliminar. Sofremos pres-

são. Pressão psicológica. Os médicos também sofrem com a pressão do hospital, das 

estatísticas. Não querem que façamos tantas cesáreas. Por exemplo, o pessoal lá de 

baixo (administração), vem com as estatísticas. (O diretor médico) vem pra mim e me 

fala ‘você fez 10 partos no mês passado, 8 foram cesáreas’. Mas ele não está aqui na 

sala de parto comigo, sofrendo esse tipo de pressão que a gente sofre.

Segundo Hopkins (2000), a partir da interpretação do “Eu não aguento mais!”, o médico passou a in-

sistir que a pesquisadora compreendesse a ‘pressão incrível’ que ele sofre em sua profissão, pressão 

vinda das mulheres e do hospital. Ao mesmo tempo Hopkins (2000) relata que “Eu não aguento mais!” 

é a frase que ela mais ouviu das mulheres em trabalho de parto, tanto no setor público como no priva-

do, não se tratando de um ‘pedido de cesárea’, mas de um sinal de dor e desconforto, com a diferença 

de que as pacientes dos hospitais públicos eram calmamente ignoradas pelos médicos quando pediam 

para ele ‘fazer alguma coisa’ ou apenas recebiam um tapinha nas costas dizendo que ‘já ia passar’. A 

partir de suas observações e entrevistas, Hopkins (2000) conclui que médicos são ‘sim’ (grifo da autora) 

capazes de resistir à suposta pressão das pacientes – como fazem, por exemplo, no setor público. 

A pesquisadora relata que durante todo o trabalho de parto o Dr. Sálvio e outros médicos não confor-

taram nem acalmaram suas pacientes e não lhes ofereciam meios para lidar com a dor, ainda que se-

jam essas as recomendações decorrentes das políticas públicas de atenção ao parto (MS, 2001; WHO, 

1996).

Segundo a pesquisadora, os médicos pareciam estar preparando a parturiente para ‘pedir’ uma ce-

sárea (Hopkins, 2000). Pelo visto, os médicos são bem sucedidos, pois 93,9% das mulheres que não 

querem uma cesárea, mas que por algum motivo a solicitam, o fazem durante o trabalho de parto e/

ou parto por causa dor (Barbosa et al, 2003, p. 1618).

Ao tratar a dor como algo incontrolável e não manejável, e também como algo que a mulher deva 

suportar e administrar sozinha, amarra-se a representação do nascimento ao discurso hegemônico da 

dominação masculina, traduzido pelo ‘Parirás com dor’ e reproduzido em expressões introjetadas em 

nossas mentes como: ‘parir é sofrer’, ‘mulher sofre’, ‘mulher tem que sofrer’. 
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Enquanto isso, o outro ator em cena é o médico, o qual está lá para redimir a mulher da dor, bastando 

que ela profira algumas palavras que possam ser interpretadas como um ‘pedido’ de cesárea. As estru-

turas milenares de dominação social do feminino contribuem com e permitem que o médico fabrique 

um pedido que certamente virá. No momento em que o ‘pedido’ se materializa, ainda que decorrente 

de uma situação praticamente irresistível, em muito similar a uma ‘confissão’ durante uma tortura, 

dela diferindo apenas pelo fato de a mulher não ter consciência da relação de poder envolvida, a res-

ponsabilidade pela cesárea desloca-se para a mulher e o ‘pedido’ é interpretado como preferência sua 

e graça médica: “Seja feita a sua vontade”. De pecadora merecedora de dor inexorável, por suas pró-

prias palavras ao pedir a cesárea, a mulher se redime e, por obra médica, seria supostamente elevada 

à condição de deusa, dona de vontades realizadas. 

No caso de Branca, é o que finalmente acontece, quando a paciente assimila o vocabulário do médico 

e passa a usar a palavra ‘pressão’ como sua:

Branca: Oh Sálvio, agora estou fazendo pressão...

Dr. Sálvio: Temos uma alternativa chamada analgesia. Você quer?

Branca: Ah, não sei.

Dr. Sálvio: Você quer uma cesárea, agora, né? (Hopkins, 2000)

Em seguida o Dr. Sálvio rompe a bolsa da paciente, sem avisá-la, e sentencia:

Dr. Sálvio para a pesquisadora: Está verde. Mecônio. Ainda que o bebê esteja bem é 

uma indicação de cesárea.

Dr. Sálvio para Branca: Você venceu! Venceu!

Dr. Sálvio para a Pesquisadora: Para a administração, é apenas uma cesárea eletiva. 

Você acha que é? Se fosse uma mulher no sexto filho com 8 cm de dilatação, ela teria 

o bebê em 15 minutos. Mas esse é seu primeiro filho, ela está com 5 cm, não dá para 

saber. (Hopkins, 2000)

Como podemos observar, o Dr. Sálvio é corolário da justificativa não fundamentada de que médicos 

e instituições são altamente sensíveis aos desejos e preferência das mulheres, que, segundo eles, são 

quem decide sobre o parto. Um perfeito retrato do patriarcado da civilização ocidental: um sistema no 

qual tudo que é ligado ao masculino (homem, ciência, ação etc.) detém o poder, e do qual as mulheres 

são excluídas (Bourdieu, 2014).

O último trecho do relato do Dr. Sálvio é o mais chocante nesse sentido, explicitando o efetivo poder 

do médico sobre a parturiente e sobre seu total domínio sobre a situação, demonstrando de quem foi 

a vontade realmente feita.

Dr. Sálvio após a cirurgia: Quantas vezes Branca fez pressão? Pelos menos cinco.

Pesquisadora: Pelo menos.

Dr. Sálvio: E eu resisti.

Pesquisadora: Sim.

Dr. Sálvio em uma voz mais baixa e maliciosa para o obstetra assistente: Mas não mui-

to. [Dr. Sálvio, em seguida, ri maliciosamente.] (Hopkins, 2000)



140

O diálogo acima demonstra claramente como, a partir da justificativa da ‘preferência’, os médicos mol-

dam a situação de modo que a cesárea seja resultado de uma ação (pressão, desejo, pedido, opção) da 

mulher e não uma ação facilmente controlada pelo médico dada a constituição das estruturas sociais 

de dominação. 

A falta de consciência sobre as estruturas sociais de dominação, sobre a naturalização das diferenças 

sociais entre homens e mulheres e sobre as relações sociais de poder entre os atores no cenário do 

nascimento reflete a baixa percepção, tanto de mulheres atendidas no setor privado como do público, 

sobre o fato de médicos preferirem a cirurgia em detrimento do parto normal. Hopkins (200, p.739) 

constatou que menos de uma em cada seis mulheres no setor privado acreditava que os médicos pre-

feriam cesáreas.

4.3.2. O parto normal resulta em perda do desempenho sexual

Outra justificativa é a ideia de que o parto normal “resultará numa perda do desempenho sexual, uma 

ideia compartilhada e até mesmo divulgada por obstetras” (Perpétuo, 1998, p. 105). Na pesquisa de 

Barbosa et al (2003), as autoras relatam que  “a preocupação com [...] os efeitos negativos na vida se-

xual, sugerida pelos profissionais como razão para as mulheres desejarem o parto cesáreo, não figura 

entre as razões dadas pelas mulheres entrevistadas”. Segundo Perpétuo et al (1998, p. 113), apenas 

16% das mulheres de sua amostra com a afirmação de que ‘O parto normal prejudica a mulher na sua 

possibilidade de dar prazer ao marido’. 

A importância dada ao ‘desempenho sexual’ e à vagina é poderosa socialmente e seus efeitos em um 

país extremamente machista como o Brasil estaria diretamente ligado à imagem da mulher brasileira a 

qual: “passa a ideia de que o País é cheio de mulheres bonitas, gostosas e sempre sexualmente recep-

tivas” (Moreno, 2012, p. 25) e preocupadas em agradar. No contexto do nascimento, pratica-se ainda o 

‘ponto do marido’ – expressão que sai da boca de médicos e mulheres. O ‘ponto do marido’ para ‘me-

lhorar a vida do casal’ (Diniz e Duarte, 2004, p.142) exemplifica a “violência simbólica, violência suave, 

insensível, invisível” às mulheres (Bourdieu, 2014, p. 9), cuja marca é ser reproduzida pelas próprias: 

34,5% delas acredita que a vagina fica larga depois de um parto normal Perpétuo et al (1998, p. 113).

O discurso e a prática médica durante o nascimento expressam representações antagônicas do órgão 

responsável pelo ‘desempenho sexual’ feminino: a vagina ‘fica larga’ após o parto, mas, por outro lado, 

‘não é larga’ o bastante para passar o bebê e, por isso, careceria tanto de episiotomia (corte) e episior-

rafia (sutura)3.

Muitas mulheres aceitam a episiotomia de rotina no Brasil porque a maioria acredita 

que ela seja necessária, do ponto de vista médico, para proteger a sua saúde e a do 

bebê. Como a episiotomia é uma decisão do médico, as mulheres presumem que este 

está fazendo a coisa mais correta. (Diniz & Chacham, 2006, p. 87)

3 Desde a década de 80, existem evidências científicas contra o uso da episiotomia.  (Diniz & Chacham, 2006: 
85)
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Diniz & Chacham (2006, p. 87) questionam a percepção que os médicos – e mulheres – possuem da vul-

va e da vagina: “Se eles [os médicos] acreditam que a vulva e vagina são passivas, fica difícil compreen-

der que esses tecidos são capazes de se distender para o parto e depois se contrair”. Os movimentos 

de ‘distensão’ (relaxamento) e ‘contração’ (enrijecimento, ereção) são revestidos de significação social 

e, portanto, estariam reservados ao masculino (falo) e compõem o ‘sistema de oposições homólogas4’ 

que naturalizam a divisão entre o masculino e o feminino (Bourdieu, 2014, pp. 16 e ss). E, assim como 

a relação sexual é construída como uma relação social de dominação, o nascimento também o é. A 

justificativa da ‘perda do desempenho sexual’ abordada neste item busca demonstrar como no nasci-

mento também está inscrito o “princípio de divisão fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino 

passivo” (Bourdieu, 2014, p. 31). 

A perda do desempenho sexual por causa do alargamento da vagina e o alargamento da vagina como 

consequência de um corte ‘necessário’ está inserido dentro de um discurso maior: o da defectividade 

do corpo feminino, o qual permeia a experiência do nascimento e pode ser traduzido pelas seguintes 

falas: ‘não tive dilatação’, ‘não tive passagem’, ‘não entrei em trabalho de parto’ etc.

4.3.3. A cesariana é mais segura para o feto

Já que o corpo da mulher é representado como ‘defeituoso’ (não só antes, mas também durante e após 

o parto) ele só pode ser também representado como ‘perigoso’, conferindo respaldo à compreensão 

do nascimento como ato médico e procedimento cirúrgico que tem por objetivo proteger a mulher e o 

recém-nascido do corpo-máquina feminino (Davis-Floyd, 1992; Martin, 1992).

O terceiro exemplo, portanto, seria a ideia popular e insinuada por médicos de que ‘um parto cesáreo 

é mais seguro para o feto do que um parto normal’ (Perpétuo, 1998, p.105). Na pesquisa de Perpétuo 

et al (1998, p. 113), observa-se que a ‘segurança’ do parto e da cesariana é um assunto não pacificado 

entre as mulheres: 42,2% discorda, 37,3% concorda e 20,5% não sabe se ‘A cesariana é mais segura 

do que o parto normal, se a gente olha pelo lado da criança’. Os percentuais são 38,6%, 44, 6% e 

16,9% para a afirmação ‘A cesariana é mais segura do que o parto normal, se a gente olha pelo lado da 

mulher’.

Enquanto as mulheres se submetem à cirurgia em decorrência “da desinformação e do despreparo para 

realizar o parto o que é decorrente da precariedade do serviço de pré-natal que é inadequado tanto 

em termos de cobertura como em termos de qualidade” (Perpétuo, 1998, p.105), os médicos passam 

a valer-se dela porque seria “mais seguro realizar o parto cesáreo em casos de risco perinatal para não 

ser culpado posteriormente caso o parto normal tenha alguma complicação” (Perpétuo, 1998, p.105). 

Para o médico – e hospitais e planos de saúde, a possibilidade de ser ‘culpado’ por complicação no par-

4 “Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades (sexuais e outras) segundo a oposição 
entre o masculino e o feminino recebe sua necessidade objetiva e subjetiva de sua inserção em um sistema 
de oposições homólogas, alto/baixo, em cima/embaixo, na frente/atrás, direita/esquerda, reto/curvo (e fal-
so), seco/úmido, duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora(público)/dentro(privado) etc., para al-
guns, correspondem a movimentos do corpo (alto/baixo//subir/descer, fora/dentro//sair/entrar). [...] Esses 
esquemas de pensamento, de aplicação universal, registram como que diferenças na natureza, inscritas na 
objetividade, das variações e dos traços distintivos (por exemplo em matéria corporal) que eles contribuem 
para fazer existir, ao mesmo tempo que as ‘naturalizam’” (Bourdieu, 2014, p. 16).
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to certamente influencia sua prática, pois a obstetrícia é a especialidade médica que, mundialmente, 

mais sustenta ações por homicídio e lesão corporal (Bowman, 1992; Sloan et al, 1995, Bitencourt et al, 

2007). No Brasil, por exemplo, 70% das ações penais interpostas pelo Ministério Público por erro mé-

dico estão relacionadas à obstetrícia e envolvem, em sua maioria, óbito fetal e sequelas neurológicas 

decorrentes da anóxia5 (Cury et al 2013, p.112). Ainda que apenas cerca de 20% dos processos gerem 

condenação e a maioria dos casos envolva procedimentos cirúrgicos, muitos médicos – hospitais e pla-

nos de saúde – preferem operar para, supostamente, correr menos risco de serem responsabilizados. 

O risco de o médico vir a sofrer ação judicial é sentido também nos Estados Unidos onde o alto número 

de processos tem levado a um maior número de cesáreas, bem como à exposição das mulheres a maior 

risco e ao aumento do custo da saúde (Zwecker et al, 2011).

Se de um lado o discurso do ‘risco para o médico’ casa perfeitamente com os interesses individuais 

e econômicos do profissional e/ou hospital/plano, o discurso do ‘risco para o feto’, dentro do ‘nosso 

contexto’ combina, na cultura brasileira, perfeitamente com o chamado núcleo ideológico da ordem 

e da segurança da classe média (Chauí, 2012, 28 de agosto), a maior cliente de cesáreas de todas as 

camadas da população brasileira. O discurso do risco é facilmente operacionalizado e sustentado pela 

ideia de ‘ordem e segurança’ no parto, fazendo dessa uma justificativa aparentemente sólida e incon-

testável pela maioria das mulheres de alta renda e alta escolaridade (i.e. classe média brasileira), pois 

é o medo, mecanismo de controle social, que mobiliza a ‘ordem e segurança’ justificando cirurgias, 

procedimentos, intervenções etc.

4.3.4. Parto normal é coisa de índio.

Quarto exemplo de justificativa para cesárea é a de que ‘parto normal é coisa de índio’ (Perpétuo, 

1998:112). Nessa representação, parir vaginalmente seria algo primitivo e não civilizado e, portanto, 

‘natureba’, ‘selvagem’, ‘coisa de bicho’, ‘atrasado’, ‘não científico’, não tecnológico, consequentemente, 

arriscado e perigoso para a mãe e o bebê. Esse discurso está refletido em falas como ‘parto normal 

é coisa de natureba, bicho grilo, maconheiro’, ‘parir em casa é voltar ao passado’, ‘parto normal pra 

mim é cesárea’, ‘para quê arriscar?’. Como nossa abordagem está dentro da Análise Crítica do Discurso, 

considera-se que toda escolha linguística – em qualquer nível – possui carga ideológica e, portanto, não 

é aleatória, ainda que reflita ideologias – em regra – dominantes de maneira inconsciente (ver textos 

abaixo).

Figura 05. Rede social Facebook, comentário público, 2014.

5 Em seguida, temos as falhas na esterilização cirúrgica através da laqueadura tubárea. Na ordem decrescen-
te, temos, então as sequelas decorrentes: distócia de ombros no parto, complicações no pós-parto, como 
dor, cicatriz inestética, além de esquecimento de corpo estranho como compressas ou gazes, erros nos exa-
mes laboratoriais, fístulas e infecções pós-parto, abortamento, óbito materno e outras complicações, como 
fratura de fêmur, não diagnóstico de gestação, perfuração uterina em curetagem e esquecimento de restos 
ovulares. (Cury et al, 2013, p.112)
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Texto 46. Compilação de falas do Grupo Dignidade Médica, composto por estudantes e profissionais 
da medicina. Falas compiladas e disponíveis em perfil público no Facebook, 2014. 

O próprio movimento pela humanização do parto opera esse discurso de duas formas. A primeira, 

reproduzindo a ideia de que se trata de uma ‘volta às origens’, ‘volta ao passado’, ‘conexão com a mãe 

terra’ e, portanto, nessa linha poderia estar contribuindo para reforçar a condição de ‘menos civilizada’, 

‘selvagem’, ‘louca/histérica’ da própria mulher, cuja representação é tradicionalmente – na medicina 

(Rohden, 2001) e também fora dela – ligada ao ‘natural’, em oposição ao científico; ao artesanal, em 

oposição ao industrial. Representações essas baseadas em determinismos biológicos que justificam 

diferenças psicológicas e morais entre homens e mulheres, as quais possibilitaram uma construção 

social da sexualidade, por meio de diversos elementos discursivos (Bourdieu, 2014), contra os quais o 

feminismo tem lutado há décadas.

Especialistas da área também reforçam a representação de que ‘parir é uma volta ao passado, à natu-

reza [selvagem] da mulher’. O médico Michel Odent, um dos principais nomes do parto natural, prega 

uma ‘volta à natureza’, atrelando a figura da mulher que dá à luz à ‘condição de mamífero’.

[N]o	que	tange	ao	parto	e	nascimento,	aquilo	que	for	especificamente	humano	deve	

ser	eliminado,	enquanto	as	necessidades	da	mamífera	devem	ser	supridas.6 (grifo no 

original) (Odent, 2004, p. 24)

A fêmea de um animal mamífero na floresta não é capaz de dar à luz enquanto houver 

um predador por perto. Vale notar que quando uma mulher em trabalho de parto 

tem total privacidade e se sente segura, ela frequentemente se encontra em posições 

6 [W]here	labour,	delivery	and	birth	are	concerned,	what	is	specifically	human	must	be	eliminated,	while	
the mammalian needs must be met
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tipicamente adotadas por mamíferas, por exemplo, em quatro apoios.7 (grifo nosso) 

(Odent, 2004, p. 24) 

Falas como as de Odent inserem-se no e reverberam o discurso hegemônico – androcêntrico e científi-

co – em oposição ao – feminino e natural/selvagem. Odent reproduz a visão de separação entre corpo 

e mente e ‘desumaniza’ o parto [algo não humano, mamífero, selvagem]. Em um exame mais detido, 

este trecho poderia ser considerado a antípoda de uma das principais bandeiras do movimento pela 

humanização, a saber: um parto respaldado pela MBE, ou seja, no ‘progresso, avanço da ciência’ e 

também ‘centrado na mulher’, no feminino – que não é não-humano. 

A ciência de hoje conclui por mais simplicidade, menos intervenções, menos participação de médicos 

e menos hospitalização no momento do nascimento e as políticas públicas caminham nessa direção, e 

fato recebe atenção também da mídia (ver texto abaixo). 

Texto 47. The Guardian. Mais mulheres deveriam dar à luz em casa, 
recomenda estudo. (Campbell, 2014, 13 de maio) 

As evidências científicas sobre o nascimento hoje concluem que ‘O parto mais científico é o menos 

tecnológico’ (Dreger, 2012) e por existir – no discurso hegemônico capitalista, científico, androcêntrico 

7 [T]he female of a mammal in the jungle cannot give birth as long as there is a predator around. It is signifi-
cant that when a laboring woman has complete privacy and feels secure, she often finds herself in typically 
mammalian postures, for example on all fours.
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– uma incompatibilidade e aparente incoerência entre ‘ciência’ e ‘não-tecnologia’ e, por sua vez, entre 

uma não-participação do especialista [acostumado a fazer o parto] e um modo de assistência centrado 

na mulher com apoio de mulheres (obstetrizes, parteiras, doulas, enfermeiras etc), a justificativa de 

que um nascimento vaginal é ‘coisa de índio’ está em perfeita harmonia com a ideologia dominante 

de médicos e maternidades que perdem – na terminologia de Bourdieu (2003) – capital econômico 

(riqueza) e capital simbólico (prestígio) ao fazerem menos uso de recursos tecnológicos e serem me-

nos necessários. Nessa linha, no verso da fala ‘parto normal é coisa de índio’ estaria, no reverso, a fala 

de que ‘parto [cesárea] é coisa de médico [homem8]’. Vale notar que em países em que o número de 

obstetras supera em muito o número de obstetrizes, parteiras, as taxas de cesárea estão nas alturas 

(Odent, 2004, p. 22).

A segunda maneira em que o movimento opera esse discurso é pela de ironia. É comum ativistas se 

referirem a si mesmas e umas às outras como ‘Azíndia’, ‘Azativista’, porém não estamos convencidas 

de que as demais ideologias do nascimento, ou melhor, os atores que delas compartilham, captam o 

humor sutil de imagens como as abaixo:

Figura 06. Composição de Maíra Libertad Soligo Takemoto, publicação do 
grupo “Cesárea? Não, obrigada.”, Facebook (23/10/2013)

Figura 07. Composição de Maíra Libertad Soligo Takemoto, publicação do 
grupo “Cesárea? Não, obrigada.”, Facebook, 2013.

8 Odent chama atenção ao fato de que nas lendas e mitos o nascimento por ‘cesárea’ ou ‘por cima’ era sem-
pre feito por uma figura masculina (Odent, 2004, pp. 25 e ss.).
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4.3.5. Uma vez cesárea sempre cesárea

“Uma vez cesárea, sempre cesárea9” foi uma sentença proferida, pela primeira vez em 1916, por Ed-

win Cragin. Segundo Cragin (1916), mulheres que sobrevivessem a uma primeira cesárea, não seriam 

candidatas a ter um parto vaginal posterior. Até então, cesáreas eram feitas para salvar a vida da mãe 

“exausta, desidratada, cetótica, em muitos casos, pirética, delirosa e moribunda10” (Ugwumadu, 2005), 

pois, segundo o próprio Cragin, tratava-se de uma cirurgia radical (‘a radical obstetric surgery’). Porém, 

a fala de Cragin ganhou conotação diversa e ainda hoje é usada como uma justificativa poderosa para 

uma nova cesárea. A afirmação impera na cultura popular, além de ser usada pelas áreas da obstetrícia 

e de atenção ao parto no Brasil (Freitas et al, 2005).

Este último exemplo foi selecionado dentre as justificativas populares para cesárea principalmente por-

que a realização de uma cirurgia cesariana anterior ‘foi o segundo motivo da preferência pela cesárea’, 

segundo Perpétuo et al (1998, p. 113). Ou seja, uma vez operadas, as mulheres estudadas passavam a 

declarar a ‘preferência pela cesárea’, muito mais no sentido de terem incorporado a justificativa médi-

ca de que não é possível parir após uma cirurgia do que no sentido de realmente preferirem uma cirur-

gia (Perpétuo et al, 1998; Barbosa, 2003). Essas mulheres, portanto, não teriam questionado o discurso 

médico e o teriam naturalizado. E é isso, de fato, o que ocorre com uma grande parcela das mulheres 

que acaba indo para a segunda, terceira, quarta cesárea sem exteriorizar seus questionamentos.

Revelar as reflexões que podem estar por detrás dessa aceitação aparentemente pacífica, dessa au-

sência de questionamento, está entre os fatores que motivaram esta pesquisa e a eleição do corpus de 

estudo.

O depoimento abaixo de uma mulher sobre a decisão pela cirurgia, do estudo de Perpétuo et al (1998, 

p. 115) traz muitas das justificativas médicas apresentadas acima:

De um certo modo, eles [os médicos] passam pra gente que o parto normal, que entrar 

em trabalho de parto é um pouco como um risco: assim, uma coisa que já começou, 

se der alguma coisa errada é mais fácil de retomar, não sei, para a gente que é leiga 

é meio difícil, mas a impressão que me dá é essa... Mas aí então eles passam um pou-

quinho este risco de que um parto normal é mais arriscado... então a gente já tinha 

decidido mesmo que ia ser cesariana, aí depois que já estava certo que ia ser cesárea, 

ele me convenceu... eu não ia convencer ele do contrário e eu não ia mudar de médico 

por conta disso e outra também que de repente eu ia bater o pé numa coisa que dois 

não ia ter muito jeito... já que eu não tive dilatação no primeiro tinha uma grande 

chance de não ter no segundo também... né? Se eu tivesse tido um primeiro parto nor-

mal, talvez eu tivesse batido o pé, mas eu não tive mesmo... então ficamos combina-

dos de fazer a cesariana’ Q178 (Grifos nossos)

9 “once a cesarean always a cesarean”
10 “The primary Caesarean section was undertaken to save the life of an exhausted, dehydrated, ketotic, often 

pyrexial and delirious, moribund mother”
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O depoimento acima chama atenção por duas razões principais. A primeira porque o médico passou a 

ideia não embasada cientificamente de que entrar em trabalho de parto é arriscado. Segundo, porque 

a mulher, mesmo questionando a decisão em seu íntimo, resignou-se. 

A MBE afirma o oposto do que justificam os médicos nas pesquisas brasileiras. Segundo o A Woman’s 

Guide to VBAC: Navigating the NIH Consensus Recommendations11 (2010), a taxa de sucesso dos partos 

normais após cesárea é, em média, 74%. Mesmo as mulheres que não são consideradas boas candi-

datas têm taxa de sucesso acima de 50%. Porém, os médicos, em geral, sequer informam as mulheres 

sobre as taxas, nem comunicam que há, por exemplo, formas de medir as chances de sucesso de um 

VBAC. 

Apesar dos dados científicos demonstrando que 13 bebês em cada 100 000 cesáreas morrem em de-

corrência de complicações da cirurgia e que o número respectivo para mulheres que tentaram um 

VBAC é 4 (NIH, 2010),  o discurso médico que perpetua a justificativa ‘uma vez cesárea sempre cesárea’ 

foi, recentemente, alavancado e respaldado pela autoridade do judiciário brasileiro sendo promovida 

de mito a dogma (Brum, 2014, 14 de abril) em uma afronta aos direitos humanos.

O caso Adelir Carmen Lemos de Góes, ocorrido em abril de 2014, na zona rural de Torres, no estado 

do Rio Grande do Sul, chocou o Brasil12 e o mundo13 por envolver a imposição de um procedimento 

médico a uma gestante que desejava um parto normal após duas cesáreas. Adelir estava em início de 

trabalho de parto e foi ao Hospital dos Navegantes em Torres. A médica que a atendeu indicou uma 

cesárea, pois a bebê, Yuja, estava pélvica, a gestação era prolongada e Adelir já possuía duas cesáreas 

anteriores. Após receber a opinião médica e dela discordar, Adelir assinou um termo de responsabili-

dade e deixou o hospital para passar pelo trabalho de parto em casa. A médica, em seguida, acionou o 

Ministério Público, que, por sua vez, acionou o judiciário. A juíza, em medida liminar, sem ouvir Adelir, 

determinou que fossem realizados os ‘procedimentos médicos necessários’. Como resultado, um ofi-

cial de justiça e nove policiais armados foram à casa de Adelir na madrugada do dia 1º de abril de 2014, 

e a conduziram ao hospital dentro de uma ambulância. Ela estava em trabalho de parto, acompanhada 

de seu marido e doula. Lá chegando, foi feita a cirurgia com a qual não consentira (Balogh, 2014, 2 de 

abril). 

Adelir se viu diante de dois discursos: o médico e o jurídico, que combinados são intransponíveis. A 

vontade de Adelir, seu saber, seus motivos, sua condição de sujeito capaz, sua responsabilidade assu-

mida não foram suficientes para fazer valer sua escolha informada, nem garantir direitos humanos. 

Ainda que ambos os discursos contrariassem seus direitos fundamentais e as evidências científicas 

sobre VBACs, a sentença ‘uma vez cesárea, sempre cesárea’ prevaleceu. A mulher se viu diante do 

poder do discurso médico – poderoso no sentido de selar o destino da gravidez de Adelir e no sentido 

de ter acesso imediato aos caminhos necessários para acionar outro discurso tão poderoso quanto. 

11 O guia, disponível online, foi elaborado com base no Consensus Development Conference Statement on 
vaginal birth after cesarean (VBAC), publicado pelo National Institutes of Health (NIH, 2010).

12 O movimento #SomostodasAdelir surgiu nas redes sociais e mobilizou diversos grupos de apoio ao parto 
ativo, associações de defesa dos direitos das mulheres, associações de direitos humanos. 

13 Diversos jornais internacionais deram destaque ao caso, entre eles, The Telegraph que publicou a notícia 
‘Kidnapped’ by the authorities: meet the woman forced to have a caesarean’ (Turner & Hill, 2014, 17 de 
abril) 
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Dificilmente Adelir teria condições de agir com a mesma celeridade para garantir seu direito a trabalho 

de parto após cesárea (TOLAC - Trial Of Labor After Cesearean delivery).

O discurso médico aliado ao monopólio da força do Estado mobilizado pelo poder do discurso judicial, 

por sua vez embasado no discurso médico, forma um círculo hermético e opera em completa descon-

sideração do sujeito, forçando-a a se submeter. 

As relações hierárquicas de classe social, status e gênero são questionadas pela par-

turiente ao contestar a autoridade do profissional de saúde e valorizar o seu próprio 

saber sobre seu corpo grávido. Entretanto, essas relações hierárquicas são reiteradas 

a partir de algumas atitudes do médico. Esse último, não reconhece a paciente como 

sujeito e assim não se propõe a estabelecer um diálogo com ela a respeito de sua ges-

tação. Se ela discute o diagnóstico do profissional, ele, ao contrário, nega o saber dela 

sobre seu corpo e, ao se ver contestado, a submete a maus tratos. (Hotimsky, 2002, 

pp. 1307-8).

Tendo o discurso médico falhado em exercer seu poder em forma de convencimento, valeu-se do po-

der manifesto exercido pela força. A força, no caso de Adelir, foi a força mais poderosa de todas – a do 

Estado, por meio do discurso judicial (o qual tampouco questiona o discurso médico). O caso Adelir 

é um exemplo extremado da dimensão das barreiras diante de toda mulher que busca e alcança um 

VBAC. Demonstra que não basta ‘desejar um parto normal’, como 75% das mulheres brasileiras, tam-

pouco ter também ‘acesso à informação’, como as mulheres de alta escolaridade. É imperativo saber 

acessar as estruturas.  

Cesáreas forçadas não são privilégio da cultura brasileira. Recentemente, Rinat Dray, americana de 32 

anos ,foi submetida a cesariana à força, pois de acordo com o médico que a atendeu, como ela já fora 

submetida a duas outras cesáreas, um parto normal não seria uma opção. No prontuário, o médico re-

gistrou: “A mulher possui capacidade para decidir. Eu resolvi desconsiderar sua recusa em se submeter 

a uma cesárea14” (Hartocollis, 2014, 16 de maio), não deixando dúvida nenhuma sobre a vontade da 

mãe. Ao se recusar, Rinat Dray foi ameaçada com a perda da guarda de seu filho por violência contra 

criança. Durante o procedimento, Dray sofreu perfuração de sua bexiga e o médico mandou ela parar 

de reclamar: “Não fale” (Hartocollis, 2014, 16 de maio). 

Com Adelir e Rinat, aprende-se que é necessário, além de desejar e se informar, reunir forças e, so-

bretudo, meios para ir de encontro com o discurso hegemônico. O ocorrido com elas é corolário da 

justificativa não baseada em evidências de que ‘uma vez cesárea, sempre cesárea’ bem como de toda 

e qualquer outra forma de resistência ao discurso médico – às suas justificativas dogmáticas. 

Quem já ousou enfrentar um diagnóstico médico, seja na rede pública ou na privada, 

sabe como essa é uma batalha penosa. Pode, inclusive, apalpar o tamanho da cora-

gem de Adelir. Os médicos – em geral, mas sem esquecer de uma minoria que luta 

bravamente por relações mais horizontais e respeitosas – consideram-se os donos 

dos corpos. Não só do deles, mas do meu e do seu. A medicina como um poder capaz 

14 “The woman has decisional capacity. I have decided to override her refusal to have a C-section”. 
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de normatizar os corpos é uma construção social e histórica, com capítulos fascinan-

tes. (Brum, 2014, 14 de abril)

Em nossa análise crítica do discurso de mulheres que passaram por uma cesárea e depois por um nas-

cimento vaginal, exploraremos a linguagem por elas empregada, buscando identificar os elementos 

que marcam os relatos de parto. O que estaria ligado à suposta resignação primeira materializada na 

experiência de uma cesárea anterior? O que leva ao posterior questionamento e à subsequente trans-

formação? Perpétuo et al (1998: 117), por exemplo, levantam que os fatores da falta de resistência 

podem ser, ainda, relacionados à autoridade médica e às questões de gênero.

Ambos os casos demonstram quão árduo é o caminho percorrido por mulheres que não se resignam e 

desejam um parto normal após uma cesárea e, consequentemente, reforça a necessidade de investi-

gação e análise do discurso dos relatos de parto após cesárea: a voz silenciada de Adelir e Rinat dentro 

de cada mulher. 

4.4. O paradoxo terminológico: a ciência, o corpo 
da mulher e as operações do discurso

As sociedades sempre buscaram apropriação e controle do corpo feminino, de forma direta15 e indi-

reta16, estando questões referentes à sexualidade, à reprodução e expressão no plano das relações de 

poder. O controle sobre o corpo feminino é determinado socialmente, porém exercido a pretexto de di-

ferenças biológicas (Bourdieu, 2014). A sexualidade – e o parto como parte dela – é inscrita socialmen-

te nos corpos femininos a pretexto dessas diferenças biológicas socialmente construídas (Bourdieu, 

2014),  fazendo com que a situação de subordinação das mulheres na sociedade – e nos serviços de 

saúde – seja socialmente determinada por uma suposta decorrência natural das diferenças biológicas 

constantemente destacadas.

A relação entre ciência, hegemonia e violência é marcante no contexto do nascimento durante o pro-

cesso de medicalização do parto, contexto esse palco de uma luta de poder entre o feminino (mães, 

parteiras, ambiente doméstico) e masculino (homens, hospitais, ambiente público), entre o artesanal 

e o tecnológico.

A partir do século XIX, com a crescente industrialização, o avanço tecnológico e a ideia de naturali-

zação da função biológica do corpo da mulher, a ideologia dominante do compromisso social com o 

desenvolvimento da ciência seguiu seu curso dando passos largos sobre o único domínio até então 

reservado ao feminino: o nascimento.  No Brasil, foi a partir da década de 60 que se intensificou “o 

15 Alguns exemplos históricos de controle direto sobre o corpo da mulher: Sobre a história da criminalização do estupro, 
ver: Vigarello, G. (1998) História do Estupro: Violência Sexual nos Séculos XVI-XX. Tradução Lucy Magalhães. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar. Sobre legislação que permitia a inspeção do corpo feminino para verificação de doença sexualmente 
transmissível com intuito de ‘proteger’ os homens de contágio, ver The Contagious Diseases Acts (1864, 1866, 1869) da 
era vitoriana.

16 No Brasil de hoje, um grande exemplo de controle indireto sobre o corpo feminino e sua força de trabalho é a alíquota 
de 20% de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre máquinas de lavar roupa. Sobre o impacto econômico 
da máquina de lavar roupa, ver Chang, Joon. (2011) 23 Things they Don’t Tell You about Capitalism. London: Penguin 
Books.
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processo de medicalização do parto e sua hospitalização, sendo aos poucos incorporadas cada vez mais 

metodologias diagnósticas e intervenções” (Ministério da Saúde, 2012, p. 374). O aumento galopante 

de intervenções, a partir da década de 80, passou a preocupar pesquisadores internacionais, os quais 

apresentaram propostas para seu controle e redução como no caso das políticas públicas adotadas já 

nessa época para o Reino Unido e Canadá (Ministério da Saúde, 2012, p. 374). No Reino Unido, por 

exemplo, já em 1982 surge o Movimento pelo Parto Ativo e, no seu contexto, o Comício pelos Direitos 

de Parir, o qual foi um protesto “contra hospitais que negavam às mulheres o direito e a liberdade de 

se movimentar durante o trabalho de parto e de dar à luz na posição vertical, de cócoras ou de joelhos, 

apesar das evidências sobre suas vantagens” (Balaskas, 1996).

Apesar de movimentos similares no Brasil e em tantos outros países, a medicalização do parto, contu-

do, não arrefeceu e ainda vem ascendendo em todos os países dessa pesquisa. Trata-se de uma prática 

com profundas raízes no processo histórico de industrialização do ocidente, legitimada por um com-

promisso com o progresso que implica – não só na esfera do nascimento, mas também na da educação 

e do esporte – a valorização da máquina sobre o humano, do masculino sobre o feminino, do capital 

sobre o social, do institucional sobre o indivíduo, do médico-técnico sobre o paciente-leigo.

Práticas violentas (e.g. manobra de Kristeller, amarras) tornam-se naturalizadas, inconscientes e consi-

deradas chave no caminho para o desenvolvimento da ciência, a qual no contexto do nascimento, está 

destinada a corrigir as imperfeições do corpo da mulher com ferramentas ‘essenciais’ (e.g. fórceps, es-

tribos, cirurgias), salvando-a dos perigos de um parto ‘não tecnológico’. O corpo da mulher foi colocado 

a pleno serviço da ciência ao ser posicionado (e.g. deitado) para facilitar o trabalho do médico e usado 

como objeto de experimentos17 (e.g. aberto, fechado, manipulado, em muitos casos sem anestesia e 

sem consentimento prévio). Tudo em prol do discurso do progresso científico legitimador da expressão 

do poder hegemônico sobre o corpo da mulher.

O momento do nascimento deixa de ser um acontecimento do foro privado do feminino e é transpor-

tado para acontecer em instituições tecnológicas, “direcionado a um cuidado técnico em que o médico 

é seu fiador” (Pereira et al, 2011, p.6). O médico, portanto, é garantidor do modelo centrado nele mes-

mo. Seu trabalho é facilitado dado que, culturalmente, a sociedade corrobora o modelo de assistência 

centrado no especialista.  Essas dinâmicas têm reflexos na linguagem empregada pelos diversos atores 

envolvidos no universo da gestação e do nascimento. 

Surge assim, um discurso legitimador da patologização do nascimento vaginal, tanto por médicos, 

quanto pelas pacientes. Discurso esse que ecoa na representação reificante que a sociedade e a mídia 

fazem do corpo feminino, repetidamente associado à incompetência, imperfeição, fragilidade, sub-

missão etc. O nascimento vaginal patológico precisaria do auxílio da ciência e de suas intervenções 

tecnológicas.  A cesariana passa a ser representada como um recurso necessário para corrigir o funcio-

namento impreciso do corpo da mulher, corpo esse que não raro é descrito como causador de ‘risco’ 

ao feto, o qual é protegido pelo médico e ‘salvo’ pela cesárea. Nesse sentido, são diversos os fatores 

que atuam como transformadores da percepção de que o procedimento é seguro: aprimoramento de 

17 Ver o trabalho de J. Marion Sims, considerado o pai da ginecologia nos Estados Unidos. Sims costumava realizar cirur-
gias em mulheres americanas de origem africana e irlandesa sem anestesia, pois as considerava mais resistentes à dor 
que as mulheres brancas, regularmente anestesiadas nos procedimentos por serem ‘mais sensíveis à dor’ (McGregor, 
1998).
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técnicas cirúrgicas e anestésicas, redução de complicações pós-operatórias, melhora de aspectos de-

mográficos e nutricionais, entre outros.

A cesariana passa, portanto, a ser considerada um procedimento ‘seguro’, ‘indolor’, ‘moderno’ e ‘ideal’ 

(Mello e Souza, 1996). A percepção sobre a segurança da cesariana está entre os fatores que contri-

buem diretamente para o aumento de nascimentos cirúrgicos (Ministério da Saúde, 2012, pp. 374-5).

Com isso, toda ordem do discurso que envolve o nascimento passa a considerá-lo um ‘procedimento 

médico’ em vez de um evento fisiológico espontâneo, o que nos leva ao próximo paradoxo.

E, nessa mesma ordem de discurso, a cesariana, cuja definição é ‘operação que consiste em extrair feto 

vivo’ passa a ser designada ‘parto cesáreo’.  ‘Parto cesáreo’ é um oxímoro que passa despercebido e 

sinaliza a intensidade da força do discurso hegemônico replicado naturalmente por sujeitos dos mais 

diversos: pacientes, médicos, mídia, artigos científicos, órgãos públicos etc. Diversos desses sujeitos, 

apesar de criticarem o alto índice de cesarianas, sucumbem inconscientemente ao discurso naturaliza-

do do poder hegemônico e empregam expressões como ‘parto cesáreo’ e ‘parto cirúrgico’ em publica-

ções que criticam o alto índice de nascimentos cirúrgicos no país.

A expressão ‘parto cesáreo’ em títulos de publicações científicas:

- A medicalização do corpo feminino e a incidência do parto cesáreo em Belo Horizonte18. 

- Trajetória das mulheres na definição pelo parto cesáreo: estudo de caso em duas unidades o 

sistema de saúde suplementar do estado do Rio de Janeiro19. 

- Evidência de indução de demanda por parto cesáreo no Brasil20

As expressões ‘parto cirúrgico’ e ‘parto cesáreo’ são muito frequentes na mídia, como vimos no ca-

pítulo anterior em que se fala em ‘tipo de parto’ (normal ou cesáreo), portanto não daremos mais 

exemplos aqui. As expressões ocorrem também em textos especializados. ‘Parto cirúrgico’ e ‘parto 

cesariana’ ocorrem até na portaria que institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(Portaria/GM Nº569 de 01/06/200):

- gerador (para unidades que realizam parto cesariana)

- Realização de partos normais e cirúrgicos, e atendimento a intercorrências obstétricas:

- assistir a partos cirúrgicos em unidades que realizam parto cesariana. 

Abaixo, as definições dicionarizadas no Michaelis Dicionário de Português de ‘parir’ e ‘cesariana’ de-

monstram a incompatibilidade entre um e outro lexema:

pa.rir  

(lat parere) vtd e vint 1 Dar à luz, expelir do útero (falando-se de fêmea vivípara, in-

18 Chacham, A.S. (1999) Dissertação (Doutorado em Demografia) Cedeplar, Universidade Federal de Minas 
Gerais, MG.

19 Dias, M. A. B. et al . (2008) Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 5, Oct.  2008 .  [Recuperado em  
19  Apr.  2014 de  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232008000500017.]

20 Santos, T. T. (2011). Dissertação (Mestrado em Economia) Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade 
Federal de Minas Gerais, MG.
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clusive a mulher, em relação ao ser que conceber); desemprenhar, desprenhar: “Nem 

bem seis meses passaram e a Mãe do Mato pariu um filho encarnado” (Mário de 

Andrade).

ce.sa.ri.a.na  

adj f (fr césarienne) Cir Diz-se da operação que consiste em extrair o feto vivo por inci-

são nas paredes do ventre e do útero da mãe. sf Essa operação.

O evento fisiológico, parto, transformado em procedimento médico sofre uma operação léxico-semân-

tica com causas e consequências no discurso hegemônico. Em português, a naturalização da cesariana 

fez nascer os oximoros ‘parto cesáreo’ e ‘parto cirúrgico’, os quais são apresentados como ‘quase a 

mesma coisa’ que ‘parto normal’. A mais perfeita tradução da força do discurso hegemônico. 

O termo ‘parto’ no Brasil foi transformado pelo discurso hegemônico de tal maneira que mulheres que 

passam por cirurgias eletivas estão convencidas de que ‘pariram’ na ‘sala de parto’, sinônimo de ‘centro 

cirúrgico’21. O emprego linguístico do ‘parto cesáreo’ permeia frestas psíquicas sociais e individuais, 

possibilitando que continuemos a dizer – e crer – que mulheres estão parindo. Ao discorrer sobre a 

importância dos novos sentidos na luta ideológica, Fairclough ressalta que:

[P]alavras e seus sentidos estão implicados no processo de contestação e transforma-

ção social ou cultural. Nesses casos, a relação palavra-sentido pode ser rapidamente 

transformada, assim o potencial semântico é instável, e isso pode envolver uma luta 

entre atribuições conflitantes de sentido e de sentidos em potencial às palavras. 

(Como afirma Pêcheux […], a variação semântica é uma faceta e um fator do conflito 

ideológico.22 (Fairclough, 1989 p. 98)

O discurso hegemônico é apropria-se de um novo termo –  ‘parto cesáreo’ – naturaliza-o e, por meio 

dele, aparentemente coloca a mulher na posição de protagonista de uma ficção terminológica e, por 

consequência, dela ‘nada’ retira nem subtrai. A naturalização do parto que não é parto é construída na 

esfera da inconsciência devido à repetição e ao reforço, ao longo de toda a vida do indivíduo, com um 

grau de consistência, insistência e homogeneidade de um discurso do nascimento ardilosamente per-

petuado com o auxílio das elites simbólicas a serviço do poder hegemônico. Discurso esse que exerce 

seu poder não pela força, mas, muito mais estrategicamente pelo convencimento.

O advento do ‘parto cesáreo’ é a cereja do bolo do discurso hegemônico, sua expansão máxima, refle-

tindo como o discurso (língua, linguagem) não apenas traduz movimentos de resistência ou sistemas 

de dominação, mas também é uma forma de poder a ser conquistada:

21 A Portaria 569/GM também emprega ‘sala de parto’ na acepção de ‘centro cirúrgico’. O próprio termo ‘par-
to’ é empregado com mais frequência no sentido de ‘nascimento’ (e nesse sentido vaginal ou cirúrgico) que 
no sentido de evento fisiológico da mulher.

22 [W]ords and meanings are implicated in processes of social or cultural contestation and change. In such 
cases, the word-meaning relation may change rapidly, so that meaning potentials are unstable, and this 
may involve struggle between conflicting ascriptions of meanings and meaning potentials to words. (As 
Pêcheux argued […], semantic variation is a facet of and factor in ideological conflict.)
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O discurso não apenas traduz lutas ou sistema de dominação, mas é algo pelo qual e 

por meio do qual ocorre essa luta, o discurso é o poder que deve ser tomado23. (Fou-

cault, 1984, p. 110)

Nessa linha, o alcance e o efeito transformador das ações do Ministério da Saúde na atenção ao nasci-

mento, por exemplo, que inclui:  “reforma e construção de 130 centros de parto normal; 189 projetos 

que modificam o ambiente das maternidades; a construção de 19 novas maternidades; o programa 

Rede Cegonha e o Sisprenatal, sistema de dados no qual os hospitais fornecem informações sobre os 

cuidados com as mulheres” (Agência Brasil, 2014, 7 de maio) poderiam ser mais amplos se visassem 

também uma mudança da terminologia empregada e uma estratégia discursiva específica.  Ao promo-

ver o ‘parto humanizado’ ao mesmo tempo em que equipara a cesariana a ‘parto cirúrgico’ ou ‘parto 

cesariana’, o Ministério trabalha contra seus próprios objetivos.

4.5.	 O	paradoxo	do	baixo	peso	ao	nascer:	prematuros	fabricados

Ainda que o poder das relações institucionais e econômicas não estivesse dentro do escopo de Hopkins 

(2000), a autora menciona a fragilidade da fiscalização exercida sobre os hospitais privados e a falta de 

regulamentação por parte das autoridades brasileiras fazendo com que “obstetras empreendedores 

possam determinar a realização de muitos procedimentos cirúrgicos provavelmente desnecessários24” 

(p. 725). Destaca ainda a dificuldade de se determinar a responsabilidade dos médicos, pois eles pos-

suem o poder de controlar o contexto do nascimento no hospital, em termos da escolha da mulher e 

em termos da apresentação de justificativas médicas para um nascimento cirúrgico (Hopkins, 2000, p. 

727).

Ausente a fiscalização por parte das autoridades, os médicos, as maternidades e os hospitais encon-

tram-se livres para se autorregular e traçar estratégias de crescimento em uma economia de mercado. 

Nesse contexto, verifica-se que os indicadores de ganho econômico são incompatíveis com a redução 

do número de nascimentos cirúrgicos, tanto para os médicos como para as instituições. 

Comparados os médicos que realizam cesarianas aos que assistem o parto vaginal, por exemplo, são 

observadas diferenças significativas em termos de controle do tempo, autonomia de trabalho e ganhos 

financeiros. Enquanto os primeiros são capazes de controlar sua agenda de consultas e cirurgias, bem 

como organizar seu tempo livre e otimizar sua remuneração, os segundos, dentro do modelo obs-

tétrico brasileiro centrado no médico, não gozam das mesmas conveniências. Hopkins (2000, p.739) 

destaca que o fator conveniência não deve ser subestimado, pois as altas taxas de cesariana do setor 

privado atestam sua influência. As cesáreas no Brasil costumam ocorrer de manhã cedo e no final do 

dia, início da noite, ou seja, antes de os obstetras irem para seus consultórios particulares ou logo após 

os deixarem. 

23 Discourse is not simply that which translates struggles or systems of domination, but is the thing for which 
and by which there is a struggle, discourse is the power which is to be seized.

24 In a system in which private hospitals subject doctors to few regulations and little oversight, entrepreneurial 
obstetricians can order many potentially unnecessary surgical procedures. 
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Outrossim, ao realizarem cirurgias eletivas, os médicos andam mão em mão com os interesses dos 

hospitais e maternidades privadas que, como vimos, sustentam taxas de cesárea que chegam a superar 

90%. 

Cirurgias programadas permitem que as instituições funcionem da forma mais eficiente possível, sem 

imprevistos e com certeza de ganho financeiro. Pois, mesmo os hospitais e maternidades convenia-

dos ao SUS recebem pelo menos o dobro pela cesariana que pelo parto vaginal (Barros et al, 1991), 

tendo em vista que uma cirurgia implica necessariamente mais internação, mais alimentação, mais 

medicamentos, mais profissionais, tudo isso cobrado separadamente do serviço prestado na hora do 

nascimento. No caso de complicações na gravidez, os gastos – e ganhos – econômicos são ainda mais 

altos, pois implicam internações prolongadas em unidades de terapia intensiva, infantil e de adulto, 

mais alimentação, mais profissionais, mais medicamentos...

Abaixo o quadro de nascimentos de 23 de abril de 2014, da maternidade Pro Matre Paulista, disponi-

bilizado em configuração pública na rede social Facebook. Os horários denotam a conveniência abor-

dada acima: a maioria das cirurgias no início do dia, no horário de almoço e à noite. Só os campos da 

tabela – cirurgia, paciente, cirurgião – já dizem muito sobre a estrutura e a estratégia de atendimento 

da maternidade e o papel do médico. 

Figura 08. Quadro de nascimentos da Pro Matre Paulista, publicada em 
perfil público na rede social Facebook, 2014.

Pesquisas apontam que, apesar do discurso em contrário, os médicos não são sensíveis aos desejos das 

pacientes, já que dois terços das mulheres desejam parto normal e na rede particular, por exemplo, 

apenas 10% conseguem. A sensibilidade à motivação econômica é notada desde o tempo em que o 

INAMPS remunerava mais pela cesariana que pelo parto, até 1980. Santos (2011) concluiu em seu estu-

do sobre as motivações para as altas taxas de cirurgia que as justificativas para a realização da cesárea 

não são clínicas, mas escoradas em fatores econômicos.
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As motivações econômicas transparecem no discurso das maternidades e hospitais particulares, as 

quais, apesar de atenderem o público de menor risco (mais escolaridade e maior renda), adotam es-

tratégias de crescimento e expansão baseadas em ‘casos de alta complexidade’ – para uma população 

conhecidamente de baixo risco, mas com lastro econômico. Em uma economia de mercado, a soma de 

baixo risco e alta renda produz um resultado bizarro justificado pelo discurso do risco fomentado pelo 

foco na tecnologia que habilmente desvia a atenção das relações de poder envolvidas quando seres 

humanos usam o aparato tecnológico a serviço de interesses financeiros.

Para ilustrar esse resultado, selecionamos abaixo uma matéria do site da Maternidade Santa Joana, 

uma das principais maternidades particulares de São Paulo, cujo público é a população de baixo risco 

por possuir mais escolaridade e maior renda. Segundo o artigo, os planos futuros da instituição giram 

em torno de investimento milionário25 para atender pacientes de risco habitual. Essa estratégia de 

crescimento, segundo o diretor do hospital, decorre de algumas mudanças no perfil demográfico das 

gestantes: aumento da idade das gestantes e aumento de gestações múltiplas, razões que, de acordo 

com a lógica da matéria, levam a bebês de baixo peso ao nascer.

Santa Joana investe R$ 100 milhões e constrói novo prédio – [...] Segundo o diretor geral 

do Hospital e Maternidade Santa Joana, Marco Antônio Zaccarelli, a instituição acredita 

que o novo empreendimento irá proporcionar um crescimento de 30% na capacidade de 

atendimento. “Temos o objetivo de nos tornarmos referência internacional em casos de 

alta complexidade junto ao público feminino, gestantes, e bebês”. [..] “Vamos ampliar a 

estrutura do bloco antigo, como a UTI adulto focada em complicações da gravidez”.”

O projeto arquitetônico do novo prédio conta com centros cirúrgicos e obstétricos 

informatizados e integrados. “Possuímos três salas cirurgicas (sic) inteligentes, projetadas 

para a realização de procedimentos de alta complexidade, que possuem configuração igual 

as salas de transplante. E contam  com recurso para transmissão por vídeos, monitores com 

braços flexíveis para videocirurgia e radiologia digital PACS” 

Com o aumento da faixa etária das mulheres que engravidam e as técnicas de reprodução 

assistida que provocam gestações múltiplas, os casos de gestações de risco têm aumentado 

efetivamente. O diretor geral do hospital conta que esse foi um dos fatores que levou a 

instituição a aumentar sua estrutura. “Pela projeção, vamos fechar o ano de 2011 com 

aproximadamente 300 casos de bebês com menos de 1500 gramas”. (grifos nossos)

Texto 48. Portal Saúde web, Santa Joana investe R$100 milhões e constrói 
novo prédio (Dávila, 2011, 8 de novembro)

Sobre os dados mencionados na matéria acima, publicada em 11 de novembro de 2011, notamos um 

desencontro da informação dada pelo diretor geral e os dados oficiais do SINASC. Segundo o SINASC 

(ver tabela abaixo), o Santa Joana fechou o ano de 2011 com cerca de 120 casos de bebês com menos 

de 1500g, menos da metade dos 300 informados pelo diretor geral da maternidade na matéria insti-

tucional. Desses, apenas 25 foram de gestações múltiplas. Por outro lado, foram, ao todo, 836 bebês 

– cerca de 10% dos nascimentos – com peso inferior a 2500g, ou seja, com baixo peso ao nascer. Con-

25 Enquanto isso, no mundo do parto atendido por parteiras, um ‘kit parto em casa’ custa entre R$ 69,00 e R$ 
98,00 [Fonte: Ilithia, produtos inovadores em http://www.ilithia.com.br/kit-parto-em-casa-sem-bebe.html].
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sequentemente, as causas do baixo peso, certamente, vão além das duas características salientadas na 

matéria (aumento da faixa etária, gravidez múltipla) sobre a mudança do perfil das gestantes. 

Tabela 09. Total de nascidos vivos no Hospital Maternidade Santa Joana 
por peso ao nascer em 2011 (SINASC, 2014)

O baixo peso ao nascer é considerado o fator mais importante a afetar a mortalidade perinatal e neo-

natal e sempre esteve associado a regiões de baixos níveis socioeconômicos e à má qualidade do aten-

dimento ao nascimento. Porém, no Brasil, além dos paradoxos agindo sobre o contexto do nascimento 

já examinados até o momento, observa-se um quinto: o paradoxo do baixo peso ao nascer (Silva et al, 

2006), segundo o qual, no país, são as cidades ricas, como Ribeirão Preto e São Paulo que apresentam 

maiores índices de baixo peso ao nascer comparativamente com cidades pobres, como São Luís do 

Maranhão (Bettiol, Barbieri & Silva, 2010). 

De acordo com Bettiol et al, 2010: 

O aumento recente na intervenção médica contribui para o aumento na prevalência 

do nascimento pré-termo, sendo que uma parcela dos partos pré-termo medicamente 

induzidos parece ser incorretamente indicada, provocando prematuridade iatrogê-

nica. No Brasil observa-se uma verdadeira ‘epidemia’ de cesárea associada a índices 

extremamente elevados de nascimentos pré-termo, alguns ocorrendo sem razão mé-

dica aparente. (p. 58)

A iatrogenia26 é uma condição, doença ou alteração patológica criada em decorrência de alguma inter-

venção ou tratamento médico. A prematuridade iatrogênica seria a decorrente de uma cesárea reali-

zada fora do trabalho de parto. Em outras palavras, no Brasil, nas regiões desenvolvidas, existe um alto 

26 O termo em inglês, ‘iatrogenisis’, foi cunhado por Ivan Illich para descrever a epidemia de doenças causas 
por ‘tratamento’ médico:  “O nome dessa nova epidemia vem de iatros, palavra grega para médico, e gene-
sis, que corresponde a oriem” (Illich, 1990, p. 11). 
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índice de prematuridade provocada por ‘tratamento’ médico, ou seja, uma prematuridade associada a 

nascimentos antecipados por cirurgias cesarianas marcadas antes de iniciado o trabalho de parto das 

mulheres de alta renda (Rattner, 1996), fazendo com que a camada mais abastada da população bra-

sileira esteja produzindo um número de bebês de baixo peso muito maior que o esperado e, portanto, 

‘incompatível’ com seu perfil sociodemográfico.

O produto desse paradoxo são bebês que, no primeiro momento de vida, sofrem uma série de fenô-

menos evitáveis: desconforto, risco de vida e sequelas. E para lidar com as consequências dessa pre-

maturidade provocada, que atinge quase 10% dos bebês da classe média, entram em ação os avanços 

tecnológicos, os quais, hoje, possibilitam o aumento da sobrevida, inclusive de pré-termos extremos.

Mas, ainda que a tecnologia tenha possibilitado o aumento da sobrevida de bebês pré-termo, “um 

quarto dos sobreviventes tem morbidade neurológica substancial” (Bettiol et al, 2010, p. 59) e, mes-

mo aqueles que apresentam inteligência normal e não sofreram paralisia cerebral podem apresentar 

dificuldades motoras e finas. Entre as sequelas da prematuridade estão, principalmente, as ligadas às 

funções cerebrais e pulmonares e em termos de neurodesenvolvimento estão: retardo mental e pre-

juízos sensoriais (Bettiol et al, 2010).

O ônus da prematuridade é carregado durante um longo período pelo indivíduo e por sua família: 

tanto características físicas como altura, como “déficits cognitivos, dificuldades na progressão escolar, 

na aquisição de linguagem e em matemática são frequentes e com maior prevalência no grupo de pré-

-termos de menor peso de nascimento”; todos esses desafios são dinâmicos, duradouros e causadores 

de significativos “efeitos psicossociais e emocionais nas famílias e alto custo para a sociedade” (Bettiol 

et al, 2010, p. 59).

Paralelamente, esses mesmos desafios representam uma oportunidade de ganho econômico para os 

hospitais e maternidades particulares, tendo em vista que as taxas de baixo peso ao nascer sobem 

quando o índice de cesáreas passa de 35%. E, como vimos acima, as mais renomadas maternidades 

particulares de São Paulo, por exemplo, possuem taxa de cesárea por volta de 90%. 

Pré-termos acabam passando por um período prolongado de internação logo após o nascimento, ne-

cessitam de cuidados especiais e podem sofrer sequelas das mais variadas. Além disso, sofrem maior 

índice de “readmissão hospitalar, a qual é frequente nas semanas seguintes à alta depois do nascimen-

to, principalmente por problemas respiratórios, duas a três vezes mais comuns do que em crianças 

nascidas a termo” (Bettiol et al, 2010, p. 59).

Com o tempo médio de internação hospitalar de 17 dias, os bebês pré-termo fabricados pela iatroge-

nia são salvos pelos avanços tecnológicos disponibilizados pelas maternidades e hospitais que, em seu 

discurso corporativo, estão apenas se esforçando para atender às mudanças no perfil demográfico das 

mulheres de alta escolaridade, alta renda e baixo risco. Afinal, todos esses investimentos em instala-

ções e tecnologia são para atender bebês de baixo peso que as mulheres causam por estarem engravi-

dando mais tarde e de múltiplos.

Assim como nos demais paradoxos abordados neste capítulo, a causa da cesárea é comumente atribuí-

da – por homens e mulheres, instituições, órgãos etc. – à própria mulher. 
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5. O Corpus BRABA: corpus de relatos de parto normal após 
cesárea de mulheres brasileiras, estadunidenses, britânicas e 
australianas

Neste capítulo, trataremos da seleção e compilação dos textos e do corpus de pesquisa: Corpus BRABA 

(Corpus de relatos de parto após cesárea de mulheres brasileiras, estadunidenses, britânicas e austra-

lianas).  Faremos uma exposição da metodologia de recolha de textos na internet e da metodologia 

adotada para o processamento eletrônico. Para possibilitar o processamento eletrônico, veremos tam-

bém, nesta seção, que os textos foram formatados e marcados.

Em seguida, descreveremos as funções e opções de processamento eletrônico do programa AntConc, 

versão 3.4.0w (Anthony, 2012), o qual contempla as ferramentas empregadas nas metodologias abar-

cadas pela Linguística de Corpus (e.g. colocações, lista de palavras, lista de palavras-chave, grupamen-

tos lexicais), as quais já foram descritas no capítulo sobre o embasamento teórico deste estudo, mas 

serão, no presente Capítulo, operacionalizadas e visualizadas sob a óptica do programa eleito.

5.1. Compilação do corpus de relatos de parto

Como preparação para uma investigação automatizada do discurso, após decidir estudar o gênero 

‘relatos de parto’ e definir o que seria um ‘relato de parto’ para fins desta pesquisa, passou-se à com-

pilação do corpus, seguida de seu balanceamento, tratamento e processamento.

A decisão de compilar um corpus para análise implica a hipótese de que os textos do corpus façam 

parte de um mesmo gênero, que, segundo a visão bakhtiniana adotada por Fairclough (1992), corres-

ponde a uma determinada prática social (e.g. contar e compartilhar a experiência da parturição, fazer 

ativismo). O termo gênero é entendido como um conjunto relativamente estável de convenções asso-

ciadas a uma determinada atividade e realizadoras dela (Fairclough, 1992, p. 126). Além disso, o termo 

inclui não apenas um determinado ‘tipo’ textual, mas também as condições de produção, distribuição 

e consumo de textos. Ao compilar os textos para o corpus, portanto, almejamos reunir uma relativa 

uniformidade entre as mencionadas as mencionadas convenções e condições. 

O Corpus BRABA é composto por textos em português e em inglês, sendo dividido em quatro subcor-

pora segundo a nacionalidade das narradoras: brasileira (Corpus BRA), estadunidense (Corpus EUA), 

britânica (Corpus UK) e australiana (Corpus AU). Porém, na fase de análise, veremos que para fins desta 

tese, foram explorados apenas os subcorpora Brasil e Estados Unidos.

Abaixo descreveremos como acessamos, em um primeiro momento, os textos em português e, em 

seguida, os textos em inglês, e também como tratamos os textos para atingir a almejada uniformidade 

e viabilizar o processamento eletrônico.
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5.1.1. Subcorpus em português

O corpus Brasil foi iniciado a partir de um trabalho de compilação preexistente. Os primeiros 31 relatos 

vieram do Projeto 31 em 31 da psicóloga, blogueira e ativista, Elaine Miragaia (2013), que “nasceu do 

desejo de transformar uma ferida em algo construtivo”. Miragaia é mãe de Ana Luísa, nascida de uma 

cesárea eletiva e de Luís Augusto, nascido de uma cesárea intraparto desnecessária. O objetivo do 

projeto é	chamar a atenção para o fato de que um parto normal após cesárea é possível e oferecer um 

‘serviço de utilidade pública’ às mulheres que buscam um parto normal após cesárea. Assim, no mês 

de maio de 2013, mesmo mês em que, um ano antes, ela vira frustrada sua própria tentativa de ter um 

VBAC, Miragaia publicou, em seu blog, Alegrias de Quintal, um relato de VBAC por dia.

Ao tomar conhecimento do projeto, entrei em contato com Miragaia para solicitar permissão para fazer 

uso de sua coletânea neste estudo. O Projeto 31 em 31 celebra a agência de Miragaia, que transformou 

uma experiência frustrada em uma realização ao reunir e unir mulheres em uma ‘família virtual’, reto-

mando a tradição de saber sobre o nascimento por meio do contar e ouvir histórias. Essas mulheres 

narram e ouvem histórias de parto em primeira mão, em um verdadeiro resgate do parto como evento 

de ensinamento e aprendizagem feminino. 

Os demais relatos brasileiros foram retirados da internet, sem recurso a um site específico. Foi feita 

uma busca pelo Google com as seguintes entradas: ‘relato/s de parto vbac .br’,  ‘relato/s de parto pnac 

.br’ e ‘relato de parto normal após cesárea’.

5.1.2. Subcorpora em inglês

Os subcorpora em inglês, por sua vez, foram compilados a partir de websites de três países – Estados 

Unidos, Reino Unido e Austrália , Como trabalhamos com textos de quatro países diferentes, as expres-

sões de busca (query) inseridas no Google para encontrar os textos foram: ‘birth story/stories .com/.org 

VBAC’ e ‘birth story/stories .com/.org’ (Estados Unidos); ‘birth story/stories  .uk VBAC’ e ‘birth story/

stories/ .uk vaginal birth after c-section’; (Reino Unido) e ‘birth story/stories .au VBAC’ e ‘birth story/

stories .au vaginal birth after c-section’ (Austrália).

Ao todo, nesta fase de busca pelos textos, foram reunidos, aproximadamente, 100 relatos por naciona-

lidade.  Os arquivos foram salvos em .doc e nomeados da seguinte maneira:

BRA_001 a BRA_100 – relatos em português brasileiro

EUA_001 a EUA_104 – relatos em inglês estadunidense

UK_001 a UK_100 – relatos em inglês britânico

AU_001 a AU_100 – relatos em inglês australiano

No item seguinte, descreveremos como os dados foram refinados, anotados (markup) e formatados 

para processamento eletrônico no AntConc, 3.4.0w (Antconc).
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5.2. Tratamento dos textos

Após a coleta dos relatos, foi inserido manualmente um cabeçalho em cada texto com informações 

que podem ser acessadas durante o processamento eletrônico. Selecionamos informações que nos 

permitiriam identificar algumas condições de produção, distribuição e consumo dos textos, as quais 

nos pareceram relevantes tendo em vista o gênero pesquisado. A tabela abaixo arrola as informações 

que compõem o cabeçalho, bem como o par de etiquetas que delimita o segmento da informação e, 

por fim, a finalidade da informação captada.

Informação Etiquetas	
Utilidade	da	 
informação/etiqueta

Cabeçalho <header> </header> Permitir que o trecho entre as etiquetas não seja 
computado durante o processamento eletrônico.

Local de publicação <site> </site> Recuperar o texto e verificar as condições de 
distribuição e consumo do texto.

Número do VBAC 
relatado no texto

<vbac>  </vbac>  Informar o número de cesáreas anteriores à 
experiência de parto, para verificar possíveis 
condições de produção.

Nome do autor do 
relato

<autor> </autor> Identificar a autora do relato e possíveis condições 
de produção

Data da publicação 
do relato

<datarelato> DDMMAAAA 
</datarelato>

Estabelecer relações entre o tempo transcorrido 
entre o nascimento e o relato, para verificar 
possíveis condições de produção.

Data do parto <dataparto> DDMMAAAA 
</dataparto>

Estabelecer relações entre o tempo transcorrido 
entre o nascimento e o relato, para verificar 
possíveis condições de produção.

Experiência anterior 
de cesárea

<csection> </csection> Recuperar resultados de busca referentes à 
experiência anterior de cesárea.
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Figura 09. Amostra de cabeçalho e marcações em texto do Corpus BRABA.

Após a inserção e o preenchimento do cabeçalho para cada um dos 404 textos, foi preenchida uma 

planilha com todos os relatos.  

Tabela 10. Parte da planilha com informações dos relatos do Corpus BRABA.1

1 Apêndice 5 e 6.
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A partir do preenchimento da planilha anterior e do cotejamento da planilha com o diretório de ar-

quivos, conferimos os textos selecionados para verificar se atendiam à definição de relato de parto 

adotada nesta pesquisa. 

4 
 

Figura X. Amostra de cabeçalho e marcações em texto do Corpus BRABA. 

 

Após a inserção e o preenchimento do cabeçalho para cada um dos 404 textos, foi preenchida 
uma planilha com todos os relatos.   

 

Tabela X. Parte da planilha com informações dos relatos do Corpus BRABA1. 

A partir do preenchimento da planilha anterior e do cotejamento da planilha com o diretório 
de arquivos, conferimos os textos selecionados para verificar se atendiam à definição de relato 
de parto adotada nesta pesquisa.  

 

 

Figura X. Diretório de relatos de parto de mulheres australianas. 

 

Ao abrir um por um, constatamos que: alguns relatos estavam duplicados; alguns eram o 
mesmo relato publicado em sites diferentes; outros relatos tinham sido escritos por outra 
pessoa que não a mulher (a saber, parteira, midwife, doula, pai, médico); e alguns relatos 
estavam em formato de entrevista, ou seja, estavam em formato de questionário. Todos esses 
textos foram excluídos, reduzindo o número inicial de textos encontrados. Como a redução foi 
de cerca de 20 a 15% de textos por subcorpus, fizemos uma nova rodada de coleta, seleção e 
controle, encontrando, aproximadamente, mais 15 a 20 textos por subcorpus. Ao final, o 
Corpus BRABA totalizou 383 textos distribuídos conforme a tabela abaixo: 
                                                           
1 Apêndice XX. 

Figura 10. Diretório de relatos de parto de mulheres australianas.

Ao abrir um por um, constatamos que: alguns relatos estavam duplicados; alguns eram o mesmo relato 

publicado em sites diferentes; outros relatos tinham sido escritos por outra pessoa que não a mulher 

(a saber, parteira, midwife, doula, pai, médico); e alguns relatos estavam em formato de entrevista, ou 

seja, estavam em formato de questionário. Todos esses textos foram excluídos, reduzindo o número 

inicial de textos encontrados. Como a redução foi de cerca de 20 a 15% de textos por subcorpus, fize-

mos uma nova rodada de coleta, seleção e controle, encontrando, aproximadamente, mais 15 a 20 tex-

tos por subcorpus. Ao final, o Corpus BRABA totalizou 383 textos distribuídos conforme a tabela abaixo:

Subcorpus Corpus BRA Corpus EUA Corpus UK Corpus AU

Número de textos 93 101 97 92

Tabela 11. Número de textos do Corpus BRABA por subcorpus.

Esta fase de compilação ampliou nosso conhecimento sobre o gênero relatos de parto e nos ofereceu 

alguns elementos que serão retomados no capítulo referente à análise dos dados. Observamos, por 

exemplo, que são vários os produtores de relatos de parto além das mulheres que efetivamente pas-

saram pela experiência de um VBAC. Pai, parteiras, doulas, médicos, familiares (irmã, mãe) figuram 

entre eles. 

A seguir, passaremos ao último item deste capítulo, o qual oferece uma descrição das ferramentas 

empregadas na LC. Tais ferramentas metodológicas já foram expostas no capítulo referente à funda-

mentação teórica, porém serão retomadas a partir das funções do software selecionado para o estudo, 

a saber, Antconc (Anthony, 2012).
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5.3. Antconc

O AntConc, versão Build 3.4.0w, é um software livre, para Windows, McIntosh e Linux, de autoria de 

Laurence Anthony (2012), do Center for English Language Education in Science and Engineering da Uni-

versidade de Waseda no Japão. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida para e comumente adotada 

em pesquisas em Linguística de Corpus, podendo ser aproveitada para qualquer tipo de pesquisa ou 

análise, em qualquer área do conhecimento que envolva grandes quantidades de texto. É considerado 

um dos melhores programas para análise de corpora (Friginal & Hardy, 2014, p.274)

O AntConc pode ser usado para analisar textos em qualquer idioma (padrão Unicode) e funciona com 

textos simples ou etiquetados (e.g. <section>, <header/>). O programa possui 7 ferramentas (Anthony, 

2012): Linhas de concordância (Concordance Tool), Gráfico de distribuição de elementos de busca 

(Concordance Plot Tool), Visualização de arquivo (File View Tool), Agrupamentos ou n-gramas (Clus-

ter/N-Grams Tool), Colocação (Collocates Tool), Lista de palavras (Wordlist) e Lista de palavras-chave 

(Keyword list). Descreveremos nos próximos itens cada uma das ferramentas do AntConc empregadas 

nesta pesquisa. A descrição vem acompanhada de exemplos extraídos do Corpus BRABA, subcorpus de 

relatos em português brasileiro. Tocaremos apenas as ferramentas, configurações e modalidades de 

busca empregadas, não realizando nenhum tipo de análise dos dados oferecidos, pois este é o objetivo 

do próximo capítulo.

5.3.1. Linhas de concordância (Concordance Tool)

A ferramenta Concordance, permite que seja pesquisado determinado item em todo o corpus. Por 

meio dela, além de termos acesso a todas as ocorrências do item pesquisado, é possível visualizá-lo 

em posição centralizada, também chamado de formato KWIC (key word in context). A seguir, ilustramos 

com o elemento ‘parto’, que, segundo o AntConc, ocorre 1716 vezes no corpus. Na figura, ‘parto’ está 

ordenado de acordo com sua aparição no corpus, portanto, todas as ocorrências (1 a 25) estão no texto 

BRA_001, ou seja, o primeiro texto do corpus em português.
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Figura 11. Ferramenta Concordance do software AntConc. 

Como a visualização acima não é muito útil para a identificação de padrões, o AntConc oferece algumas 

outras opções. Por exemplo, é possível visualizar o elemento de busca (node) a partir de suas palavras à 

direita ou à esquerda. Abaixo selecionamos as opções para ordenar os resultados a partir da primeira, 

segunda e terceira palavras à esquerda (1L, 2L, 3L) de ‘parto’.

 

Figura 12. Ferramenta Concordance do software AntConc. Resultados 
ordenados a partir das palavras à esquerda.
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A partir dessa visualização, ficam em evidência diversos padrões a serem explorados na análise. Na 

figura acima, por exemplo, os padrões que saltam aos olhos de imediato são: ‘dor do parto’, ‘evolução 

do parto’, ‘experiência do parto, ‘falar do parto’.

A figura abaixo, por sua vez, demonstra os padrões identificados a partir da ordenação segundo as pa-

lavras à direita (1R, 2R, 3R). São eles: ‘parto domiciliar mas’, ‘parto domiciliar não’, ‘parto domiciliar se’.

Figura 13. Ferramenta Concordance do software AntConc. Resultados 
ordenados a partir das palavras à direita.

Além de permitir que as linhas de concordância sejam alargadas a partir do elemento de busca (o 

padrão é 50 caracteres à direita e 40 à esquerda) para aumentar o cotexto, a ferramenta também dá 

acesso imediato ao texto de origem. Ao clicar sobre o elemento ‘parto’ em qualquer uma das linhas 

de concordância, o usuário é levado à ferramenta File View, conforme demonstramos na figura abaixo.
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Figura 14. Ferramenta File View do AntConc. Em destaque o elemento 
‘parto’ toda vez que ocorre no texto BRA_024.

É possível fazer buscas de elementos compostos. Abaixo os resultados para ‘queria um parto’.

Figura 15. Ferramenta Concordance do AntConc. Em destaque o elemento 
‘queria um parto’ toda vez que ocorre no corpus Brasil.

É também possível fazer buscas que gerem resultados para ‘parto, partos, partolândia’. Ao usar as-

terisco (*), em ‘parto*’, o usuário produzirá todas as ocorrências de ‘parto’ seguido de zero ou mais 

caracteres à direita.
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Figura 16. Ferramenta Concordance do AntConc. Em destaque o elemento 
‘parto*’ toda vez que ocorre no corpus Brasil, ordenado pelo elemento 
central seguido da primeira e segunda palavras à direita.

O AntConc possui diversos caracteres coringa (wildcards):

Figura 17. Wildcards do AntConc para otimizar buscas.

Também é possível buscar determinados caracteres. Por exemplo, ‘part’ na figura a seguir.
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Figura 18. Busca por ‘part’ na ferramenta Concordance.

A partir dos resultados, é possível identificar palavras de um mesmo radical: ‘parto’, ‘parteira’, ‘partos’, 

mas também palavras que contém a sequência ‘part’, como ‘compartilhada’. Nesse caso, basta inserir 

a sequência de caracteres sem que seja antecedida ou seguida de espaço.

Outra possibilidade de busca é de acordo com maiúsculas e minúsculas. A figura abaixo mostra os 

resultados para a busca de ‘Parto’, em que identificamos, a partir das 114 ocorrências do elemento, 

nomes próprios de fontes de informação: ‘Parto Nosso’ (lista de discussão), ‘Parto com Amor’ (livro).

Figura 19. Busca por ‘Part’, usando a opção Case na ferramenta Concordance do AntConc.
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O AntConc também possibilita a criação de algumas regras para buscas usando os coringas. Abaixo um 

exemplo de uma busca para uma palavra começada com ‘par’, seguida de qualquer letra entre b e z, 

incluindo espaços: \bpar[b-z]*?\b.

Nessa expressão:

/b = início de palavra e término de palavra

par = sequência de busca

[b-z] = letras que podem seguir a sequência de busca

* = número de letras que podem seguir a sequência de busca (1 ou mais)

? = ou um espaço.

Figura 20. Busca pela expressão \bpar[b-z]*?\b, usando a opção Regex 
na ferramenta Concordance do AntConc.

Nas configurações avançadas da ferramenta Concordance, é possível produzir linhas de concordância 

para múltiplas palavras (ou expressões de busca) na posição central. Por exemplo, na figura abaixo, se-

lecionamos os adjetivos sinonímicos como: fantástico, incrível, inacreditável, maravilhoso, fantástica, 

maravilhosa, realizadora, realizador.
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Figura 21. Busca por adjetivos sinonímicos usando as opções avançadas 
da ferramenta Concordance do AntConc.

Outra modalidade de busca avançada é o elemento de busca no cotexto de determinados elementos. 

Por exemplo o elemento ‘médic*’ no cotexto de ‘disse’, ‘dizia’, ‘fala’, ‘falou’, ‘afirma’, ‘afirmou’ no inter-

valo de 5 palavras para a esquerda e 5 palavras para a direita (5L, 5R).

Figura 22. Busca avançada do AntConc por palavras específicas no cotexto de ‘médic*’.

Como o elemento ‘médic*’ representa algumas formas de se referir aos profissionais da medicina, 

havendo, ainda, ‘doutor*’, ‘dr*’, ‘gineco’, ‘obstetra’, ‘ginecologista’, é possível reuni-los todos em uma 

única busca: médic*|doutor*|dr*|gineco|ginecologista|obstetra|go.
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Com esse tipo de expressão de busca, o software permite a identificação daquilo que, por exemplo, 

os referidos profissionais disseram, ao incluir como Context Words as seguintes palavras: ‘afirma’, ‘afir-

mam’, ‘afirmaram’, ‘afirmou’, ‘disse’, ‘disseram’, ‘dizem’, ‘dizia’, ‘fala’, ‘falaram’, ‘falou’.

Figura 23. Resultados para expressão de busca 
‘médic*|doutor*|dr*|gineco|ginecologista|obstetra|go’ na ferramenta Concordance.

5.3.2. Barras de distribuição de elementos de 
busca (Concordance Plot Tool)

A Ferramenta Concordance Plot permite identificar em que lugar do texto determinados elementos de busca 

aparecem. Por exemplo, a busca por cesárea|cesaria|cesária|cesarea|cezarea|cezaria|cezárea|cezária 

 revela a posição de tais termos no texto. O AntConc normaliza as barras em relação ao tamanho do 

texto para facilitar a comparação. O número de caracteres está disponível à direita (File length), bem 

como o número de vezes em que os elementos da busca ocorrem (No. of Hits).
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Figura 24. Resultados para expressão de busca: 
‘cesárea|cesaria|cesária|cesarea|cezarea|cezaria|cezárea|cezária|cirurgia’ 
na Ferramenta Concordance Plot do AntConc.

Assim como ocorre na Ferramenta Concordance, ao clicar em uma das listras verticais, o usuário do 

programa é levado ao cotexto. É o que ilustra a figura seguinte.

Figura 25. Resultados para visualização do cotexto a partir da Ferramenta Concordance Plot.
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5.3.3. Visualização de arquivo (File View Tool)

Na aba File View, é possível visualizar o texto de um arquivo na íntegra, bem como fazer buscas e 

navegar para as linhas de concordância ao clicar em determinado elemento de busca. A figura abaixo 

mostra a pesquisa para o elemento ‘doula’ no arquivo BRA_029. O elemento ocorre 9 vezes (File view 

hits) e está marcado em azul.

Figura 26. Busca por ‘doula’ na ferramenta File View do AntConc.

5.3.4. Grupamentos e n-gramas (Cluster/N-Grams Tool)

Esta ferramenta permite pesquisar elementos simples ou compostos e agrupá-los com as palavras que 

vem logo antes ou logo depois da palavra de busca. A utilidade da ferramenta, que se divide em Cluster 

(agrupamentos) e N-Grams (N-gramas), é, sobretudo, a identificação de padrões linguísticos que po-

dem ser classificados por ordem de frequência no corpus, por exemplo, bem como a organização dos 

resultados gerados a partir das ferramentas Concordance e Concordance Plot.

O elemento de busca selecionado para ilustrar a ferramenta Cluster foi ‘marido’. Neste estudo, os pa-

drões linguísticos de ‘marido’ – e de outros elementos – são compostos por, no mínimo, dois e, no 

máximo, cinco elementos (Cluster Size) e a frequência mínima dos padrões é de duas ocorrências (Min. 

Freq) em, pelo menos, dois textos do corpus (Min. Range).
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Figura 27. Padrões de ‘marido’ mais palavras à direita extraídos a 
partir da ferramenta Clusters/N-grams.

A ferramenta permite que as palavras sejam organizadas tanto a partir da direita (como na figura aci-

ma) ou à esquerda (como na figura abaixo).

Figura 28. Padrões de ‘marido’ mais palavras à direita extraídos a 
partir da ferramenta Clusters/N-grams.
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Os agrupamentos podem ser resgatados a partir de buscas dos padrões formados com sinônimos: 

‘marido|companheiro|esposo’.

Figura 29. Padrões de ‘marido|companheiro|esposo’, com frequência 
mínima de 2 ocorrências em 2 textos diferentes.

Ao clicar em um dos resultados, o AntConc abre a janela da ferramenta Concordance.

Figura 30. Linhas de concordância para o padrão ‘marido me’.

Outra opção de busca é diferenciar palavras minúsculas de maiúsculas. O programa trata todos os 

resultados como minúscula, porém, em certas buscas é desejável saber se determinados elementos 

foram escritos em minúsculas ou maiúsculas.
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Figura 31. Padrões para ‘consegu*’ diferenciando maiúsculas de minúsculas, na ferramenta Clusters.

A função N-Grama permite que sejam encontradas expressões comuns em um corpus sem que seja ne-

cessário especificar um elemento de busca. A próxima figura ilustra uma busca por n-gramas. A seleção 

foi baseada em n-gramas compostos de, pelo menos, quatro elementos e, no máximo, oito elementos 

(Cluster Size) que ocorram, ao menos, duas vezes (Min. Freq.) em, ao menos, dois textos (Min. Range) 

diferentes.

Figura 32. Parte da lista de N-gramas do subcorpus Brasil no AntConc.



178

Ao clicar sobre qualquer um dos resultados, o usuário é remetido para as linhas de concordância (Fer-

ramenta Concordance) daquele resultado ou para o texto na íntegra (Ferramenta File View). Os resul-

tados também podem ser ordenados por ordem alfabética (Sort by Word), ordem de frequência (Sort 

by Freq), número de textos em que aparece (Sort by Range), ordem de terminação da palavra (Sort by 

Word End) e de probabilidade de coocorrência (Sort by Prob ou transition probability).

5.3.5. Colocação (Collocates Tool)

A ferramenta Collocates gera as colocações de determinado elemento de busca ou palavra. Os coloca-

dos são palavras que coocorrem com a palavra de busca, em determinado intervalo – geralmente de 

cinco palavras à esquerda e de cinco palavras à direita –, podendo a elas serem associadas ou relacio-

nadas a partir de medida estatística oferecida por um programa de processamento de linguagem na-

tural. Por exemplo, segundo as medidas adotadas pelo AntConc, entre os colocados da palavra ‘parto’ 

estão: ‘normal’, ‘roubado’ etc.

Uma das medidas adotadas pelo AntConc  é o Mutual Information Score (coluna 5 intitulada Stat), 

quanto mais alto seu valor, maior a força entre as palavras. No caso da figura abaixo, ‘normal’ é a pa-

lavra que mais ocorre com ‘parto’ no Corpus BRA. Outras informações nas colunas da tela abaixo são: 

ordem (Rank) e frequência da colocação (Freq., FreqL e FreqR). Por exemplo, a colocação ‘parto normal’ 

ocorre 274 vezes em que o colocado ‘normal’ sempre ocorre à direita do elemento de busca ‘parto’.

Figura 33. Colocados de ‘parto’ na ferramenta Collocates.
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Ao clicar em qualquer um dos termos na lista de colocados, são exibidas as linhas de concordância 

para aquele termo. Ao clicar em ‘roubado’, por exemplo, são visualizadas as duas ocorrências de ‘parto 

roubado’ (figura abaixo). Porém, ao sermos remetidos à ferramenta Concordance, é possível, de ime-

diato, fazer uma busca por ‘roubado’ e explorar o corpus mais a fundo. Com isso, somos levados a cinco 

ocorrências de ‘roubado’ no parto, das quais quatro qualificam ‘parto’, porém não apareceram na lista 

de concordâncias acima por estarem fora das definições de busca.

Figura 34. Linhas de concordância para a colocação ‘parto roubado’.

Figura 35. Linhas de concordância para ‘roubado’.

5.3.6. Lista de palavras (Word List)

A ferramenta Word List produz uma lista de palavras do corpus selecionado em ordem de frequência 

(Freq.). Essa ferramenta dá acesso imediato às palavras mais frequentes no corpus, bem como fornece 

a contagem total de palavras do corpus (Word Tokens) e a contagem de palavras únicas (Word Types).
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Figura 36. Lista de palavras mais frequentes no corpus segundo a ferramenta Wordlist.

A ferramenta Wordlist também possibilita que a lista seja organizada em ordem alfabética (Sort by 

word) e por terminação (Sort by word end).

Figura 37. Lista de palavras ordenadas pela terminação ‘-mente’.
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Todas as palavras acima estão em caixa baixa, mas é possível também, como nas demais ferramen-

tas, investigar e exibir, separadamente, as palavras em caixa alta e em caixa baixa. No caso da figura 

seguinte, as configurações foram estabelecidas para tratar palavras em caixa alta e em caixa baixa 

independentemente umas das outras. Com isso é possível identificar a ocorrência de prováveis ênfa-

ses, exageros, gritos para, na análise, determinar a presença dos valores - experienciais, relacionais e 

expressivos – de determinadas palavras, por exemplo.

Figura 38. Lista de palavras em caixa alta e caixa baixa, em ordem alfabética.

A ferramenta Wordlist também permite que seja criada uma lista de palavras com palavras específicas. 

Na figura abaixo, foi criada uma lista com as palavras ‘parto’, ‘plano’ e ‘relato’
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Figura 39. Lista de palavras de palavras selecionadas (‘parto’, ‘plano’ e ‘relato), em ordem alfabética.

5.3.7. Lista de palavras-chave (Keyword list)

A ferramenta Keyword list possibilita que sejam encontradas no corpus de pesquisa as palavras que 

nele são estatisticamente significativas. É a ferramenta que norteia o recorte metodológico para a aná-

lise eletrônica nesta tese.

Enquanto uma lista de palavras calcula todas as ocorrências de todas as palavras do corpus medindo 

sua frequência, uma lista de palavras-chave compara a lista de palavras do corpus com uma lista de 

palavras de um corpus de referência, medindo sua especificidade (saliency). A especificidade resulta da 

frequência incomum que determinadas palavras possuem no corpus de pesquisa e é expressa por um 

índice de chavicidade (keyness strength).
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Figura 40. Lista de palavras de palavras-chave em ordem de chavicidade.

A frequência considerada incomum das palavras acima – incomum porque não são palavras tão fre-

quentes na língua geral, mas comuns ao corpus de pesquisa – oferece diversos pontos de partida para a 

análise dos dados. Na figura abaixo, em destaque alguns elementos que poderiam ser analisados para 

identificar e interpretar valores (e.g. experencial, relacional ou expressivo) das palavras, gramática e/

ou estrutura textual. 
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Figura 41. Lista de palavras-chave.

Por fim, assim como nas outras ferramentas, além de organizar as palavras em ordem de chavicidade 

(Keyness), as palavras podem ser ordenadas de diversas maneiras: por ordem alfabética, terminação e 

frequência.

• meu parto?

• não queria ?

• não	senti	?	senti	dor?

• dor, contração, contrações

• eu, bebê, marido, doula,ela

• tinha	cesárea

• hora, semanas

• estava,	fiquei,	senti,	tinha

• eu, me, meu, minha, mim
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Figura 42. Palavras-chave ordenadas por terminação: ‘ri’, ‘pari’, ‘abri’, ‘descobri’, ‘preferi’, 
‘sofri’, ‘corri’, sorri’, ‘permiti’, ‘senti’, ‘desisti’, ‘insisti’, ‘consegui’, ‘resolvi’ etc.

Neste capítulo, fizemos um apanhado geral dos critérios de compilação do Corpus BRA, envolvendo re-

colha de textos, marcação e seleção. Como vimos, foram coletados textos que posteriormente tiveram 

que ser excluídos por não se encaixarem na definição de relato de parto adotada nesta tese. 

A segunda parte deste capítulo, consistiu em descrever as ferramentas do AntConc utilizadas na fase 

de análise. As ferramentas foram descritas e exemplificadas uma a uma (linhas de concordância, co-

locações, grupamentos lexicais, lista de palavras, lista de palavras-chave etc.) evitando, assim, que os 

detalhes das configurações e operação do programa sejam retomados no próximo capítulo.
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6. Pré-Análise do Corpus BRABA

6.1.	 Fase	de	pré-análise	do	corpus

Toda pesquisa em LC deve passar por uma fase de familiarização com o corpus de estudo para que o 

pesquisador não parta da posição de tabula rasa (Partington, 2003, p. 259). Alguns modos de fami-

liarizar-se com o corpus são: compilá-lo escolhendo os textos que dele farão parte, inserir etiquetas e 

marcações, converter arquivos em formato para processamento (Baker, 2013, p. 25) e limpar o texto 

de imagens. Todas essas ações podem dar ao pesquisador uma noção muito melhor dos dados e das 

idiossincrasias do corpus, além servir de inspiração para hipóteses de pesquisa e identificação de de-

terminados padrões (Baker, 2013, p. 25). 

No caso desta pesquisa, como mencionado na Introdução, minha familiaridade consciente com o gê-

nero relato de parto começou a se dar partir do último trimestre da minha primeira gravidez, em 2009. 

Foi nessa época que deixei de fazer o pré-natal com o ginecologista que me atendeu por dez anos e 

procurei um médico com uma equipe humanizada que, explicitamente, recomendou que eu lesse rela-

tos de parto de outras mulheres. Fui, portanto, consumidora de muitos relatos de parto produzidos e 

distribuídos por mulheres e/ou organizações ligadas ao movimento pela humanização do parto. 

Como vimos nos Capítulos 2 e 3, o parto humanizado no Brasil, apesar de ser um dos objetivos das 

políticas públicas em saúde no Brasil, ainda está longe de ser a regra na atenção ao parto no país. Seu 

alcance é maior nas faixas da população com maior escolaridade – a mesma faixa que ostenta a maior 

média de cesárea (85 a 90%). Consequentemente, nota-se por meio das fotos que acompanham os 

relatos que as autoras brasileiras são, sobretudo, mulheres brancas.

Os relatos de parto lidos durante minhas duas gestações me ofereceram muitos ensinamentos. Apren-

di, por exemplo, que não há parto igual ao outro, que há diversas posições para parir, que algumas 

mulheres fazem um plano de parto, que o bebê deve ir direto para o colo da mãe, que o parto é um 

evento familiar, que o parto pode ser na água, no hospital, em casa, em casa de parto, que a doula está 

lá para dar apoio físico e psicológico à mãe. Nessa época, percebi também que existiam, porém não 

me interessei em ler, os relatos de parto normal após cesárea. A esses passei a prestar mais atenção à 

medida que minha indignação com a atenção à mulher e ao bebê durante o nascimento e meu engaja-

mento com o movimento pela humanização do parto cresciam. 

Notei a importância dos ensinamentos nos relatos de VBAC em um país que busca mudar o paradigma 

dos nascimentos cirúrgicos, pois qualquer transformação que venha a acontecer em relação ao mo-

delo de atenção obstétrica, ao papel da mulher e dos demais atores sociais no parto e às atuais taxas 

de cesárea passará, necessariamente, como ressaltou Johannson (2014), por muitos partos normais 

após cesárea, tendo os relatos de VBAC na construção desse novo paradigma, um importante papel a 

desempenhar.

O Projeto 31 em 31 (Miragaia, 2013), com seus 31 relatos de VBAC, me fez vislumbrar um corpus eletrô-

nico e, a partir de então, passei à fase de compilação e preparação desses primeiros textos. Todos fo-

ram lidos na íntegra, porém, para os demais, com o intuito de reduzir o viés da pesquisadora na seleção 
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dos textos, foram definidos os critérios de coleta apontados no capítulo anterior e a coleta de textos foi 

feita por duas bolsistas do Projeto COMET (Corpus Multilíngue para Ensino e Tradução) do Programa 

em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de são Paulo. As bolsistas trabalharam sucessi-

vamente e foram orientadas a buscar relatos de parto após cesárea em inglês e português. O número 

almejado de relatos foi de 100 por nacionalidade. Iniciamos com os relatos de mulheres brasileiras, em 

seguida das estadounidenses, britânicas e australianas. Fizemos uma tentativa de coletar relatos de 

parto canadenses1, sul-africanos2, portugueses3, porém, não chegamos a números compatíveis com a 

metodologia de análise4. 

Durante a fase de compilação do corpus, que envolveu, além da coleta dos textos e inserção do cabe-

çalho5, envolveu também, como já mencionado, a exclusão de relatos repetidos, de relatos não escritos 

pela parturiente (e.g. relatos escritos por doulas, obstetrizes, enfermeiras, médicos) e de relatos em 

formato de entrevista e/ou questionário, foram constatadas determinadas características dos respecti-

vos subcorpora (BRA, EUA, UK e AU) que permitiram uma maior familiarização da pesquisadora com o 

gênero textual e com o conteúdo de cada um dos subcorpora. Portanto, antes de proceder ao proces-

samento eletrônico e à análise de dois dos subcorpora compilados, arrolaremos algumas das impres-

sões e achados dessa fase e também abordaremos algumas condições de distribuição dos relatos que 

não ficam tão evidentes a partir da exploração eletrônica do corpus.

6.1.1 Corpus de relatos de mulheres brasileiras (Corpus BRA)

Em relação ao Corpus BRA, observou-se – e, em seguida, comprovou-se (figura abaixo) – que os rela-

tos de VBAC vieram de sites e blogs de ativistas (minhacasatemquintal.com.br; cientistaqueviroumae.

com.br), doulas (e.g. adeledoula.blogspot.com.br; ericadepaula.com.br) e diversas redes de apoio ao 

movimento pela humanização do parto (e.g. amigasdoparto.com.br; maternidadeativa.com.br; vila-

mamifera.com).

1 Foram encontrados apenas 6 relatos de VBAC. 

2 Foram encontrados 14 relatos de VBAC. A maioria dos sites remete o visitante a sites estadunidenses e/ou 
britânicos.

3 Foram encontrados apenas 4 relatos de VBAC, pois a maioria dos sites contêm relatos de cesáreas ou par-
tos normais.

4 ‘Não chegar a números compatíveis’ é uma importante informação sobre o gênero nessas respectivas 
sociedades, porém, como esta pesquisa baseia-se nos princípios e nas ferramentas de análise da LC, que 
pressupõem subcorpora balanceados para comparação e identificação de padrões linguísticos, optamos por 
deixar esses relatos armazenados para estudos futuros.

5 Como já mencionado no capítulo antecedente, o cabeçalho contém informações sobre autoria, site de pu-
blicação, número do VBAC, data do relato, data do parto, e marcação dos segmentos, em cada um dos 385 
relatos, de referências à(s) cesárea(s) anterior(es).
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Figura 43. Página de origem dos relatos do Corpus BRA.

Os relatos brasileiros são, em geral, ilustrados por fotos de mulheres de pele clara, rodeadas por uma 

equipe humanizada (parteira, médico, doula, pediatra). As mulheres, em geral, ocupam posição central 

nas fotos que ilustram, não apenas o momento do nascimento, mas todo o trabalho de parto.

Os textos, apesar de possuírem características da linguagem usualmente empregada na internet (abre-

viaturas, carinhas, pontuação exagerada, caixa alta), são escritos na norma culta. Constatamos que 

a maioria dos textos menciona a cesárea anterior (82 dos 93) e são iniciados a partir da narrativa da 

experiência de cesárea para só depois relatar o parto. 

A segunda gestação começa com a primeira. (BRA_074)

Não teria como relatar minha conquista do meu parto normal sem contar toda trajetó-

ria das minhas gestações anteriores. (BRA_071)

A cesárea é, em geral, narrada como desnecessária e o VBAC como resultado de um conhecimento 

alcançado. Há um antes – uma época de desconhecimento – e um depois – empoderamento por meio 

da informação:

Acho que como todo VBAC o meu começou com um parto roubado, na verdade não 

entendi até hoje o que aconteceu, algum erro de cálculo eu presumo, porque a DPP do 

Davih era pro dia 02/08 e ele nasceu dia 19/08, era meu primeiro filho e a gente fica 

naquela de “e se eu esperar e acontecer algo com o meu bebê?” apesar de tudo estar 

correndo bem (fazíamos exames dia sim dia não) o doutor colocou aquela pressão e 

marcou a bendita [cesárea] pro dia 19. (BRA_022)
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Meu primeiro filho nasceu através de uma cesariana eletiva, com 36 semanas de ges-

tação, no dia 28/12/2007 (o motivo hoje eu sei: conveniência médica). (BRA_029)

Entre os relatos que disponibilizam a datas (<datarelato>, <dataparto), o período de publicação dos 

relatos foi entre 2009 e 2013 e os partos ocorreram entre 2008 e 2013.

Em relação ao número de cesáreas anteriores (<csection>), a maior parte dos 93 relatos é de VBA1C 

(73), mas há diversos VBA2C (14) e VBA3C (6).

6.1.2 Corpus de relatos de mulheres estadunidenses (Corpus EUA)

Os textos do Corpus EUA são originados de sites de apoio a VBACs (e.g. blog.ican-online.org, a maior 

rede de apoio a VBAC dos EUA, com filiais em diversos e estados e países), blogs individuais de mulhe-

res que passaram por VBAC (e.g. a journeytovbac.blogsport.com.br), de profissionais que trabalham 

com VBAC (e.g. nursingbirth.com, mantido por uma enfermeira obstetra) e sites ativistas (e.g. birthwi-

thoutfearblog.com). Muitos desses textos são, assim como no Corpus BRA, ilustrados por fotos reais. 

Por outro lado, o Corpus EUA também possui textos de comunidades criadas em portais sobre gravi-

dez, nascimento e criação de filhos com enfoque comercial (e.g. http://community.babycenter.com e 

storknetfamily.com, nos quais não há fotos do parto). Não só os portais comerciais, porém, a maioria 

dos sites parece ser mantida por anúncios e promover a venda de produtos e serviços relacionados à 

gravidez, nascimento e criação de filhos.

Em matéria de conteúdo destacam-se: muitas referências a nomes de fármacos e diversas ocorrências 

de homebirth (parto domiciliar).

Em relação ao número de cesáreas anteriores, a maior parte dos 101 relatos é de VBA1C (79), mas há 

diversos VBA2C (13) e VBA3C (5).

Entre os relatos que disponibilizam a datas (<datarelato>, <dataparto), o período de publicação dos 

relatos foi entre 2009 e 2013 e os partos ocorreram entre 2008 e 2013, sendo que dois partos relatados 

ocorreram em 1998 (EUA_105) e 1997 (EUA_112), respectivamente.

Sobre a experiência de cesárea, 79 dos 101 textos faz menção à cirurgia anterior. E assim como os rela-

tos do Corpus BRA, as mulheres ao contar sua história de parto começam pelo não-parto:

Like all VBAC stories, mine starts with the birth of my first child. EUA_003

6.1.3 Corpus de relatos de mulheres britânicas (Corpus UK)

Os relatos (<datarelato>) possuem data entre 2002 e 2013 e os partos cujas datas estão mencionadas 

(<dataparto>) ocorreram entre 2002 e 2013.
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Sobre a experiência de cesárea, 60 dos 97 textos faz menção à cirurgia anterior. Dos 97 relatos, 93 são 

de VBA1C, 3 de VBA2C e um de TOLAC (Trial of Labor after Cesarean) com rotura uterina. Não há relatos 

de VBA3C.

O Corpus UK é o menos variado em termos de fontes dos relatos. A maioria dos textos, 83, veio de co-

munidades do portal sobre gravidez, nascimento e parto babycentre.co.uk, um portal sem ligação es-

pecífica com movimentos ativistas. Cinco relatos foram coletados do site homebirth.org.uk, que, além 

de relatos, oferece informações científicas sobre parto domiciliar no Reino Unido, grupos de apoio e 

como acionar o sistema de saúde público (NHS) para ter um parto em casa. Um dos textos veio do site 

da Birth Trauma Association e narra uma tentativa de VBAC que resultou em ruptura uterina e danos 

cerebrais ao bebê (UK_107). Quatro relatos são distribuídos pela comunidade Fertility Friends que 

oferece apoio para casos de infertilidade e gravidez (fertilityfriends.co.uk). E um relato veio de uma 

discussão promovida pela seção Parenting do site da BBC (http://www.bbc.co.uk/parenting/). 

Sobre a produção dos textos, notamos muitas ocorrências de linguagem informal, ortografia fora da 

norma culta, uso de caixa alta, muitas marcas pontuação (!!!!!!) e muitas abreviaturas comumente 

usadas em inglês (ASAP6, AKA7), outras que marcam a linguagem da internet (LOL8, TMI9) e a linguagem 

dos relatos (OH10, DD111, bubs12).

Em termos de conteúdo, há muitos pedidos de desculpas pela extensão dos relatos; por detalhes li-

gados à presença de sangue, fezes, vômitos, laceração; por falta de correção ortográfica; pela demora 

em postar:

Sorry for the long post but went from the worst experience to the most amazing!!! 

(UK_037)

I have a 2nd degree tear and the worst piles imaginable (sorry tmi) but they are heal-

ing well now. (UK_068)

Dois outros aspectos sobre o conteúdo que chamaram a atenção nessa fase foram, primeiramente, a 

quantidade de intervenções durante os partos: indução, descolamento de membranas, episiotomia, 

fórceps, vácuo-extrator, ocitocina sintética, manobra de Kristeller e, segundo, a aparente necessidade 

de aumentar a ‘velocidade’ do parto. 

They also gave me an episiotomy without telling me, which they said was routine but 

it would’ve been nice to know beforehand! (UK_041)

Two midwifes had a leg each and were pushing my knees back, finally her head came 

out and they started pressing and rocking on my stomach.  Meanwhile the registrar 

6 As soon as possible ( o mais rapidamente possível)

7 Also known as (também conhecido por, alcunha)

8 Laughing Out Loud (rindo alto)

9 Too Much Information (excesso de informação)

10 Other Half (marido, companheiro)

11 Darling Daughter 1 (primeira filha)

12 Baby (bebê)
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did an episiotomy with scissors and no local and used a maneuver called the woods-

crew where they twisted her like a corkscrew to get her out. (UK_052)

I ended up with an episiotomy and forceps as, although making progress with pushing, 

they wanted baby out even quicker. (UK_063)

She also booked me in for second sweep on Monday and then breaking of waters for 

Friday 15th if no progress. (UK_013)

6.1.4 Corpus de relatos de mulheres australianas (Corpus AU)

O Corpus AU é composto por 92 relatos de distribuição variada: sites sobre direitos das mulheres no 

nascimento (mybirth.com.au); sites de profissionais (e.g. bellabirthing.com.au, mantido por parteiras 

que oferecem informação e atendimento ao parto domiciliar); (www.essentialaby.com.au, 24 relatos); 

sites de apoio para mulheres que passaram por uma cesárea (www.birthrites.com, 21 relatos, com 

ligação ao ativismo); sites de apoio ao parto pélvico (www.breechbirth.net, 4 relatos)

Os relatos (<datarelato>) possuem data entre 2003 e 2013 e os partos que mencionam data (<datapar-

to>) ocorreram entre 2003 e 2013, sendo que dois nos anos de 1993 e 1997.

Sobre a experiência de cesárea, 84 dos 92 textos fazem menção à cirurgia anterior. Dos 92 relatos, 63 

são de VBA1C, 24 de VBA2C, 3 de VBA3C e 1 VBA4C.

Em matéria de conteúdo, destacamos as diversas referências a ‘hypnobirthing’ e ‘gas’, como métodos 

para controle da dor, bem como um elevado número de acrônimos, que, em muitos casos, dificultavam 

a leitura.

She supplied me with a hypnobirthing CD, amongst other gems of inspiration. 

(AU_085)

Oh that blissful gas, it’s awesome! I only had gas in my 2 previous VB, and found it 

really helped to ‘focus’ in a way. (AU_113)

It didn’t help that the peanut gallery (DH13, GF14 not to mention the midwife and my 

OB15) kept commenting how big his head was!!!!! (AU_116)

As our DD16 was born 8 days before her EDD17 and DS118 10 days before his… (AU_116)

13 Dear Husband = querido marido

14 Girl Friend = amiga

15 Obstetrician = obstetra

16 Dear Daughter = amada filha

17 Estimated Delivery Date = Data Provável de Parto (DPP)

18 Dear Son 1 = filho mais velho
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Subcorpus Corpus BRA Corpus EUA Corpus UK Corpus AU

Período de 
publicação dos 
relatos

2009 e 2013 2009 e 2013 2002 e 2013 2003 a 2013

Período 
dos partos 
relatados

2008 e 2013 1 em 1998 e 1 em 
1999, os demais 

entre 2008 e 2013

2002 e 2013 2003 a 2013, 1 em 
1993 e 1 em 1997

Número total 
de textos

93 101 97 92

Mencionam 
cesárea

82 79 60 84

VBA1C 73 79 93 63

VBA2C 14 13 3 24

VBA3C 6 5 0 3

VBA4C 0 4 0 2

TOLAC 0 0 1 0

Produção

(provável)

Mulheres de alta 
escolaridade, 
com acesso a 

planos de saúde 
privados, ligadas 
ao movimento 

pela humanização 
do parto

Mulheres 
insatisfeitas com o 
sistema hospitalar

Mulheres de 
menor poder 

aquisitivo, em sua 
maioria, atendidas 

pelo sistema 
público de saúde 
(NHS – National 
Health System)

Mulheres 
insatisfeitas com o 
sistema hospitalar

Distribuição Sites de apoio e 
ativismo

Sites de apoio e 
ativismo, alguns 

portais comerciais

Comunidades em 
portais comerciais, 
majoritariamente

Sites de apoio e 
ativismo, alguns 

portais comerciais

Tabela 12. Síntese das informações e achados obtidos durante a fase de familiarização com o Corpus BRABA.
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6.2. O Corpus BRABA: lista de palavras e palavras-chave

São quatro os subcorpora do Corpus BRABA: Corpus BRA, Corpus EUA, Corpus UK e Corpus AU. Con-

forme mostramos, cada um é composto por um número diferente de textos. A tabela baixo apresenta 

algumas informações que permitem caracterizar os corpora em termos de tamanho e riqueza lexical. 

Subcorpus do  
Corpus BRABA Língua

Número  
de textos

Palavras 
(tokens)

Formas 
(types)

Forma/Palavra 
(Type/Token) STTR

Corpus BRA português 93 250 807 14 522 5,79 43,13

Corpus EUA inglês 101 225 736 8 418 3,81 37,03

Corpus UK inglês 97   92 197 5 011 5,61 36,08

Corpus AU inglês 92 200 639 8 249 4,19 37,82

Total de textos 383

Tabela 13. Subcorpora do Corpus BRABA por número de textos, número de palavras e formas do Corpus BRABA.

A coluna Palavras contém informações sobre o número total de palavras do corpus. O maior corpus 

em número de palavras – o Corpus BRA – não é o maior em número de textos – Corpus EUA. A coluna 

Formas contém informações sobre o número de palavras diferentes no corpus, mostrando que o Cor-

pus BRA é o que possui uma maior variedade de palavras diferentes e o Corpus UK a menor. A coluna 

Forma/Palavra é o resultado da divisão do número de formas pelo número de palavras. Quanto menor 

o número, mais repetitivo é o corpus. Como a razão Forma/Palavra é também inversamente proporcio-

nal ao tamanho do corpus, isto é, quanto maior o corpus, menor o valor, existe outra medida, ilustrada 

na última coluna, STTR (Standardized Type/Token Ratio) que se baseia na medida de Forma/Palavra a 

cada grupo de 2000 palavras sucessivas. Portanto, o que as duas medidas mostram é que cada um dos 

subcorpora é, como um todo, menos variado que cada texto considerado individualmente sugerindo 

que é reduzida a variedade de temas abordados pelos subcorpora (Baker, 2013: 52). Os Apêndices 1 a 

4 contêm o número de formas e tipos, bem como as medidas das razões entre formas e tipos para cada 

um dos textos dos quatro subcorpora.

6.2.1 Lista de palavras

A ferramenta Wordlist do AntConc 3.4.0 foi usada para produzir as listas das palavras de cada um dos 

subcorpora.  A partir de listas em ordem de frequência, logo se percebe que, como em qualquer outro 

corpus, as palavras mais comuns são as gramaticais (pronomes, artigos, conjunções e preposições). 

Abaixo, as 25 palavras mais frequentes em cada subcorpus.
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Corpus BRA Corpus EUA Corpus UK Corpus AU

1 9860 e

2 8572 que

3 8221 a

4 7740 de

5 5824 o

6 5281 eu

7 4035 não

8 3345 me

9 3135 com

10 2747 para

11 2469 uma

12 2426 um

13 2323 do

14 2309 em

15 2068 da

16 2046 no

17 2035 meu

18 1948 na

19 1923 parto

20 1919 estava

21 1740 mais

22 1719 minha

23 1700 mas

24 1690 ela

25 1593 pra

1 12614 i

2 8551 and

3 8161 the

4 7563 to

5 6134 was

6 5167 my

7 4354 a

8 3155 that

9 2887 of

10 2849 it

11 2756 in

12 2434 me

13 1958 had

14 1832 for

15 1776 t

16 1707 on

17 1668 at

18 1654 so

19 1553 with

20 1459 she

21 1400 but

22 1395 we

23 1287 this

24 1175 baby

25 1142 birth

1 4533 i

2 3836 and

3 3342 the

4 3207 to

5 2856 was

6 1919 a

7 1459 my

8 1151 in

9 1124 it

10 997 had

11 975 me

12 929 so

13 891 on

14 879 of

15 849 at

16 825 but

17 824 that

18 811 for

19 784 t

20 772 as

21 732 they

22 701 she

23 662 with

24 486 this

25 464 were

1 10383 i

2 7869 the

3 7484 and

4 6789 to

5 5479 was

6 4204 my

7 4062 a

8 2725 of

9 2496 in

10 2421 that

11 2413 it

12 2062 had

13 2044 me

14 1706 for

15 1552 on

16 1548 with

17 1543 at

18 1438 t

19 1397 so

20 1379 as

21 1379 we

22 1207 but

23 1200 she

24 1122 baby

25 1090 birth

Tabela 14. Lista das 25 palavras mais frequentes no Corpus BRABA.

As palavras gramaticais podem oferecer diversas informações sobre o corpus. Por exemplo, podem 

contribuir para determinar o registro do texto (formal ou informal), o tipo de narrativa (primeira, ter-

ceira pessoa), os temas tratados, se o texto parece polêmico. Porém, para fins de estudos sobre o 

discurso, são as palavras de conteúdo (e.g. substantivos, adjetivos, verbos, advérbios) que costumam 

oferecer mais elementos para uma análise. 

Na tabela seguinte, são exibidas as listas de frequência das 25 palavras de conteúdo mais comuns a 

cada um dos subcorpora.
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Corpus BRA Corpus EUA Corpus UK Corpus AU

07 4035 não

19 1923 parto

20 1919 estava

21 1740 mais

31 1109 muito

33 1064 já

34 1031 tinha

36 917 é

37 853 contrações

38 853 quando

39 813 tudo

42 709 só

43 698 dia

44 695 fazer

45 685 depois

46 652 ter

47 634 bem

48 620 casa

49 617 disse

50 602 dor

51 589 fui

52 560 ainda

53 559 até

55 556 mesmo

56 551 queria

57 536 hora 

05 6134 was

13 1958 had

15 1776 t

24 1175 baby

25 1142 birth

30 1025 were

32 983 contractions

33 969 just

35 954 be

36 932 s

37 915 would

38 885 not

40 867 have

41 838 all

42 838 labor

43 828 time

44 800 get

45 772 after

46 722 could

48 718 got

49 670 like

50 643 felt

51 640 back

53 633 vbac

54 619 is

59 567 if

05 2856 was

10 997 had

12 929 so

19 784 t

20 772 as

25 464 were

27 448 baby

28 436 have

30 424 all

31 409 vbac

32 406 said

33 405 contractions

35 393 be

36 386 not

39 345 am

41 344 after

42 340 back

43 339 got

44 325 get

45 325 just

46 312 would

47 308 time

48 303 went

50 288 when

54 268 labour

55 259 if

05 5479 was 

12 2062 had 

18 1438 t 

19 1397 so 

20 1379 as 

24 1122 baby 

25 1090 birth

27 902 have 

28 892 about 

31 851 be 

32 838 were 

35 763 would 

36 759 s 

37 754 not 

38 749 all 

40 668 just 

41 666 after 

43 641 time 

44 624 contractions 

45 615 could 

47 590 get 

48 581 labour 

49 576 back 

50 563 felt 

51 559 hospital

52 551 am 

Tabela 15. Listas das 25 palavras de conteúdo mais frequentes dos subcorpora do Corpus BRABA.

Apesar de a alta frequência de determinadas palavras ou grupos de palavras ser capaz de contribuir 

para que o pesquisador revele os discursos (principalmente, o dominante) em um determinado corpus, 

uma lista de frequência isolada possui diversas limitações. Além de, evidentemente, não ser possí-

vel extrair conclusões ou comprovar hipóteses a partir da mera frequência (isso dependeria de, por 

exemplo, análises das colocações, linhas de concordância, gráficos de dispersão etc. conjugados com 

elementos de intertextualidade e contexto), as palavras que ‘frequentam’ a lista podem parecer óbvias 

por serem esperadas: ‘here we find words we would perhaps have expected or guessed to appear” 

(Baker, 2013, p. 123).
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Para se chegar às palavras mais relevantes em um determinado corpus, isto é, àquelas que são estatis-

ticamente significativas no discurso pesquisado, usa-se a ferramenta Keyword (Palavra-chave).

6.2.2 Lista de palavras-chave

Enquanto a lista de palavras informa a frequência, a lista de palavras-chave mede a relevância (sa-

liency) de determinadas palavras no corpus.  A medida estatística adotada pelo AntConc é o teste de 

verossimilhança logarítmica (log-likelihood test). 

A lista de palavras-chave é o resultado da comparação entre a lista de palavras do corpus de pesquisa 

com uma lista de palavras de um corpus de referência ou corpus de controle. Na nossa abordagem 

multilíngue, estamos trabalhando com dois corpora de referência: um em português do Brasil e outro 

em inglês americano e britânico. Foram escolhidos dois corpora de língua geral, que incluem diversos 

gêneros textuais, para serem usados como referência: o Corpus Jornalístico (inglês) e parte do Corpus 

Lacio-Ref (português).

O Corpus Jornalístico é um corpus particular contendo textos, em norma culta, de diversas seções 

(saúde, economia, generalidades, empresas, internacional etc.) de jornais e revistas em língua inglesa: 

Financial Times, Los Angeles Times, The Guardian, The New York Times, The Times,USA Today e The 

Washington Post.

O Lácio-Ref faz parte do projeto Lácio-Web19 e é um corpus aberto e público. É composto por textos na 

norma culta organizados por áreas do conhecimento (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências 

da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Socais Aplicadas e Generalidades). Ao 

todo, o corpus possui cerca de 10 milhões de palavras. A fim de aproximar as características de ambos 

os corpora de controle (e.g. número de palavras, variedade lexical) foram selecionados apenas três dos 

subcorpora do Lácio-Ref: Generalidades, Saúde e Ciências Sociais.

As características dos corpora de controle estão resumidas na tabela abaixo.

Corpus Língua
Número de 

textos

Número  
de palavras 

(tokens)

Número 
de Formas 

(types)
Forma/
Palavra STTR

Jornalístico inglês 2 220 1 944 806 59 803 3,17 48,70

LacioRef 
(generalidades, 

saúde, sociais)

português 3 801 2 893 763 77 009 2,73 43,83

Tabela 16. Corpora de referência adotados

19 http://www.nilc.icmc.usp.br/lacioweb/tipologia.htm
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A função de um corpus de referência é oferecer ‘uma norma com a qual se fará a comparação das fre-

quências do corpus de estudo’ (Berber-Sardinha, 2004, p. 97) 

O cruzamento das duas listas de frequência – a do corpus de referência com a do corpus de estudo – 

resulta em uma lista de palavras-chave classificadas pelo índice de chavicidade (keyness).

A significância estatística das palavras é expressa, no AntConc20, pelo índice de chavicidade representa-

do pelas faixas de valores abaixo: 

95th percentile; 5% level; p < 0.05; critical value = 3.84 

99th percentile; 1% level; p < 0.01; critical value = 6.63 

99.9th percentile; 0.1% level; p < 0.001; critical value = 10.83 

99.99th percentile; 0.01% level; p < 0.0001; critical value = 15.13

O valor p < 0.05, por exemplo, indica que há 95% de chance de que a palavra não ocorre no corpus por 

acaso. O valor p < 0.01, que há 99% de chance de as palavras não ocorrerem por acaso e assim por 

diante. Consequentemente, quanto menor o valor de p, maior a probabilidade de a palavra não ocorrer 

no corpus de pesquisa por mero acaso, mas de resultar de uma escolha consciente ou inconsciente do 

autor em empregá-la reiteradamente (Baker, 2013, p. 125).  A terceira coluna das tabelas abaixo indica 

que todas as palavras-chave apresentadas possuem 99,99% de chance de não ocorrerem por acaso no 

corpus.

As tabelas a seguir contêm informações sobre as palavras-chave:

20 Informação do arquivo Readme, o manual do usuário do AntConc 3.4.0w [Disponível em http://www.ant-
lab.sci.waseda.ac.jp/software/antconc341/AntConc_readme.pdf].
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(1) ordem

(2) frequência

(3) significância estatística

(4) palavra

Corpus BRA

(1) (2) (3)  (4)

1 5281 18633.208 eu

2 3345 11992.457 me

3 1923 9180.751 parto

4 2035 7710.699 meu

5 1593 7104.627 pra

6 1919 6383.577 estava

7 1719 6112.153 minha

8 853 4199.794 contrações

9 1690 3394.129 ela

10 1031 2839.212 tinha

11 464 2251.469 contração

12 446 2216.502 cesárea

13 589 2177.989 fui

14 602 2146.774 dor

15 1280 2146.747 era

16 551 2005.144 queria

17 519 1951.840 bebê

18 4034 1838.170 não

19 388 1796.361 senti

20 490 1667.343 mim

21 457 1650.679 marido

22 420 1627.632 fiquei

23 813 1589.982 tudo

24 536 1445.035 hora

25 288 1431.284 doula

Tabela 17. Primeiras 25 palavras-chave do Corpus BRA (ordem, frequência, chavicidade)
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Corpus EUA

(1) (2) (3)  (4)

1 12614 31792.971 i

2 5166 14951.190 my

3 6134 8178.250 was

4 2434 6764.215 me

5 1140 4581.349 birth

6 1175 4544.530 baby

7 983 4405.913 contractions

8 838 3117.329 labor

9 1654 2175.680 so

10 8551 1976.319 and

11 1958 1974.407 had

12 443 1938.803 midwife

13 430 1934.113 vbac

14 643 1903.028 felt

15 1776 1810.256 t

16 1459 1706.625 she

17 360 1567.536 contraction

18 718 1468.826 got

19 558 1248.398 didn

20 345 1240.004 pushing

21 478 1222.868 started

22 969 1159.943 just

23 356 1116.471 push

24 255 1106.564 cm

25 522 1015.875 really

Tabela 18. Primeiras 25 palavras-chave do Corpus EUA (ordem, frequência, chavicidade)
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Corpus UK

(1) (2) (3)  (4)

1 4531 12609.254 i

2 2856 4772.776 was

3 1453 4319.354 my

4 974 3199.984 me

5 405 2476.385 contractions

6 442 2167.556 baby

7 929 1782.449 so

8 997 1405.109 had

9 236 1402.962 midwife

10 220 1313.003 cm

11 225 1289.658 mins

12 3817 1222.010 and

13 239 1131.436 birth

14 200 1075.169 nd

15 701 1066.149 she

16 345 1055.263 am

17 783 958.923  t

18 151 928.482  vbac

19 303 870.554  went

20 336 855.076  got

21 268 821.860  labour

22 202 815.252  pain

23 221 738.507  felt

24 118 725.569  dilated

25 221 703.218  started

Tabela 19. Primeiras 25 palavras-chave do Corpus UK (ordem, frequência, chavicidade)
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Corpus AU

(1) (2) (3)  (4)

1 10383 26115.125 i

2 4204 12216.095 my

3 5479 7525.006 was

4 2044 5750.748 me

5 1086 4583.184 birth

6 1122 4560.778 baby

7 624 2929.660 contractions

8 2062 2552.174 had

9 465 2139.709 midwife

10 1397 1797.098 so

11 563 1715.812 felt

12 7484 1694.988 and

13 355 1675.062 vbac

14 581 1555.641 labour

15 559 1447.284 hospital

16 1438 1344.186 t

17 1200 1326.493 she

18 551 1284.215 am

19 366 1155.524 bed

20 488 1115.088 didn

21 237 1078.354 cm

22 226 1066.378 ob

23 235 1061.230 contraction

24 323 1013.747 pain

25 1379 940.774  we

Tabela 20. Primeiras 25 palavras-chave do Corpus AU (ordem, frequência, chavicidade)

Após a fase de familiarização com o Corpus BRABA e a produção das listas de palavras e lista de pala-

vras-chave para todos os subcorpora , o item seguinte inaugura a fase da fase de análise propriamente 

dita. 
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6.3.	 Refinamento	das	palavras-chave	e	etapas	de	análise

Para fins desta pesquisa, apesar de o Corpus BRABA contar com quatro subcorpora: Corpus BRA, Cor-

pus EUA, Corpus UK e Corpus AU, devido ao grande volume de textos e, consequentemente, de dados 

capazes de serem levantados, serão analisados apenas os dois primeiros. 

O ponto de partida da análise do Corpus BRA e do Corpus EUA são as palavras-chave produzidas pela 

ferramenta Keyword do AntConc. Segundo Scott (1999), uma lista de palavras-chave contém 3 catego-

rias de palavras: nomes próprios; palavras de conteúdo (aboutness words); palavras gramaticais de alta 

frequência (e.g. pronomes, artigos). 

CORPUS BRA Corpus EUA

1 5281 18633.208 eu

2 3345 11992.457 me

3 1923 9180.751 parto

4 2035 7710.699 meu

5 1593 7104.627 pra

6 1919 6383.577 estava

7 1719 6112.153 minha

8 853 4199.794 contrações

9 1690 3394.129 ela

10 1031 2839.212 tinha

11 464 2251.469 contração

12 446 2216.502 cesárea

13 589 2177.989 fui

14 602 2146.774 dor

15 1280 2146.747 era

16 551 2005.144 queria

17 519 1951.840 bebê

18 4034 1838.170 não

19 388 1796.361 senti

20 490 1667.343 mim

21 457 1650.679 marido

22 420 1627.632 fiquei

23 813 1589.982 tudo

24 536 1445.035 hora

25 288 1431.284 doula

1 12614 31792.971 i

2 5166 14951.190 my

3 6134 8178.250 was

4 2434 6764.215 me

5 1140 4581.349 birth

6 1175 4544.530 baby

7 983 4405.913 contractions

8 838 3117.329 labor

9 1654 2175.680 so

10 8551 1976.319 and

11 1958 1974.407 had

12 443 1938.803 midwife

13 430 1934.113 vbac

14 643 1903.028 felt

15 1776 1810.256 t

16 1459 1706.625 she

17 360 1567.536 contraction

18 718 1468.826 got

19 558 1248.398 didn

20 345 1240.004 pushing

21 478 1222.868 started

22 969 1159.943 just

23 356 1116.471 push

24 255 1106.564 cm

25 522 1015.875 really

Tabela 21. Palavras-chave do Corpus BRA e do Corpus EUA (ordem, frequência, chavicidade).
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Em relação à primeira categoria, os nomes próprios21 não encabeçam as listas do Corpus BRA por ra-

zões que, a posteriori, parecem óbvias: os textos que compõem o corpus são narrativas em primeira 

pessoa sobre uma experiência e realização da própria narradora. Portanto, como seria de se esperar, 

uma narrativa dessa natureza gira em torno da autora. São os pronomes ‘eu’ e ‘I’ que ocupam as pri-

meiras posições. 

Nossa análise, assim como a maior parte dos estudos do discurso baseados em corpus enfocará, al-

gumas palavras de conteúdo tendo em vista que as perguntas de pesquisa contemplam os papeis dos 

atores sociais e a construção da experiência do nascimento. Exceção feita aos pronomes ‘eu’ e ‘I’ por 

eles serem essenciais na construção da representação das mulheres.

Como a riqueza de dados é uma das características da LC, adotamos alguns filtros para selecionar as 

palavras-chave e empreender a análise.  Em primeiro lugar, foram excluídos pronomes (exceto ‘eu’ e ‘I’, 

verbos (‘tinha’, ‘estava’, ‘fui’, ‘queria’), preposições (‘pra’), conjunções (‘e’, ‘and’, ‘so’), advérbios (‘just’, 

‘really’), restando:

21 Observou-se que o primeiro nome próprio a aparecer na lista das palavras-chave do Corpus BRA, acima, 
é ‘cris’ na posição 98, ocorrendo 114 vezes, com chavicidade de 555.243. Este estudo não contemplará 
nomes próprios devido ao recorte metodológico adotado. Porém vale mencionar que, no caso de ‘Cris’, o 
nome se refere a duas profissionais renomadas no atendimento ao parto humanizado em São Paulo, SP, e 
também ativistas: Ana Cristina Duarte (obstetriz) e Cristina Balzano (doula e obstetriz).  ‘Ana Cris’ ocorre 56 
vezes em 11 relatos, ‘a cris’ ocorre 38 vezes. 
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- em vermelho - os pronomes ‘eu’ e ‘I’ ‘

- em preto – os atores sociais 

- em azul - as palavras que, após a exclusão das categorias mencionadas, possuíam maior grau 

de significância estatística 

- em verde - o advérbio ‘não’, ‘no’, por ser a segunda palavra que mais ocorre no corpus (de-

pois de ‘eu’ e ‘I’).

Corpus BRA Corpus EUA

1 5281 18633.208 eu

3 1923 9180.751 parto

8 853 4199.794 contrações

11 464 2251.469 contração

12 446 2216.502 cesárea

14 602 2146.774 dor

17 519 1951.840 bebê

18 4034 1838.170 não

21 457 1650.679 marido

25 288 1431.284 doula

43 194 964.129  vbac

56 204 835.916  dra

81 160 656.840  go

87 175 623.567  enfermeira

95 165 577.007  dores

122 97 471.079  parteira

279 40 198.789  anestesista

392 29 144.122  obstetriz

1 12614 31792.971 i

5 1140 4581.349 birth

6 1175 4544.530 baby

7 983 4405.913 contractions

8 838 3117.329 labor

12 443 1938.803 midwife

13 430 1934.113 vbac

15 1776 1810.256 t

17 360 1567.536 contraction

31 203 913.081  doula

36 299 854.110  pain

38 233 825.865  nurse

42 167 751.155  ob

54 148 636.912  midwives

59 242 549.817  husband

64 119 535.254  cesarean

65 218 529.316  doctor

358 20 77.001 anesthesiologist

Tabela 22. Primeiro recorte de seleção das palavras-chave para análise.

Como restaram mais de quinze palavras-chave em cada corpus, foi necessário aplicar mais um filtro de 

modo a enfocar o recorte nos atores sociais. Assim, a lista final de palavras resultou em dez palavras-

-chave, algumas das quais se sobrepões (e.g. ‘dra’/‘go’ e ‘ob’/’doctor’).



206

Corpus BRA Corpus EUA

1 5281 18633.208 eu

17 519 1951.840 bebê

21 457 1650.679 marido

25 288 1431.284 doula

56 204 835.916 dra

81 160 656.840 go

87 175 623.567 enfermeira

122 97 471.079 parteira

279 40 198.789 anestesista

392 29 144.122 obstetriz

1 12614 31792.971 i

6 1175 4544.530 baby

12 443 1938.803 midwife

31 203 913.081 doula

38 233 825.865 nurse

42 167 751.155 ob

54 148 636.912 midwives

59 242 549.817 husband

65 218 529.316 doctor

358 20 77.001 anesthesiologist

Tabela 23. Palavras-chave selecionadas para análise.

Tal qual a lista de palavras frequentes, uma lista de palavras-chave tampouco oferece elementos subs-

tanciais para uma análise conclusiva do discurso em questão. Ainda que possamos usar essas palavras 

para formular hipóteses ou teorizar a respeito da significância de cada uma delas, para chegar a con-

clusões fundamentadas serão utlizadas as demais ferramentas já apresentadas detalhadamente no 

Capítulo 5:

•	 linhas de concordância – contendo a palavra ou expressão de busca e seu cotexto, 

ordenada à esquerda ou à direita para identificar padrões lexicais.

•	 lista de colocados – lista de palavras que ocorrem na janela de, no máximo, cinco pa-

lavras à direita e cinco palavras à esquerda da palavra/expressão de busca. A janela 

poderá variar dependendo da palavra-chave em questão. Serão analisadas as palavras 

que mais ocorrem com a palavra de busca.

•	 lista de agrupamentos lexicais ou n-gramas – agrupamentos fixos de palavras recor-

rentes nas linhas de concordância produzidas anteriormente.

•	 gráfico de dispersão lexical – barras que mostram em que parte do texto (começo, 

meio, fim) a expressão de busca ocorre.

Após a seleção da palavra-chave, a etapa seguinte foi fazer o recorte dos dados para análise a depender 

da quantidade de dados disponíveis.  Em regra, as etapas são: (1) seleção da palavra-chave; (2) acesso 

ao contexto pelas linhas de concordância; (3) produção da lista de colocados; (4) acesso ao contexto pe-

las linhas de concordância da palavra-chave no contexto do colocado e (5) identificação dos discursos.

Palavra-
chave 

Linhas de 
concordância 

Lista de 
colocados 

Linhas de 
concordância Discurso 

Figura 44. Etapas básicas para análise.
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As etapas não são rígidas, pois como o AntConc produz muitos dados em muito pouco tempo, permite 

uma circularidade e dinamicidade entre as ferramentas que são usadas para não apenas produzir, mas 

também, confirmar as conclusões da analista na identificação dos discursos.

Palavra-chave

Gráfico de 
dispersão

Gráfico de 
dispersão

Lista de 
colocados

Lista de 
colocados

Lista de 
colocados

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Visualização
do arquivo

Linhas de 
concordância

Linhas de 
concordância

Linhas de 
concordância

Linhas de 
concordância

Linhas de 
concordância

Linhas de 
concordância

<~50

Discurso
Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Discurso

Agrupamento 
lexicais

>~50

Figura 45. Etapas dinâmicas de análise.

Outro recorte estabelecido para fins de análise foi a preferência que daremos aos colocados das pala-

vras-chaves. Selecionaremos os colocados que mais coocorrem com as palavras-chave, independen-

temente de categoria gramatical. A coocorrência é definida pela janela de cinco palavras à esquerda 

e cinco palavras à direita (5L/5R), pelo menos, três vezes no corpus e em, pelo menos, dois textos 

diferentes.

Entre os discursos22  que se pretende desvelar estão aqueles que marcam os relatos de parto após 

cesárea, discursos que podem estar articulados com discursos existentes e/ou que combinados criem 

outros discursos, já que o novo surge a partir da articulação com o existente23 (Fairclough, 2003, p. 

127). O discurso, nesta etapa, corresponde às imagens mentais refletidas e despertadas pelos padrões 

22 “‘Discourse’ is used in a general sense for language (as well as, for instance, visual images) as an element of 
social life which is dialectically related to other elements. ‘Discourse’ is also used more specifically: different 
discourses are different ways of representing the world.” (Fairclough, 2003, p. 215)

23 “[D]iscourses can themselves be seen as combinations of other discourses articulated in particular ways. 
This is how new discourses emerge – through combining existing discourses together in particular ways. […] 
The new is made out of a novel articulation of the old.” (Fairclough, 2003, p. 127).
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linguísticos e também às diferentes formas de representar o mundo (Fairclough, 2003, p. 215). Por 

meio da identificação desses discursos, almejamos responder as perguntas de pesquisa, a saber:

1) Como as identidades são construídas nos relatos de parto normal após cesárea?

2) Como a experiência de nascimento é representada nos relatos de parto normal após 

cesárea?

As perguntas estão ligadas a duas hipóteses:

1) Os discursos com os quais as narradoras constroem as identidades e a experiência de 

nascimento são mais centrados na mulher no país com menor índice de cesárea (i.e. 

Estados Unidos). 

2) Os discursos dos relatos de parto procuram abalar e afrontar explicitamente o discur-

so hegemônico.

Por fim, vale ressaltar que a busca pelas palavras-chave durante a análise pode ocorrer em sua versão 

lematizada: “Um lema é a versão canônica de uma palavra” (Baker, 2013: 55) e compreende as varian-

tes das desinências (flexão nominal e gramatical) e as variantes ortográficas e também aos sinônimos 

em potencial da palavra de busca.  As formas lematizadas estão representadas em caixa alta italicizada. 

Nesse sentido, quando o leitor se deparar com MÉDICO, por exemplo, corresponderá a ‘go/médico/

médica/obstetra/dr/dra/doutor/doutora’.
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7. Análise do Corpus BRA

Este capítulo é dedicado à análise do Corpus BRA, que, como mencionado é composto por 93 relatos 

de parto normal após cesárea de mulheres brasileiras. A análise partirá das palavras referentes aos 

sujeitos: ‘eu’, ‘bebê’, ‘marido’, ‘doula’, ‘médico’, ‘enfermeira’, ‘parteira’, ‘obstetriz’. A tabela abaixo con-

tém (1) a posição da palavra na lista de palavras-chave, (2) a frequência absoluta no Corpus EUA , (3) o 

índice de chavicidade e (4) a palavra-chave de busca.

A partir das palavras-chave, exploraremos o corpus e, com os dados obtidos, buscaremos estabelecer 

conexões com textos e discursos fora do corpus, com enfoque na intertextualidade e nos aspectos 

ideológicos do discurso dos relatos de parto.

Ao final de cada item deste capítulo, encontram-se gráficos que oferecem uma síntese das construções 

das identidades nos relatos de parto, da representação da experiência do nascimento e dos discursos 

que emergiram com base no processamento eletrônico.

Corpus BRA

(1) (2) (3) (4)

1 5281 18633.208 eu

17 519 1951.840 bebê

21 457 1650.679 marido

25 288 1431.284 doula

56 204 835.916 dra

81 160 656.840 go

87 175 623.567 enfermeira

122 97 471.079 parteira

279 40 198.789 anestesista

392 29 144.122 obstetriz

Tabela 24. Palavras-chave analisadas no Corpus BRA.

7.1. ‘eu’

A palavra ‘eu’ é sexta palavra mais frequente do Corpus BRA. Só é precedida de: ‘e’, ‘que’, ‘a’, ‘de’ e ‘o’, 

palavras que costumam ocupar o topo da lista de frequência de qualquer corpus em português brasilei-

ro. Na primeira pesquisa feita com o programa Antconc, foram produzidas 5 275 linhas de concordân-

cia para ‘eu’. Para visualizar em que parte do texto ‘eu’ ocorre, antes de proceder à análise dos padrões 

lexicais, acionamos a ferramenta Plot de dispersão gráfica. A figura abaixo mostra – em barras (uma 
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barra vertical para cada ocorrência de ‘eu’) – o quanto ‘eu’ é empregado pelas narradoras em cada um 

dos textos. Cada barra corresponde a um relato. O texto BRA_001, por exemplo, possui 232 ocorrências 

de ‘eu’ e o texto BRA_003, apenas sete, ainda que ambos estejam narrados em primeira pessoa.

Figura 46. Exibição gráfica das ocorrências de ‘eu’ nos textos do Corpus BRA.

Em português, ao escolher empregar o pronome ‘eu’ – que poderia ser dispensado pela flexão verbal 

da primeira pessoa do singular –, a produtora do texto está, consciente ou inconscientemente, mar-

cando-o ideologicamente. O emprego do ‘eu’ em posição inicial (‘Eu’, 978 oc.) está diretamente rela-

cionado ao emprego da voz ativa e, no caso dos relatos, coloca a narradora em evidência e também 

marca sua agência.

Além de ser verificado em posição inicial, ‘eu’ ocorre proximamente a outros ‘eu’, como revela a tela 

abaixo. A busca para  ‘eu * eu’ (eu seguido de qualquer palavra ou caracteres + eu) produziu 55 linhas 

de concordância, algumas das quais estão ilustradas na figura a seguir.
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Figura 47. Linhas de concordância para ‘eu * eu ’:

A constante repetição de ‘eu’ também aponta para um alto grau de agência das narradoras que se iden-

tificam e se sinalizam reiteradamente, ao falar de sua experiência em uma linguagem repleta de indi-

vidualidade (pessoalidade1) e de processos materiais (ação física parir, gestar, rodar, comer) e mentais 

(sentir, entender, desistir, querer). A partir de tantas ações e da proximidade de tantos ‘eus’, nota-se, 

nas linhas de concordância e acesso aos textos (File View), uma dinâmica intensa que revela diversos 

discursos, muitos dos quais se sobrepõem.

A análise das 55 linhas de concordância acima (‘eu*eu’) trouxe à tona os discursos listados abaixo. Mui-

tos deles se sobrepõem, portanto, os excertos não devem ser interpretados como se fossem exemplo 

apenas do discurso sob o qual está elencado.

- discurso do empoderamento: (eu gerei, eu pari, eu quero, eu posso, eu deixar, eu sabia, eu 

exijo, eu li)

Diga ao viado do meu marido que me consiga uma anestesia já! Eu exijo! (Eu sei, mi-

nha sogra, seu filho é um santo.) (BRA_048)

Mas eu agachava, eu sabia que isso te traria mais rápido para meus braços. 

(BRA_009)

1 Para Benveniste (1991) a noção de pessoalidade é transmitida por eu e tu/você. O nós seria o eu e o não-
-eu.
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- discurso do desejo, do pensamento positivo, da autoconfiança: (eu vou conseguir, eu queria 

muito); discurso do empoderamento pela informação (me preparei, fui em busca de 

informação)

Queria muito ter parto natural e me preparei para isso, fui em busca de ajuda, infor-

mação, entrei em comunidades no orkut sobre VBAC e coloquei em mente “dessa vez 

eu consigo”. Eu queria muito, muito mesmo! (BRA_014)

- discurso do medo: (amarelei, arreguei, medo, medo da morte)

Não, eu não bancaria isso. Na hora H, eu amarelaria. Eu certamente pararia no cen-

tro cirúrgico. O jeito era mudar de médico. (BRA_037)

- discurso da dificuldade e desistência:  (Eu não quero mais, eu tô cansada, eu desisto)

Eu não quero mais, eu preciso dormir, eu tô cansada, eu tô com dor, eu desisto. Eu, 

eu, eu. Esquece Patricia. Teu ego não manda mais. Agora não é você no comando. 

(BRA_039)

- discurso da vitória, da realização (Estava eufórica. Eu consegui!)

Fui só emoção e alegria, sou só emoção e alegria!!! Escolhi viver esse momento, esco-

lhi dar a luz! Eu engravidei, eu gerei, eu pari!! (BRA_035)

- discurso da superação: (Eu que sempre me achei...)

Eu pari. Quando o mundo todo disse que eu não podia. Eu pari. EU. MEU corpo. Perfei-

to. (BRA_039)

- discurso da transformação (eu renasci):

Estava eufórica. Eu consegui, eu renasci!!! Eu não conseguia acreditar. Eu, que 

sempre me achei fraquinha, havia conseguido parir minha filha do jeito que eu queria: 

em casa, junto da minha família e no meu tempo! Esta foi, sem dúvida, a melhor 

experiência das nossas vidas. (BRA_115)

O discurso da transformação (eu renasci) é comum em inúmeros textos fora do Corpus BRA e no univer-

so do discurso das mulheres que pariram no modelo humanizado.  Abaixo um exemplo de depoimento 

na página do filme O Renascimento do Parto, que possui mais de 100 000 seguidores.
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Texto 49. Depoimento de Mariana Moraes na página da rede social 
Facebook de O Renascimento do Parto, 2014.

O título do filme alude ao título do livro de Michel Odent, Birth Reborn: What Childbirth Should Be 

(1994). O filme é um documentário que denuncia as mazelas da atenção tecnocrática ao parto, compa-

rando-a à experiência do parto humanizado, não necessariamente à experiência de partos após cesá-

reas. Se o enfoque do filme fosse a documentação de experiências de VBAC exclusivamente, em linha 

com o discurso dos relatos, poderia se chamar O Renascimento da Mãe. Ao proclamar que renasceu, 

a mulher afirma, pelo não-dito, que morrera anteriormente, que seu eu fora fraturado pela experiên-

cia anterior e só readquirido no renascimento ‘quase 7 anos depois de uma cesárea desnecessária’ 

(BRA_018). Ao discorrer sobre a auto-identidade na modernidade, Giddens (2002) destaca que um 

indivíduo ontologicamente inseguro pode exibir uma ausência da concepção duradoura de estar vivo, 

refletindo um sentimento de descontinuidade biográfica (Giddens, 2002: 55). Renascer no nascimento 

dos filhos poderia ser, nesse sentido, interpretado como uma das curas para a ‘morte materna’, para as 

fraturas do eu, para a fragmentação da identidade e o fim de uma possível descontinuidade biográfica 

da narradora: 

Nesse dia, renasci eu, mulher e mãe de novo, quase 7 anos depois de uma cesárea 

desnecessária. (BRA_018)

A alta ocorrência do ‘eu’ no Corpus BRA (e de ‘I’ no Corpus EUA) faz do discurso dos relatos de parto um 

discurso repleto de subjetividade e um meio de construção da auto-identidade. Nos relatos o ‘eu’ mar-

ca um discurso reflexivo, pelo qual questões existenciais da narradora vem à tona (‘renasci, eu, mulher 

e mãe de novo’, BRA_018). O mesmo não é verificado – chegando as ser uma oposição a - nas represen-

tações hegemônicas do discurso das celebridades que passaram por cesárea. Enquanto os relatos BRA 

são polvilhados de ‘eu’, os exemplos extraídos do discurso das mulheres celebridades são marcados 



214

por um ‘eu’ que se desintegra em um ‘nós’. O discurso que começa com ‘eu’ (‘vou tentar normal’, ‘que-

ro normal’), após o parto se transforma em ‘nós’(‘optamos pela cesárea’), ou seja, no ‘não-eu’.  

Os relatos BRA também refletem a intensidade da voz das narradoras que, além de falar em primeira 

pessoa sobre si mesmas, falam alto e/ou gritam e exclamam, antes e depois do parto:

EU VOU CONSEGUIR, EU VOU, EU VOU TER MEU PN2!!! (BRA_014)

EU CONSEGUI. EU FUI FORTE, EU NASCI DE NOVO ali, com minha filha. (BRA_88)

Vale mencionar que, ainda que excluídos da lista de palavras-chave que norteiam esta pesquisa, os pro-

nomes possessivos (e.g. MEU PN, minha filha, meu corpo, meu tempo) marcam o discurso dos relatos 

de parto e nos faz refletir sobre o modo como as mulheres se sentem donas não só do parto, mas de 

seu corpo, do tempo e do espaço. Verificamos que este aspecto volta à tona à medida que a análise 

avança.

realização 
da mulher

Eu

 

eu * eu

 

Identidade

mulher

 

confiante

preparada

antes do 
parto

medrosa

insegura

 durante o 
parto

vitoriosa orgulhosa renascida reflexiva

Discurso

 

d. do medo

d. da dificuldade

Evento

parto 
como

pertencente 
à mulher

vitória

algo q exige 
preparo

d. da vitória, realização

d. da superação

d. da transformação

depois do 
parto

Gráfico 01. Síntese da análise de ‘eu*eu’. 

A próxima etapa3 da análise de ‘eu’ – e que, como veremos abaixo, é a primeira etapa da análise das 

demais palavras-chave  – foi produzir a lista de colocados, ou seja, das palavras que coocorrem com ‘eu’ 

em uma janela de cinco palavras à esquerda e cinco palavras à direita, e ocorrem, no mínimo, quatro 

vezes no corpus em, pelo menos, dois textos diferentes.

A lista de colocados está apresentada na tela abaixo e, marcados em vermelho, os colocados que, 

atendendo os requisitos acima, serão analisados. Os primeiros três colocados, por exemplo, foram 

descartados por ocorrem em apenas um relato. 

2 Parto normal.

3 Com a análise de ‘eu’ partindo da ferramenta Plot e, em seguida, partindo da ferramenta Collocates, nosso 
objetivo foi demonstrar, nesse primeiro momento, que os discursos mais frequentes emergem da mesma 
forma, independentemente da ferramenta com que se inicia a análise.



215

Figura 48. Lista de colocados de ‘eu’.

Eu > desisto

Tendo em vista que o corpus é composto por relatos de parto normal após cesárea que narram expe-

riências positivas, é interessante notar que a palavra de mais alta significância estatística na combina-

ção com ‘eu’, ou seja, da mulher que alcançou o resultado almejado, é ‘desisto’.

As linhas de concordância revelam duas falas em que a mulher, em trabalho de parto e com dor, duvida 

de sua capacidade (1) e expressa desejo de desistir (‘eu desisto’, ‘eu não quero mais’).

- Amor, ainda não ritmou??

- Ainda não. Pode demorar, mas você vai conseguir.

Não, eu não vou conseguir(1).

Eu não quero mais, eu preciso dormir, eu tô cansada, eu tô com dor, eu desisto(2) .  

(BRA_039)

Chamei o Carlos e disse, muito tensa: “Você tá junto comigo pra tudo que eu resol-

ver fazer?? você tá mesmo????”(3) “Ele disse: “claro, amor, já estou.”/ “É o seguinte: 
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daqui a pouco ela vai fazer um toque e eu vou saber se tá progredindo. Se não tiver 

melhorado, eu juro prá você, que eu desisto de tudo, de tu-do, e você vai ter que me 

apoiar, vida!! (4) Aqui desistir de tudo” significaria expulsar a doula de casa, sair gri-

tando em franco TP de carro até o hospital mais próximo e chegando lá exigir a cesá-

rea pro primeiro médico que eu visse. Olha que coisa mais linda de se desejar... pois é. 

(BRA_112)

Em ambas as situações, o discurso da desistência é dirigido ao marido, cujo papel na atenção huma-

nizada é de parceiro e apoiador da mulher, pois conhece o desejo que ela tem de parir e se mostra 

encorajador (1) e solidário (3). Ao falar ‘eu desisto’ a mulher assume uma atitude defensiva em relação 

à dor pela qual está passando, seria uma forma de se sentir melhor, pois ao se expressar, ela aciona o 

apoio e incentivo para continuar. As falas acima me remetem às imagens das provas esportivas extre-

mas em que, por exemplo, uma nadadora, ao realizar uma travessia, fala à treinadora entre as braça-

das: ‘Chega, não aguento mais, eu desisto!”. Ao encorajar a atleta, a treinadora assume uma postura de 

incentivadora e participante, pois ao cruzar a linha de chegada, a realização e conquista é considerada 

fruto do trabalho de todos os envolvidos.

A imagem de eventos esportivos é comumente resgatada para representar o parto, sendo: 

Maridão não cabia em si! Disse que nunca imaginou a maratona que era um par-

to…”uma maratona sem linha de chegada certa, a gente nunca sabia quando ia ter-

minar, mas todos estavam juntos com VC, foi a coisa mais linda que já vivi”, disse ele, 

logo depois de ver Dorinha já no meu colo! (BRA_082)

Esse ‘eu desisto’ não é, de fato, uma intenção, mas uma forma de desencadear apoio e suporte. No 

relato BRA_112 (4), acima, a narradora chega a definir o significado de ‘desistir’: ‘exigir a cesárea pro 

primeiro médico’.

Os discursos presentes nas falas acima: a mulher como alguém que precisa de apoio, a mulher como 

alguém que duvida de si, o marido como esteio, o parto como algo que a mulher não quer mais (pois, 

até então, queria), o parto como algo difícil e a cesárea como desistência.

Eu
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Gráfico 02. Síntese da análise de ‘eu’ ‘desisto’ na construção da 
identidade, discurso e experiência da mulher. 
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Gráfico 03. Síntese da análise de ‘eu’ ‘desisto’ na construção da 
identidade, discurso e experiência do marido.

Eu > renasci

A mulher que não desiste (‘eu desisto’), renasce (‘eu renasci). Nos quatro relatos em que o padrão 

ocorre, notamos os seguintes discursos, sinalizados com números de 1 a 6 no corpo das citações. O lei-

tor verificará que diversos discursos se sobrepõem nas falas, portanto, os números são exemplificativos 

e não esgotam todas as instâncias do discurso identificado.

Os discursos levantados foram:

- o discurso da transformação (1) em que o parto é representado como uma experiência com 

o poder de transformar a mulher em uma ‘nova’ mulher, uma mulher ‘melhor’ que ela 

mesma. 

E assim João ganhou uma nova mulher, Pietro uma nova mãe e eu renasci (1). Eu 

quero, eu posso, eu consigo(2). Não sou melhor que ninguém, (5) sou melhor do que a 

Marla que entrou no SL naquele 27 de dezembro e isso me basta. Eu pari (3) e não fiz 

isso para mostrar para ninguém, nem por mim, eu fiz isso pela minha filha e ganhei de 

bônus uma oportunidade para renascer(1). (BRA_020)

O relato BRA_020 resgata, em termos de intertextualidade, o discurso de ‘menos mãe’ e o responde 

diretamente ao anunciar que: ‘Não sou melhor que ninguém...”. A chamada ‘síndrome de menos mãe’ 

ou, em forma ironizada, ‘síndrome da menasmain’ é o nome dado, no seio do movimento ativista pela 

humanização do parto, a comentários como “Eu não sou menos mãe porque tive cesárea”. Comentá-

rios dessa natureza, são a reação comum a relatos de parto, publicações defendendo o parto normal 

ou criticando o abuso de cesáreas no  país, conforme ilustra o texto a seguir.
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Texto 50. Comentário contendo o discurso ‘menos mãe’, no portal Babycenter (2014)4

- o discurso da realização (2) em que a experiência é recebida com euforia, entusiasmo, incre-

dulidade e orgulho. 

“Estava eufórica. Eu consegui, eu renasci!!! Eu não conseguia acreditar.  Eu, que sem-

pre me achei fraquinha, (5) havia conseguido (3) parir minha filha do jeito que eu que-

ria: em casa, junto da minha família e no meu tempo! Esta foi, sem dúvida, a melhor 

experiência das nossas vidas. (BRA_111)

- o discurso do empoderamento (3), marcado principalmente pelos períodos curtos em voz 

ativa e uso do verbo conseguir. Evidencia a sensação de empoderamento experimen-

tada pela mulher (‘Eu quero, eu posso, eu consigo’, BRA_20), quase como o famoso 

brocardo “Veni, vidi, vici” atribuído a Júlio Cesar ao cruzar o Rubicão.

- o discurso denunciativo (4) na referência à ‘cesárea desnecessária’ denuncia ao receptor do 

texto aspectos do sistema obstétrico brasileiro.

“Nesse dia, renasci eu, mulher e mãe de novo(1), quase 7 anos depois de uma cesárea 

desnecessária (4)através da qual veio ao mundo Ana, minha filha mais velha, que mu-

dou a minha vida, que me fez a mãe que eu sou hoje(1) (BRA_018)

- o discurso da superação (5) em que a mulher era ‘fraquinha’ e se provou forte (BRA_111).

- o discurso do respeito ao tempo (6) da mãe e do bebê, discurso esse que compõe o discurso 

da humanização e, portanto, opõe-se ao discurso hegemônico intervencionista que 

‘não respeita o tempo do bebê’.

“Veio no dia que quis. (6) Veio como quis. Eu vim junto. (3) Renasci. (1) (BRA_028)

Os discursos que vieram à tona na análise de ‘eu>renasci’ abrigam sentimentos de realização, supera-

ção, empoderamente e orgulho.Em termos de auto-identidade, segundo Giddens (2002:67) o orgulho 

ou auto-estima representa ‘confiança na integridade e valor da narrativa de auto-identidade. Uma 

pessoa que acalenta com sucesso um senso de orgulho de si mesma é uma pessoa psicologicamente 

capaz de sentir que sua biografia é justificada e unitária.’. De uma biografia antes fraturada a mulher 

passa à biografia unitária e, consequentemente, ao ‘sentimento de segurança ontológica’ em relação 

a si e aos outros.

4 Fonte: http://brasil.babycenter.com/thread/588093/o-renascimento-do-parto?startIndex=40
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Gráfico 04. Síntese da análise de ‘eu’ ‘renasci’.

Eu > mamava

Nas linhas de concordância, observamos a possível existência dos seguintes discursos:

- o discurso da amamentação prolongada: 

O Pietro [o filho mais velho] pediu para mamar bastante e eu deixei. Ele mamava e eu 

sentia contrações. Ele parava e elas paravam. (BRA_001)

- o discurso da amamentação logo após o parto e clampeamento tardio do cordão:

Foi só então que o cordão foi cortado: Luis quem o cortou, enquanto ela mamava e eu 

comia. Só depois de um tempo é que ela foi pega para ser pesada, trocada. (BRA_023)

As falas acima sugerem que as narradoras possuem conhecimento sobre as recomendações oficiais a 

respeito da amamentação (amamentação prolongada, amamentação logo após o parto, importância 

do contato pele a pele) e sobre o clampeamento tardio do cordão umbilical. Tais informações são di-

fundidas no âmbito do discurso da humanização, principalmente por meio do movimento ativista. A 

narradora do relato BRA_023, ressalta que ‘Só depois de um tempo é que ela [a bebê] foi pega...’ con-

trapondo o que acontece na prática intervencionista em que mãe e bebê são separados logo ao nascer, 

ainda que isso contrarie as recomendações oficiais sobre o atendimento à saúde, conforme o disposto 

na Portaria 371 de 7 de maio de 2014:

Portaria 371 de 07 de maio de 2014, do Ministério da Saúde do Brasil: 

 

Art. 4º Para o RN a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido 

meconial, recomenda-se: 

 

I - assegurar o contato pele a pele imediato e contínuo, colocando o RN sobre o abdô-
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men ou tórax da mãe de acordo com sua vontade, de bruços e cobri-lo com uma co-

berta seca e aquecida, Verificar a temperatura do ambiente que deverá está em torno 

de 26 graus para evitar a perda de calor; 

 

II - proceder ao clampeamento do cordão umbilical, após cessadas suas pulsações 

(aproximadamente de 1 a 3 minutos), exceto em casos de mães isoimunizadas ou HIV 

HTLV positivas, nesses casos o clampeamento deve ser imediato; 

 

III - estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida, exceto em casos de 

mães HIV ou HTLV positivas; 

 

IV - postergar os procedimentos de rotina do recém-nascido nessa primeira hora de 

vida. Entende-se como procedimentos de rotina: exame físico, pesagem e outras 

medidas antropométricas, profilaxia da oftalmia neonatal e vacinação, entre outros 

procedimentos.

Para concluir este item, apresentamos o gráfico síntese, onde destacamos a mulher como sujeito em-

poderado pela informação (conhecimento científico), cujo discurso reflete, contempla e reproduz di-

versos elementos do discurso da humanização do parto (e.g. medicina baseada em evidências, respal-

do em políticas públicas).
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Gráfico 05. Síntese da análise de ‘eu’ ‘mamava.



221

7.2. ‘bebê’

O segundo sujeito na lista de palavras-chave é ‘bebê’. Para analisar as ocorrências em contexto, fizemos 

a busca por: ‘bebê’ (518 oc.); ‘bb’ (44 oc.),  ‘baby’ (5 oc.), neném (25 oc.) e ‘nenê’ (13 oc.), totalizando 

605 linhas de concordância como resultado.

Figura 49. Linhas de concordância para ‘BEBÊ’.

O próximo passo foi identificar os colocados para empreender a análise nos moldes do recorte adota-

do. Optamos por seis colocados, pois ‘morresse’ e ‘morrer’ serão analisados em conjunto. No caso de 

‘alto’, sendo antônimo de ‘encaixado’, julgamos ser interessante verificar como essas duas palavras são 

empregadas no discurso dos relatos, pois, sendo opostos, é possível que deem origem a representa-

ções também opostas.
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Figura 50. Colocados de ‘BEBÊ’.

Bebê > encaixado

As linhas de ocorrência para ‘encaixado’ apontam que se trata de um bom sinal para o parto (BRA_001). 

A situação oposta é o ‘bebê alto’, sobre o qual se faz ‘terrorismo’ (BRA_013).

O Rafa perguntou se o bebê estava encaixado e ela respondeu: “encaixadíssimo! Só 

falta dilatar o resto! (BRA_001)

O bebê não estava encaixado e estava alto, mas a Kitty [parteira] nunca me fez terro-

rismo por causa disso. Por sinal, o bebê continuou assim até o dia do trabalho de par-

to, ele só encaixou na hora. (BRA_013).

O ‘bebê encaixado’ é interpretado como condição necessária para o parto, mas não ocorre necessaria-

mente antes do parto, segundo o relato BRA_013. 
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Bebê > bebê alto

Para ampliar o escopo da pesquisa, produzimos as linhas de concordância para ‘bebê alto’ e constata-

mos outras referências ao bebê que encaixa durante o trabalho de parto:

O bebê continuava alto, e eu atingi 9 cm de dilatação. (BRA_021)

Vieram colocar a moça que estava ao meu lado no banho. Ela estava com 8 cm e o 

bebê estava muito alto. Colocaram ela na bola! (BRA_001)

Outras falas indicam que a referência à altura do ‘bebê’ ocorre no contexto dos trechos dos relatos re-

ferentes à experiência anterior de cesárea, fazendo parte da situação em que a cesárea é indicada por 

diversos motivos (dilatação, cordão):

Com 38 semanas, minha bolsa rompeu e eu não tive trabalho de parto. Era de ma-

nhã cedo e já fui internada para esperar um eventual desencadeamento do trabalho 

de parto. Até o fim da tarde nem sinal, o médico me examinou, não havia dilatação, 

nem contração, o bebê estava alto e disse “Mesmo se induzirmos suas chances são 

mínimas, estando, nestas condições a bolsa rota, indico uma cesárea, mas não tiro a 

decisão de vocês”. Bem, com tudo isto, eu não contrariei a indicação dele e fui para a 

cesárea. (BRA_105)

O relato acima representa o discurso médico em forma direta. O médico primeiro afirma que “suas 

chances são mínimas”, apesar de não construir essa argumentação com base em mais informações 

e, em seguida, apresenta uma pretensa posição de respeito à vontade da paciente ao dizer: “não tiro 

a decisão de vocês”, operando uma transferência de responsabilidade em uma relação marcada pelo 

desequilíbrio de conhecimento e poder. 

Lá pelas 7 da noite, a médica chegou, me examinou de novo e disse: o bebê está alto, 

a dilatação não mudou nada. Como ele está com duas circulares, elas devem estar im-

pedindo ele de encostar o queixo no peito e por isso ele não está conseguindo encaixar. 

Como ele não encaixa, não faz pressão pra dilatar o colo. Vai ser impossível ele nascer 

de parto normal, vamos para a cesárea. (BRA_110)

No dia do parto as contrações começaram muito brandas às 4 h da madrugada e às 7 

h fui para a maternidade, onde a obstetriz constatou 2 cm de dilatação e contrações 

a cada 10 minutos. Havia um longo caminho pela frente. Meu médico chegou perto 

das 8 h da manhã e disse que o bebê estava “muito alto” e o colo do útero ainda se 

apresentava grosso e pouco dilatado. Para evitar que o bebê sofresse eu deveria me 

submeter a uma cesárea. (BRA_097)

Ao refletir sobre a experiência do nascimento anterior em seu relato – nascimento esse que tinha dia 

para acontecer (‘No dia do parto...’ –  a narradora do BRA_097 usa ‘muito alto’ entre aspas, represen-

tando o discurso médico ou mesmo ironia, pois na busca pelo VBAC a narradora provavelmente teve 

acesso às informações sobre os argumentos não respaldados em evidência oferecidos pelo médico.
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As argumentações construídas pelos obstetras em torno de ‘bebê alto’ revelam argumentos contrários 

às evidências científicas. Destaco alguns dos argumentos médicos relatados e as respectivas evidências 

em contrário:

1) Bolsa rota em gestação de termo (BRA_105) – De 12% a 20% dos casos, a rotura das 

membranas se dá fora do trabalho de parto. Entre as condutas recomendadas está 

“conduta expectante por até 48 horas, com observação da gestante, seguida de indu-

ção se o trabalho de parto não se inicia espontaneamente” (MS, 2001). 

2) Circular de cordão (BRA_110): A circular de cordão é um achado fisiológico que ocorre 

em, pelo menos, 20% dos bebês. A presença de circular não está associada à piora 

do prognóstico perinatal, portanto, não é indicação de cesárea (Schäffer et al, 2005 e 

Shrestha et al, 2007).

3) Bebê não consegue encostar o queixo no peito (BRA_110): não foram encontrados 

estudos relacionando a circular de cordão à posição da cabeça do bebê.

4) Contrações brandas, colo grosso e pouco dilatado (BRA_110):  Segundo o Ministério 

da Saúde, “O trabalho de parto é definido pela presença de duas a três contrações 

uterinas a cada dez minutos, com ritmo e frequência regulares. Podem ser acompa-

nhadas de modificações cervicais caracterizada pela dilatação maior ou igual a 2cm e/

ou esvaecimento maior do que 50%” (MS, 2012). A narradora não estava em trabalho 

de parto, pois não há referência a contrações ritmadas.

Os gráficos abaixo sintetizam os principais resultados da análise dos colocados ‘encaixado’ e ‘alto’. O 

discurso do bebê ‘alto’ denota a complexa relação entre os sujeitos que são representados em posi-

ções antagônicas: o médico que detém o conhecimento e o corpo da mulher que atrapalha. O bebê 

é representado com alguém que sofre devido ao corpo que não funciona e é salvo pelo médico que 

decreta cesárea.
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Gráfico 06. Síntese da análise de ‘bebê’ ‘alto’ e ‘baixo’.
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Gráfico 07. Síntese da análise de ‘alto’.

Bebê > morresse, morrer

Em relação ao temor de o bebê morrer, observamos que está muito presente no relato BRA_001, mas 

também é mencionado em outros sete relatos.

Figura 51. Linhas de concordância para BEBÊ morrer/morresse.

Os padrões identificados – ‘se o bebê morresse’, ‘o bebê vai morrer’, ‘bebê poderia morrer’ – refletem 

diversas vozes. As narradoras representam por meio desses padrões o discurso médico e o ‘dos ou-

tros’ com conotação de ameaça (BRA_047, BRA_72), possivelmente semeando dúvida e medo na mãe 

(‘teimosa’) que passa a duvidar de sua escolha (BRA_095) ou, reage, e busca outro médico (BRA_047):

Na seguinte [consulta] o mesmo papo e pior acompanhado de um  “normal após cesá-

rea é arriscado, grandes chances de seu útero romper, você vai ficar mal, vai sobrevi-

ver, mas o bebê vai morrer”. Como assim? A pessoa [médico] falar isso para uma ges-

tante com metade da gestação corrida?! Sai de lá com um pedido de ultrassonografia 
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morfológica, um doppler e uma decisão, procurar outro médico que me apoiasse. 

(BRA_047)

Minha primeira gravidez tinha terminado em cesárea, não eletiva, mas desnecessária.  

Na época, quase sete anos atrás eu tinha pouca informação. Sempre quis parto nor-

mal, mas não tinha suficiente conhecimento, empoderamento e coragem para trocar 

de médico e quando a médica me disse que se esperássemos um dia mais o bebê po-

deria morrer eu acreditei e meu bebê veio ao mundo desse jeito, às 40 semanas e um 

dia de gestação. (BRA_072)

Daquele dia em diante, intensifiquei minhas orações ao “Altíssimo” e pedia para su-

portar a pressão da família, que a esta altura já começava a me questionar o que eu 

faria se meu bebê morresse por causa da minha “teimosia”. (BRA_095)

A conotação de ameaça sinaliza que não existe espaço para o diálogo entre médico e paciente. A ‘úni-

ca’ alternativa da mulher é se submeter sob pena de um desfecho negativo, pelo qual ela será a única 

responsável (‘teimosia’). Nesse cenário, o profissional não oferece informações e praticamente coage 

a mulher a se submeter. Ao refletir sobre a experiência, a narradora reconhece o momento anterior 

de vulnerabilidade, atribuindo-o à falta de ‘conhecimento, empoderamento e coragem para trocar de 

médico’ (BRA_072).

A partir das falas acima, depreende-se que:

- a mulher que quer parir é teimosa e coloca seu bebê em risco.

o que eu faria se meu bebê morresse por causa da minha “teimosia”. (BRA_095)”

- a mulher que não é empoderada não consegue trocar de médico.

Sempre quis parto normal, mas não tinha suficiente conhecimento, empoderamento e 

coragem para trocar de médico (BRA_072)

- a mulher que é empoderada troca de médico.

Sai de lá com [...] uma decisão, procurar outro médico que me apoiasse. (BRA_047)

- a mulher é pressionada pelo discurso médico e o ‘dos outros’

[G]randes chances de seu útero romper, você vai ficar mal, vai sobreviver, mas o bebê 

vai morrer. (BRA_047)

Em relação ao médico, sua identidade é construída:

- pelo medo que semeia sobre o parto durante o pré-natal e pela indisposição ao diálogo: ‘o 

bebê vai morrer’ (BRA_047), sentencia.

- pela inverdade e manipulação de informações:

e quando a médica me disse que se esperássemos um dia mais o bebê poderia morrer 

eu acreditei e meu bebê veio ao mundo desse jeito, às 40 semanas e um dia de gesta-

ção. (BRA_072)
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[...], grandes chances de seu útero romper”. (BRA_047)

- por sua natureza substituível (BRA_072).

Em relação aos terceiros, representados aqui pela família:

- A família faz pressão e é fator de instabilidade para a mulher.

e pedia para suportar a pressão da família, que a esta altura já começava a me ques-

tionar (BRA_072)

Bebê > bebê morrer > morrer

A iminência de morte do bebê em diversas falas de terceiros (médico, família), nos levou a investigar 

MORRER  no restante do corpus. Os discursos encontrados foram:

Parir é achar que vai morrer, é enlouquecer:

Me apavorei um pouco com a sensação de “pirar” na hora das dores. Achei que ia fi-

car louca, que ia 0. (BRA_092)

Lembrei do que uma amiga me disse: quando você acha que vai morrer é aí que o 

bebê vai nascer. (BRA_014)

Não parir é morrer na praia:

[F]icava me lembrando de alguns relatos que li durante a gestação, das pessoas que 

me incentivaram e das que torceram o nariz quando eu dizia que queria parto nor-

mal (e eu sei que muita gente torceu contra), de tudo que eu fiz pra chegar até ali, do 

medo por talvez não conseguir parir tendo mobilizado tanta gente por tantas horas... 

Eu pensava “eu não nadei tudo isso pra morrer na praia”. (BRA_115)

É preciso morrer (parir) para renascer:

Eu precisava morrer, para nascer. Outra vez. Nascer um bebê, renascer uma mãe. 

Morrer, aquela mulher que não se via capaz, que acreditava mais na sorte e nas con-

fluências planetárias que em si. (BRA_039)

Outros padrões com morrer foram: ‘morrendo de’ dor (BRA_068) e medo (BRA_112).

Deitaram-me na maca com as pernas nos apoios, eu estava morrendo de dor e gri-

tava, neste momento ouvi a pérola: Na hora de fazer você não gritou né?!” e eu rapi-

damente respondi E QUEM TE FALOU QUE NÃO GRITEI  a enfermeira se irritou e falou 

que eu não tinha educação, a dor me fez ignora-la, a anestesista chegou e foi a única 

que me tratou de forma gentil [...] (BRA_068).
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A fala acima destaca a não conformidade das mulheres com o sistema em que a enfermeira representa 

autoridade que a gestante empoderada não reconhece. O retrucar da narradora representa a recusa 

ao silêncio, assim como a elevação da voz representada em caixa alta.

Por causa do seu primeiro parto, tenho a impressão que você tá morrendo de medo 

de que passe da hora”, (aqui leia-se ultrapassar a famigerada 40º semana) e você só 

entre em trabalho com 42º semanas. Estou certa?”. Putz, certíssima. Eu super receosa 

de precisar ir pra ocitocina sintética, ou outra indução de novo, e ficar sujeita aos im-

perativos médicos num hospital. Perder o empoderamento, o planejamento, o sonho, 

a construção que criei para este TP5. (BRA_112)

Na fala do relato BRA_112, o ‘medo’ de ‘passar da hora’ representa perder o controle da situação, ter 

que se submeter ao sistema hospitalar e abrir mão de todo o trabalho empreendido na busca do tra-

balho de parto.
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Gráfico 08. Síntese da análise de ‘bebê’ e ‘morrer/morresse’.

Bebê > batimentos 

Os padrões mais notados são ‘os batimentos do BEBÊ’ (15 oc.), batimentos que são ‘auscultados’, ‘che-

cados’, ‘controlados’, ‘monitorados’, ‘verificados’ o tempo todo, às vezes em conjunto com o exame de 

toque (linha 7). 

5 Trabalho de parto
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Bebê > batimentos do bebê > batimentos

Como os batimentos monitorados são sempre do BEBÊ, ampliamos o escopo de busca, produzindo as 

linhas de concordância para ‘batimentos’, e comprovamos o que suspeitávamos: que BEBÊ está sempre 

implícito, em elipse e/ou zeugma.

A partir das linhas de concordância, o discurso do controle sobre os ‘batimentos’ leva ao poder de 

indicar/anunciar procedimentos:

[N]a sexta comecei a sentir contrações bem leves. Fiquei um pouco assustada, e a 

médica pediu para eu ir a maternidade para uma avaliação, meu grande erro, pois o 

médico falou que eu estava sem dilatação nenhuma ( o que hoje sei que não poderia 

estar mesmo, pois eram os pródromos ) e que o parto seria muito demorado e que os 

batimentos estavam caindo. Quando ele falou batimentos caindo, eu e meu marido 

nos assustamos e acabei cedendo a uma cesárea. Por telefone avisei minha médi-

ca que nem quis me examinar antes, e chegou em 20 minutos para fazer a cesárea. 

(BRA_042)

Os médicos controlavam os batimentos do bebê a todo momento. A cabeça do Ma-

theus estava levemente voltada para cima e por isso não passava pelo canal do parto. 

Em determinado momento, os batimentos caíram muito e o Dr. Marcos informou que 

teria que fazer uma cesárea. Entrei em pânico, chorei muito, disse que confiava nele 

mas pedi que tentássemos algum último recurso. Resolvemos mudar minha posição 

na mesa, fiz muita força e o bebê encaixou. Assim nasceu o Matheus: 8/9 de Apgar, 44 

cm, 2,290 kg, pequeno e saudável. (BRA_099)

Apesar de se referirem à mesma situação ‘queda dos batimentos cardíacos’, a primeira fala reflete a 

aceitação da mulher e a segunda, uma tentativa de negociação. A primeira está inserida no trecho em 

que a mulher narra a experiência da cesárea anterior, a segunda em que ela busca um VBAC.
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Gráfico 09. Síntese da análise de ‘bebê’ ‘batimentos’.

Bebê > sexo

As linhas de concordância produziram o padrão ‘saber o sexo do bebê’, a partir das quais selecionamos 

as falas a seguir:

Uma das coisas que eu já tinha decidido antes mesmo de engravidar era que não que-

ria saber o sexo do bebê antes do nascimento. E assim foi, suspense total, até o fim. 

“O bebê”, sem sexo e sem nome. (BRA_018)

Nessa hora, a Cris avisou: gente, eles não sabem o sexo do bebê, então não falem 

nada até eles mesmos verem!”. Eu ainda perguntei de brincadeira se, assim, olhando a 

cabecinha de fora, alguém teria um palpite: menino ou menina? A Ana Paula disse que 

era menina, porque estava fazendo muito charme pra sair(1) (BRA_018)

Na segunda e última USG (2), com 21 semanas (fiz só para saber o sexo, e o bebê cru-

zou as pernas!!!), (BRA_006)

Com 16 semanas, descobrimos o sexo do bebê: um meninão (3)! (BRA_060)

Muitas mulheres optam por não saber o sexo do bebê, porém, a opção é considerada exceção no dis-

curso médico intervencionista e pelas formas simbólicas. Na atenção humanizada, as mulheres esco-

lhem não saber o sexo por diversas razões (desejo de surpresa, desprezo por tecnologia desnecessária 

etc) ou simplesmente não foi possível ver o sexo nos exames feitos, já que, neste modelo, é reduzida 

a realização de exames considerados desnecessários e o de ultrassom é um deles. A ultrassonografia, 

ao contrário do que a prática leva a crer, também não é considerada um exame obrigatório (MS, 2011, 

p.30) e, após as 24 semanas de gravidez, está associada a maior índice de intervenções, incluindo ce-

sárea, sem estar associado a benefícios ao feto (Little et al, 2012). 

Ao optar por não saber o sexo e saber que muitas ecografias são desnecessárias (2, BRA_006), os su-

jeitos inseridos no discurso da humanização demonstram ter tido a oportunidade de refletir sobre e 
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rejeitar alguns dos principais signos (consumismo, rejeição da dor, destruição dos vínculos sociais etc.) 

da modernidade, e demonstram uma preocupação com o uso exagerado de tecnologia 

Saber ou não o sexo do bebê pode estar ligado a diversas expectativas pessoais como a preferência 

pelo mistério e a surpresa. Entretanto, além das preferências pessoais, em um mundo em que a regra 

é usar o aparato tecnológico mais avançado possível (e.g. ultrassom 3D, 4D), optar por fazer menos 

ecografias e não saber o sexo do bebê representa uma negação da necessidade e da aplicação da 

tecnologia em âmbitos da vida em que se pretere o discurso dos ‘avanços da ciência’ e se valoriza a ex-

periência subjetiva. Nega-se, ainda, a necessidade de suposto controle sobre eventos essencialmente 

incontroláveis – e o parto é muitas vezes equiparado à perda do controle6. 

Ao se recusar a saber o sexo, os pais dispensam também a dinâmica de consumo de produtos que, na 

modernidade, são ‘necessários’ para construir a identidade de meninos e meninas. Vê-se que, em um 

estalo de dedos, a partir do momento em que o sexo é revelado, caem sobre os bebês os estereóti-

pos de gênero. Estereótipos são representações associadas a ideologias e que implicam determinadas 

escolhas linguísticas que só se aplicam a certo grupo: meninos v. meninas. Tão logo o sexo aparece, 

seja durante a gravidez, ou no momento do parto, o menino vira ‘meninão’ (3) (BRA_060), enquanto a 

menina ‘faz charme para sair 7’(1) (BRA_018) ou vira ‘menininha’ e ‘coisinha rosinha’:

E olhei o que era.  Ainda afastei o cordão para ter certeza do que via: “Meu Deus!  É 

uma menininha!”  E chorei sem lágrimas!  E falei várias coisas como “Eu consegui, foi 

do jeito que eu queria, foi do jeito que sonhei, eu pari sozinha como eu queria, é uma 

menininha!”.  E ficamos todos bobos, chorando, rindo, olhando admirados para aque-

la coisinha rosinha que só olhava a gente! (BRA_031) 
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Gráfico 10. Síntese da análise de ‘bebê’ ‘sexo’.

6 ‘eu estava absolutamente descontrolada’ (BRA_058) [uma grávida em trabalho de parto].

7 No item sobre o médico mais abaixo, segundo o anestesista, ‘grávida adora fazer charme na recuperação da 
anestesia’ (BRA_115).
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Bebê > bebês

Para concluir a análise de BEBÊ, decidimos fazer uma busca pela palavra-chave ‘bebê’ no plural, ‘bebês’ 

(38 oc.) e ‘nenéns’ (0). O emprego de ‘bebês’ demonstra o recurso à generalização, ou seja, referência 

a todos os bebês (35oc.), salvo em três ocorrências que ser referiam ao nascimento de gêmeos. Nessa 

última situação, uma das falas é sobre o alto ‘peso dos bebês’.

Cinco dias depois, me ligaram da maternidade. Queriam confirmar o peso dos bebês, 

pois não acreditavam que Mariana e Levi tinham nascido com mais de 3 quilos cada 

um! (BRA_77)

A mencionada ‘incredulidade’ dos funcionários da maternidade possivelmente se deve ao menor índi-

ce de nascimentos de gêmeos por parto (11% em 2013 na rede não conveniada) e ao fato de apenas 4% 

pesarem entre 3000 e 3499g, como revelam os dados do SINASC (2014). A alta taxa de bebês com baixo 

peso ao nascer (9,7%) em regiões mais ricas pode ser explicado pelo alto índice de cesáreas eletivas 

nessas regiões (Silva et al, 2006). Em tal cenário, bebês de mais de 3000g passam a ser considerados 

‘grandes’, principalmente se a gravidez é dupla.

Nas demais ocorrências, alguns dos padrões observados à esquerda de ‘bebês’ foram:

- causos/histórias de bebês [e mães] que morreram

- [mais] comum em bebês que nascem/nascidos de cesárea

- Que mais bebês [...]!

Figura 52. Linhas de concordância para ‘bebês’ ordenados à esquerda.
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Os padrões e as demais linhas de concordância resultantes de ‘bebês’ contêm muitos discursos que se 

sobrepõem e que, em resumo, revelam: a representação das vozes ‘dos outros’ (BRA_037), o conhe-

cimento técnico das narradoras sobre o parto (BRA_077) e os bebês (BRA_075), o reconhecimento 

do desconhecimento técnico e da violência anterior (BRA_044), o reconhecimento de que a falta de 

conhecimento ainda existe (BRA_042), o reconhecimento de que é preciso apoio do companheiro para 

parir (BRA_087), por fim, o desejo das narradoras de que o modelo obstétrico seja transformado e a 

necessidade de lutar para que a transformação ocorra (BRA_037).

Ligavam, preocupavam-se, mas acabavam não me ajudando em nada contando cau-

sos de bebês e mães que morreram ou passaram perrengue em parto normal. É, as 

pessoas costumam culpar parto normal por tudo embora os números digam que parto 

normal é mais seguro que cesárea. (BRA_037).

Manuela nasceu às 13h18, depois de 18 horas de trabalho de parto, com dilatação to-

tal, numa cesárea que hoje vejo como desnecessária: embora os bebês com a cabeça 

defletida demorem mais para nascer, o parto normal é possível. Mas é preciso esperar. 

O que não aconteceu no nosso caso. (BRA_077)

Foram os dias mais sufocantes e aterrorizantes da minha vida e da vida do meu ma-

rido. Hoje, graças ao bom Deus, ele está super bem. Depois eu descobri que ele teve 

água no pulmão quando nasceu (mais comum em bebês que nascem de cesárea) 

[...]”(BRA_075)

O renascimento do parto8 pra mim foi o despertar dos meus instintos. Estava tudo ali. 

As minhas cesáreas desnecessárias, a violência comigo e meus bebês. Queria que fos-

se diferente. E foi. Não só diferente, foi lindo. (BRA_044)

O fantasma da cesárea estava me rondando. 41 semanas e nada???? Ta passando do 

tempo, histórias de bebês que morreram por passar do tempo, que mãe louca. A pres-

são psicológica dos outros é muito forte”. (BRA_042)

E depois disso acordei para a vida e comecei a pesquisar muito, a me empoderar, e 

empoderar o marido também, afinal ele precisava estar 1000% ao meu lado, mos-

trei vídeos, falei dos procedimentos desnecessários que os bebês sofrem ao nascer. 

(BRA_087)

Todo esse processo me fortaleceu como mãe, como mulher. Não me sinto mais mulher, 

isso é bobagem9. Mas entrei numa luta necessária por todas as mulheres e bebês. 

Uma luta contra o sistema obstétrico que quer nos fazer engolir cesáreas desnecessá-

rias nos fazendo acreditar que são a melhor opção Não são! Que mais bebês nasçam 

de forma respeitosa! Que mais bebês não passem por intervenções  desnecessárias! 

Que mais bebês tenham sua hora de nascer respeitada!  (BRA_037)

8 O filme ‘O Renascimento do Parto’ de Érica de Paula e Eduardo Chauvet, 2013.

9 Intertexto com síndrome da ‘menos mãe’.
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Não podemos deixar de destacar, ainda, o discurso da realização, engajamento e interpelação da leitora:

Que mais bebês [além do nossos!] nasçam de forma respeitosa! (BRA_037)

O final da história... Bem, você já sabe.

É assim que nascem bebês fruto de uma luta muito pessoal. Que, quando em coletivo, 

se chama “Movimento de Humanização do Parto. (BRA_039)

Os ‘bebês’ também são representados como sujeitos ativos e participantes: ‘sabem nascer’, ‘escolhem 

nascer’, ‘mandam no parto’:

E aquela frase, Os bebês sabem nascer, e as mulheres sabem parir, é a mais pura ver-

dade!! Nosso corpo é perfeito, a natureza é perfeita!! Deixem ela agir!!! (BRA_086)

Por fim, ao ordenar as linhas de concordância pelas palavras à direita de ‘bebês’, observamos muitas 

referências ao conhecimento sobre bebês ‘pélvicos’/’sentados’/’que viram’, porém, para fins do recor-

te adotado, tais padrões não serão abordados.

Figura 53. Linhas de concordância para ‘bebês’ ordenados à direita.

Na análise de ‘BEBÊS’, o sujeito mulher passar por uma mudança de estado. As narradoras se represen-

tam como sendo ignorantes no passado, mas, ao ir em busca de informações, não sem dificuldades, 

passam a conhecedoras do assunto. A partir dessa nova etapa, passam a denunciar o denunciar o sis-

tema obstétrico, a ensinar como conseguir um VBAC.
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Gráfico 11. Síntese da análise de ‘bebês’.

7.3. ‘marido’

A palavra ‘marido’ ocorre 454 vezes no corpus. A busca também incluiu: maridão (12 oc.), companheiro 

(23 oc.), esposo (41), totalizando 518 ocorrências.A ferramenta Collocates mostra quais as palavras que 

coocorrem com ‘MARIDO’. Os colocados que analisaremos estão indicados em vermelho. 
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Figura 54. Colocados de ‘MARIDO’.

Marido > companheiro

A partir das linhas de concordância e visualização do relato, a construção de MARIDO > companheiro 

envolve:

- sua participação ativa no parto (não se limitando a cortar o cordão):

Contração, massagem do companheiro, carinho. (BRA_0111)

Colocaram-me em várias posições lá, mas eu estava bem cansada e nenhuma me dei-

xava livre para relaxar e ganhar o Lucas, até que me colocaram sentada no colo Ike, 

meu maridão companheiro, e as duas Doulas, uma de cada lado, apoiavam minhas 

pernas e deste jeito consegui empurrar como numa poltrona (BRA_053)



237

- seu reconhecimento como companheiro:

Sei que o relato já está imenso, mas quero agradecer à todo mundo que me ajudou no 

empoderamento pelo PD, ao meu marido que foi muito companheiro, e que me acom-

panhou na minha loucura. (BRA_087)

- sua educação ao longo do tempo com a mulher e a importância de estar junto:

Além disso indico também, e fiz isso:  cursos junto com o marido/ companheiro. Assis-

ta filmes de partos, leiam livros sobre o tema, etc. Não tenham medo de fazer amor, 

mantenham- se juntos! (BRA_082) 

Não fomos separadas, meu pequeno amor e meu grande amor, meu marido compa-

nheiro, estivemos juntos todo o tempo. (BRA_088)

marido companheiro

identidade

informado

discurso evento

marido do
empoderamento

do marido

da 
importância da 
união do cadal

parceiro acompanhante
na loucura

participante
ativo

parto

como loucura
conjunta

Gráfico 12. Síntese da análise de ‘marido’ ‘companheiro’.

Marido > apoiou

Nas linhas de concordância, observamos o maior padrão identificado nesta pesquisa: ‘meu marido que 

sempre me apoiou’, com seis itens lexicais.

Figura 55. Linhas de concordância para ‘apoiou’ colocado de MARIDO.

A maioria das linhas de concordância acima está na seção ‘agradecimentos’ dos relatos e revelam o 

marido como alguém que dá apoio, que também se transforma, que dá à luz junto (BRA_006) e que dá 

forças à decisão da mulher, apesar de tudo que ‘os outros’ falam (BRA_082):
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Lucio, meu marido empoderado, que sempre me apoiou e ouviu meus intermináveis 

discursos sobre parto, e que pariu junto comigo. (BRA_006)

A vontade de ter um parto vaginal depois de duas cesarianas. Nossa: que loucura! (1)

Era o que mais eu ouvia de médicos, de amigos, de familiares, de pessoas que me de-

sejavam o melhor, achavam que estavam cuidando de mim(2), mas enfim,  a decisão 

foi feita juntamente com meu marido, que sempre me apoiou! (BRA_082)

A ‘loucura’ (1), que já apareceu em outros trechos selecionados nos itens anteriores (BRA_042, 

BRA_087), aparece novamente nas vozes de ‘médicos, de amigos, de familiares’ bem intencionados 

(BRA_082). A relação da mulher e do marido é descrita aqui como em oposição ‘aos outros’. Sem o 

companheiro, sem o apoio de, pelo menos, uma pessoa, a mulher é ‘louca’ sozinha. E a mulher sozinha 

no parto não tem voz, é aniquilada, como relatado recentemente por uma mulher vítima de violência 

obstétrica em Natal, Rio Grande do Norte:

Mas ninguém me ouviu. Sob tal terror dessa médica inescrupulosa, meu pai me olhou 

e disse: “Entregue o bebê senão eu vou embora”. Daniel, com cara de apavorado, cor-

roborou a fala do meu pai. Nessa hora tive medo de ficar sozinha e ser por fim trucida-

da e aniquilada, e aos prantos entreguei meu bebê para que fosse examinado na sala 

de parto.

Texto 51. Relato de parto de Anônima de Natal (Sena, 2014, 14 de julho)

Referência à boa intenção dos outros (‘médicos, de amigos, de familiares, de pessoas que me dese-

javam o melhor’) no relato BRA_082 (2) também é feita em outros relatos de parto, como o abaixo, 

escrito por um pai que diz à sua filha recém nascida: ‘Teresa, eles não fizeram por mal. [...] Nenhum 

deles fez por mal, filha’.

Texto 52. Trecho do relato de parto normal após duas cesáreas escrito pelo pai 
de Teresa, Pedro Fonseca (2014), autor do Blog Do Seu Pai.
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A compreensão manifestada no relato de Fonseca (2014) e no relato BRA_082 soa como o período bí-

blico: “Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem” (Lucas 23:34). Ao perdoar os ignorantes, à 

moda de Jesus Cristo, o centro do parto se desloca do médico, – que do grupo de ignorantes faz parte 

– agora despido de aura divina, para a mulher e seu companheiro.
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Gráfico 13. Síntese da análise de ‘marido’ e ‘apoiou’.

Marido > marido cortou

Nas primeiras linhas de concordância de ‘cortou’, observa-se o padrão esperado: ‘meu marido cortou o 

cordão’. As linhas também revelam as práticas da assistência humanizada: cortar o cordão após parar 

de pulsar, contato pele-a-pele logo após o nascimento e amamentação na primeira hora.

Figura 56. Linhas de concordância para ‘cortou’ como colocado de ‘MARIDO’.

Marido > cordão

Seguido de ‘MARIDO cortou’, optamos por produzir as linhas de concordância para ‘cordão’, confirman-

do-se as práticas da assistência humanizada mencionadas acima. 
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Nas linhas de concordância de ‘cordão’ notamos algumas marcas do discurso dos relatos:

- o discurso pedagógico dos relatos (que já havia aparecido em trechos selecionados acima, 

mas é destacado aqui pela primeira vez):

Ficaram filmando e tirando fotos, enquanto o médico esperava o cordão parar de pul-

sar e a minha placenta sair. Sim, esta é a última fase do trabalho de parto. (BRA_019)

Ela foi pro banho e tomar um pouco de oxigênio (infelizmente não se pode prever que 

o bebê vai nascer com uma circular de cordão muito apertado), enquanto isso minha 

querida doula ficou comigo no quarto, a placenta saiu, o GO me examinou e nada de 

fissura ou pontos! Vitoria tripla! Nascemos com dignidade, sem traumas e sem riscos. 

(BRA_107)

- o discurso denunciativo dos relatos:

Sou mãe da Maria Luiza que hoje tem 3 anos e 10 meses, nascida de uma cesárea ele-

tiva, por meu medo da “famosa circular de cordão”, uma hipertensão gestacional mal 

diagnosticada e uma grande falta de empoderamento. (BRA_008)

- o discurso da circular de cordão como indicação de cesárea:

Acabou prevalecendo o desejo do médico, que após todo o estresse emocional que eu 

havia passado durante a gravidez, utilizou de um diagnostico de HPV não confirmado, 

mais sofrimento fetal e circular de cordão para me enviar ao centro obstétrico [...] 

(BRA_009)

- o discurso do empoderamento (i.e. saber que circular não é indicação de cesárea):

Claro que o medico que fez a ultra ficou espantado por eu “ainda estar esperando” e 

ainda me fez um terrorismo “básico”: “Olha seu bebe tem uma circular de cordão, vai 

levar esse exame logo pro seu medico pra ele fazer uma cesárea hoje!!!” (kkkkkkkk) eu 

ria por dentro... (BRA_095)

- o endereçamento da narrativa ao filho, identificado aqui nas linhas de concordância de ‘cor-

dão’ e ‘cabecinha’, mas presente em vários relatos:

Então... veio você! Sua cabecinha saiu, tinha o cordão enrolado no pescoço. (BRA_19)

A emoção de colocar a mão e sentir sua cabecinha, acariciar seu cabelinho eu não con-

sigo descrever. Foi seu primeiro cafuné. (BRA_009)
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Gráfico 14. Síntese da análise das identidades em ‘marido’ e ‘cortou’/ ‘cordão’.
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Gráfico 15. Síntese da análise dos discursos e da representação do 
evento em ‘marido’ e ‘cortou’/ ‘cordão’.

Por fim, para verificar em que momentos dos relatos as narradoras mencionam o ‘marido/companhei-

ro/parceiro/esposo’, utilizamos a ferramenta Concordance Plot, e foi possível visualizar que, na maioria 

dos relatos, ‘marido/companheiro’ ocorre com maior concentração, na parte final em 78 relatos.
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Figura 57. Dispersão gráfica de MARIDO.

Ao final dos relatos estão, em regra, os agradecimentos e, ao consultá-los, observa-se que as narra-

doras, muito mais que agradecer, apresentam os atributos do ‘marido/companheiro’ e descrevem seu 

papel no VBAC:

Agradeço imensamente meu marido, pois foi o único que topou estar comigo nesse 

momento independente de tudo, independente de qualquer coisa. Ele foi o único que 

se sentiu confiante ao meu lado. (BRA_001)

Ao meu marido que apesar de todos os problemas que estávamos passando me 

apoiou quanto à decisão de mudar de médico e me acompanhou na realização de um 

sonho. (BRA_005)

Obrigada ao meu companheiro [...] que ficou do meu lado todo o tempo, massagean-

do minhas costas, me segurando pela mão, guiando instintivamente minha respiração, 

me olhando nos olhos e dizendo “Você quer e você vai conseguir. Você é forte, Vai!!!” 

nos momentos em que eu imaginava não ter mais força prá prosseguir. (BRA_011)
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Agradecerei pelo resto da minha vida ao meu marido, amigo e amante, que me 

apoiou, se empoderou junto comigo, buscou informação, aguentou bronca (na hora da 

dor a gente solta umas10 né, hehe), me amou, segurou na minha mão e acreditou em 

mim, na minha capacidade de parir! (BRA_057)

[A]o meu marido que foi muito companheiro, e que me acompanhou na minha loucu-

ra. (BRA_087)

Após a análise, sintetizamos os atributos e processos do ‘marido/companheiro’ presentes nos 

agradecimentos:

MARIDOimprescindível, 
essencial, 

maravilhoso

super, forte, 
empoderado, 

confiante

companheiro, 
amigo, aliado, 

cúmplice

pai sem 
igual

presente, 
participante

respeitoso, 
paciente

informado

amante  

Gráfico 16. Atributos de ‘MARIDO’

10 Nesta fala, vimos que o ‘solta umas’ também sugere a presença de expletivos escabrosos. Em uma fala an-
terior apareceu ‘o viado do meu marido’ (BRA_048).
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O marido é representado como alguém que:

estuda, se 
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sonha 
junto
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transmite 
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MARIDO

Gráfico 17. Processos de ‘MARIDO’

A maior parte dos atributos e processos do ‘marido/companheiro/esposo/parceiro’ são descritas no 

cotexto dos ‘agradecimentos’, portanto, possuem conotação positiva. Há alguns poucos relatos de ‘ma-

rido’ que não participou do momento do parto, entre eles o descrito no relato abaixo. Ele não está nos 

agradecimentos.

Meu marido não teve coragem de assistir o parto. Disse que iria passar mal e dar 

trabalho aos médicos. Por fim, a Sandra, uma amiga minha, para a qual também te-

lefonei quando começaram as contrações e que ficou todo o tempo ao meu lado, per-

guntou se poderia assistir o parto. Tanto ela quanto a Ana Cris me proporcionaram um 

conforto enorme naquele momento tão importante da minha vida. (BRA_099)

Outra característica do agradecimento ao MARIDO é o fato de ser enfatizado:

...agradecimento mesmo eu preciso fazer ao meu marido (BRA_007)

E em especial ao meu marido... (BRA_115)

Agradecerei pelo resto da minha vida ao meu marido (BRA_057)

Agradeço imensamente meu marido... (BRA_001)

Ao constatar que ‘marido’ é a primeira palavra-chave indicadora de sujeito, vindo após ‘eu’ e ‘bebê’, 

percebemos como, de fato, é difícil identificar contradições dentro de nossa própria sociedade e reco-

nhecer o quanto práticas naturalizadas são construídas socialmente. Enquanto as formas simbólicas 
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(notícias, novelas, publicidade etc) representam o marido como acessório, como aquele que atrapalha, 

os relatos o conduzem de volta ao seu lugar ‘natural’: junto à mãe e ao bebê, como no momento da 

concepção. Essa é a tríade (mulher, companheiro e bebê) que a modernidade se encarregou de sepa-

rar, a ponto de parturiente e companheiro se sentirem ‘traumatizados’ quando o pai precisa pegar o 

bebê (ver texto abaixo) e serem consideradas naturais falas como a do Dr. Moretti, na novela Por Amor 

(1998):

Ah, não. Marido agora não, pelo amor de deus. O marido foi necessário há nove me-

ses atrás. Agora nada de marido. Agora nós [médicos] é que temos que estar aqui!

Texto 53. Publicação da midwife Darlene Dorries-Scrivner ironizando a reportagem da 
ABC News (2014, 25 de feveriro) em que um casal se diz ‘traumatizado’ por não 
ter contado com a presença de médico/enfermeira no parto. Segundo Dorries-
Scrivner, quando o pai recebe o bebê, ela considera o trabalho dela bem feito. 

Para que o marido receba o bebê ‘sem traumas’ e faça jus aos atributos que os relatos lhe conferem, 

é necessário que ele ‘esteja grávido’. Em O casal grávido (Salem, 2007), estudo etnográfico feito na 

década de 80 com casais em busca de um parto com o mínimo de intervenções (movimento do parto 

sem dor), afirma-se que o casal não ‘nasce grávido’ (2007, p. 24), mas se torna grávido durante a ges-

tação na interlocução com especialistas, consultas pré-natais, transmissão de relatos de parto.  O casal 

grávido aparece como um ‘valor’ dos sujeitos pesquisados por Salem (2007, p. 66), assim como sugere 

a análise de MARIDO neste estudo. O médico, por outro lado, é tido como ator periférico, de modo que 

o casal seja nuclear. 

Os relatos de parto reaproximam a tríade, valorizando e fortalecendo ‘ainda mais’ um aspecto da vida 

social que a modernidade despreza, os vínculos:

Ao meu esposo Juliano. “O amor só é lindo, quando encontramos alguém que nos 

transforme no melhor que podemos ser.”(Mário Quintana).  Não sei se foi pela 

gigantesca carga de ocitocina, mas estou ainda mais apaixonada por você. Obrigada 

por ficar ao meu lado, sempre. (BRA_108) 
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7.4. ‘doula’

O termo doula vem do grego e significa ‘mulher que serve’. O termo é empregado em inglês e em 

português; em inglês é também chamada labor coach. A doula não é considerada uma profissional da 

saúde, porém, como veremos neste item, muitas doulas possuem formação na área de saúde e/ou 

em outras áreas. A função da doula é oferecer apoio emocional e físico durante o parto, mas também 

antes e após o parto, se necessário. O apoio contínuo de uma doula durante o parto está associado a 

31% menos chance de uso de ocitocina sintética; 28% menos chance de cesárea, 12% de aumento da 

probabilidade de um parto vaginal; 9% menos chance de uso de medicamentos para dor; 14% menos 

chance de o neonato precisar de cuidados após o parto; 34% menos chance de insatisfação com o 

parto (Hodnett et al, 2012). Apear de todas as vantagens, apenas 3% das mulheres americanas são 

acompanhadas por uma doula (Declercq et al, 2007). Não há dados disponíveis para o Brasil.

A palavra ‘doula’ ocorre 279 vezes no corpus BRA. Assim como para todas as demais palavras-chave, é 

necessário realizar um recorte para a análise dos dados. Tendo em vista que, ao levantar as representa-

ções de ‘MARIDO’ nos agradecimentos pela Concordance Plot, notamos também a presença da doula, 

optamos por iniciar a análise dessa palavra-chave por pela parte final dos relatos.

Além de ocorrer nos agradecimentos (BRA_004) usualmente feitos ao final do texto, encontramos, 

também na posição final, reflexões de aprendizagem sobre a ‘presença da doula’ no parto (BRA_005):

Dorothe Kolkena, minha querida doula que não me deixou desistir, mesmo quando 

pensei ter chegado no limite (BRA_004)

A única coisa que eu mudaria seria a anestesia. Provavelmente se eu tivesse uma 

doula, ou estivesse melhor preparada não haveria necessidade. Afinal as dores que eu 

senti não foram em nenhum momento insuportáveis. (BRA_005)

No Concordance Plot, notamos também a presença de ‘doula’ nos trechos iniciais dos relatos, onde fica 

o cabeçalho (BRA_030), que contém algumas informações sobre a produção e a distribuição do texto, 

seguido da abertura (BRA_082).
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Figura 58. ‘Doula’ no Concordance Plot

Nessa etapa, constatou-se que três relatos haviam sido escritos por ‘doulas’.

<autor> Adriana Natrielli. 37 anos, mãe do Fábio, da Gabi e grávida do bebê 3, mes-

tre em Filosofia, professora, doula, ativista pela humanização do parto pela Parto do 

Princípio e coordenadora do MAMI Butantã (Movimento de Apoio à Maternidade Inte-

gral). </autor> (BRA_030).

É possível sim parto normal depois de duas cesarianas…e foi atrás desse sonho que eu 

e meu marido fomos…e conseguimos, com base na medicina baseada em evidências e 

outros relatos de partos que li e vivenciei como doula, (BRA_082)

Depois do nascimento do Pedro, eu questionei tudo o que eu sabia sobre o assunto, eu 

quis desistir de aconselhar outras mulheres, quis abrir mão de ser doula, quis ser como 

as pessoas “comuns”. (BRA_102).
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Doula > ‘como doula’ 

Para ampliar a busca de quantas narradoras eram também ‘doulas’, usamos as linhas de concordância 

para buscar ‘como doula’ (6 oc.), ‘ser doula’ (0 oc.), ‘tornar doula’ (1 oc.) e constatamos que, além do 

BRA_30, BRA_82 e BRA_102, a autora do relato BRA_83 também era ‘doula’ antes de parir:

Estas descobertas11 foram bem dolorosas mas muito importante para eu me tornar 

quem sou hoje. Junto com a Dra. Deborah comecei a trabalhar como doula acompa-

nhei lindos partos naturais, muitas mulheres realizadas e muitos bebes saudáveis e 

tudo isso começou a martelar na minha cabeça, e percebi o quanto eu queria e preci-

sava passar por tudo aquilo! (BRA_083)

Doula > ‘tornar doula’ 

A única ocorrência de ‘tornar doula’ nos reconduziu ao relato BRA_082. Notamos que o trecho abaixo 

descreve como ser doula empodera a própria doula em termos de informação sobre o parto. 

Eu tenho duas cesárias anteriores,  o que pra maioria dos médicos seria uma indi-

cação na certa de uma terceira cesária. Mas com o passar dos anos, aprendi muito 

sobre a importância do parto vaginal para a mãe e para o bebê, e quis sim tentar um 

parto normal ou natural, sabendo dos prós e contras que haviam! Aprendi lá com a 

turma do GAMA, com a Ana Cristina Duarte, e muitos dos cursos que fiz por lá, pra 

me tornar doula, educadora perinatal, instrutora de yoga pre natal e estar onde estou 

hoje, fazendo o que mais gosto: cuidando de gestantes e mães com bebês também! 

(BRA_082)

Esse trecho também revelou a associação da atividade da doula com outras atividades, o que, ao ler 

as linhas de concordância dos padrões lexicais mencionados, já havíamos identificado. Nos relatos, 

muitas doulas são representadas como doula e algo mais. A doula acumula e/ou sobrepõe funções 

(acupunturista, naturóloga, instrutora de yoga, obstetriz, ativista etc. – ver gráfico ao final desta seção) 

durante o acompanhamento da gestante:

A Érica (acupunturista e doula) chegou para acompanhar o parto conforme previa-

mente combinado e começou a colocar as agulhinhas para ajudar no TP. (BRA_051)

Passando à análise a partir dos colocados, foram destacados: ‘amada’, ‘obstetriz’,  ‘orientou’, ‘querida/

amada’ e ‘presença’.

11 ‘Estas descobertas’ se referem a tudo aquilo que a narradora descobriu após fazer um curso de doula: 
“Enfim chegou o grande dia [do curso] conheci pessoas incríveis, na verdade no começo me senti como um 
peixe fora d’água, pois como podia haver aquele mundo paralelo, como podia eu nunca ter ouvida (sic) falar 
sobre tudo aquilo nas minha duas gestações”. Este trecho reflete as representações do nascimento aborda-
das no Capítulo 3.



249

Figura 59. Colocados de ‘doula’.

Doula > querida / amada

As linhas de concordância para ‘doula’ e os colocados ‘querida/amada’ revelam afetividade em relação 

à doula e reconhecimento do apoio recebido.

A Débora, uma verdadeira deusa. Minha doula querida. Tu foi minha analgesia do 

começo ao fim(2). Sou eternamente(3) grata a você. (BRA_018)

A Flavia Penido, doula querida que me acompanhou toda gravidez(2). Sua ajuda foi 

essencial(1), tudo que me falou ficou gravado e serviu para me dar força durante o 

trabalho de parto. Nunca (4)vou me esquecer de quando me falou: “O parto é uma 

maratona(5), os minutos finais são os mais difíceis, mas os mais gratificantes, (6) de-

pois é só pegar o troféu.” E que troféu.”  (BRA_108)

A doula é representada como alguém: essencial (1), que participa da gestação e do parto (2), a quem 

a mulher será eternamente grata (3), que nunca será esquecida (4) e que tem empatia e conhece as 

dificuldades (5).
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O parto é representado como uma maratona (5) (idem BRA_082), uma experiência física extrema e 

desafiadora e, como tal, exige apoio de outras pessoas (doula, marido) para que a mulher não sucumba 

ao discurso da dificuldade:

Minha maravilhosa equipe: Dorothe Kolkena, minha querida doula que não me deixou 

desistir, mesmo quando pensei ter chegado no limite; (BRA_004)

Porém, nas mesmas linhas de concordância, identificamos que o apoio da doula, não garante o parto:

Entrei em TP, cheguei no hospital com 5 cm de dilatação as 8 horas da noite. Por volta 

das dez horas da noite, com 7 cm e tudo numa boa, eu estava com uma doula queri-

da, fazendo exercícios, o tal médico começou a fazer terrorismo: “o bebê está alto, vou 

furar sua bolsa. O bebe não desceu, é cesárea agora ou ele vai estar em perigo”. As 

onze da noite Theo nascia de cesárea... (BRA_013)

Havíamos notado a representação da ‘doula’ como não suficiente, quando extraímos as linhas de con-

cordância de ‘doula’. Portanto, o relato abaixo (BRA_057) corrobora o BRA_013, acima.

Opa, mas eu ainda não tinha me decidido sobre a troca de medico! Eu achava que a 

doula já seria suficiente pra não ser enganada pelo medico e não cair em outra “des-

necesarea”. (BRA_057)

Doula > obstetriz

O colocado ‘obstetriz’ revela outras funções e atividades das doulas identificadas no início da análise. A 

doula surge nos relatos como parteira/obstetriz, doula/fotógrafa/acupunturista/ nutróloga/professora 

de yoga etc. Vimos que a doula pode se tornar obstetriz, que a obstetriz pode ter sido doula, veremos 

no item sobre ‘enfermeira’ que algumas doulas são enfermeiras. 

Por não ser uma atividade muito conhecida no Brasil, os textos que buscam explicar o que é uma doula 

e/ou oferecer cursos de formação costumam dizer o que ela não é: 

Pra que servem as doulas?

Sem grandes delongas, a resposta é: para servir a parturiente.

Doula vem do grego e significa “mulher que serve”. É uma mulher preparada 

profissionalmente para dar conforto físico, apoio emocional e informações a uma gestante 
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em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Pode dar também apoio no puerpério, 

diretamente na residência da mulher, ajudando-a na amamentação e cuidados ao bebê.

A doula não se confunde com nenhum profissional que esteja atuando no parto. Por 

exemplo, ela não faz toque para verificar a dilatação, não verifica pressão, temperatura ou 

qualquer outro dado da parturiente.

Ela não se confunde também com o acompanhante do parto, familiar ou pessoa amiga da 

gestante, [..] (grifos nossos)

Texto 54. A importância da Doula no parto e no nascimento do bebê (Pamplona, s.d.)12

Porém, ao ler os relatos e perceber que as doulas são representadas como “doula/parteira/obstetriz, 

doula/fotógrafa, doula/acupunturista, doula/nutróloga”, nota-se uma dissonância entre o discurso dos 

textos promovendo cursos de formação e o discurso da própria Associação Nacional de Doulas (ANDO). 

Não há qualquer menção às múltiplas funções e formações que uma doula pode ter e é possível que 

as doulas não estejam utilizando os mais adequados mecanismos de sinalização de suas habilidades. 

O discurso ‘doula não se confunde com...’ se confunde  com os múltiplos papeis desempenhados pelas 

doulas segundo  o discurso dos relatos de parto normal após cesárea.

doula obstetriz 

parteira,
aprendiz

de parteira

enfermeira
obstétrica

fisiotera-
peuta  

acupuntu-
rista

 ativista 

fotógrafa 

naturóloga 

instrutura 
de yoga

educadora 
perinatal

 

Gráfico 18. Outros serviços/atividades/funções atribuídos às doulas no Corpus BRA.

A falta de clareza sobre a definição e o papel da doula se faz presente também em textos distribuídos 

pelo próprio Ministério da Saúde, como o já mencionado Guia dos direitos da gestante e do bebê (MS, 

2011). Na publicação, a doula, apesar de ser representada como alguém que oferece apoio emocional 

e físico à gestante, é definida por ‘voluntária’. Apesar de ser considerada ‘fundamental’ na voz das mu-

lheres do Corpus BRA, só há uma única referência à doula em todo o Guia.

12 
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Texto 55. Trecho do Guia da Gestante e do Bebê (MS, 2011, p. 46)

Doula > ‘a presença de uma doula’

Selecionamos o colocado ‘presença’ por ele ter aparecido no padrão ‘presença de uma doula’ no mo-

mento em que investigamos os agradecimentos. Nas falas sobre a presença da doula, a doula é consi-

derada ‘essencial’ por mulheres em diversas situações:

- mulher que vai parir:

Então quando eu estava com mais ou menos 30 semanas de gestação a Maternidade 

de Campinas resolveu proibir a entrada das doulas. Isso pra mim foi terrível. Eu conta-

va muito com a presença de uma doula. Pra mim o suporte emocional era essencial. 

Eu não conseguia imaginar o parto sem esse componente da equipe, então comecei a 

pensar nas alternativas. (BRA_004)

- mulher que lê relatos de parto:

Primeiro resolvi pesquisar relatos na internet. Percebi em comum em todos eles a pre-

sença de uma doula. Confesso, não entendia direito do que se tratava e achava que as 

pessoas eram muito carentes, afinal de contas, estariam ali marido, médico, equipe, 

pra que mais uma pessoa? Mas todos os relatos tratavam a doula como indispensá-

vel no processo, então resolvi procurar uma para conhecer melhor do que se tratava. 

(BRA_056)

- mulher que já pariu:

Aprendi muita coisa e penso que hoje faria um terceiro parto completamente diferente 

dos que tive. Um dos pontos principais seria convencer meu marido a participar13. [...] 

E por último, pediria a presença de uma doula, uma obstetriz ou ambas. Mas isso é 

uma longa e maravilhosa discussão... (BRA_097)

As falas representam a ‘doula’ como indispensável sob quatro pontos de vista: da mulher que vai parir 

(BRA_004), dos relatos de parto lidos durante a gestação (BRA_056); do ponto de vista da narradora 

que pariu sem uma doula (BRA_097); do ponto de vista da narradora que pariu com uma doula.

13 A narradora toma consciência da importância do papel do marido.
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Gráfico 19. Discursos em que a doula é representada como fundamental.

Para ampliar a análise sobre a representação da ‘doula’ como ‘essencial’, buscamos com a ferramenta 

Concordance as ocorrências de sinônimos: ‘FUNDAMENTAL14’ (23 oc.), ‘indispensável’ (1 oc., já citada, 

BRA_056), ‘chave’ (3 oc., nenhuma na acepção de essencial).

- doula como fundamental

Contrate uma doula, é fundamental. Só abra mão se não puder mesmo pagar. 

(BRA_025)

Fundamental a amiga doula animadíssima, me colocando onde eu sempre quis estar: 

presente no meu parto! (BRA_102)

Foi aí que eu vi a importância da Doula, pois antes achava que a Doula mais “papari-

cava a gestante”...rs...mas percebi que é fundamental uma Doula para aguentar um 

parto sem analgesia!!! E assim seguiu meu trabalho de parto com muita massagem, 

banho de chuveiro, banheira... (BRA_54)

Sua [da doula] ajuda foi fundamental o tempo inteiro, e não teria conseguido um par-

to tão maravilhoso se ela não estivesse ali. (BRA_55)

Além disso, ela [doula] me deu todo apoio psicológico que eu precisava, foi fundamen-

tal!! Antes eu não via tanta importância no papel da doula, mas depois de passar por 

essa experiência vi que é muito importante. (BRA_051)

14 ‘Fundamentais’ aparece como colocado de doula (Stat. 7,4). Ao pesquisar por fundamental em sua versão 
lematizada, inserimos ‘fundament*’ e foram levantadas algumas ocorrências de ‘sem fundamento’, ‘não 
tinha fundamento’.
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Além da representação da doula como fundamental, algumas das falas acima trazem à tona, mais uma 

vez, o discurso pedagógico dos relatos – ‘Contrate...’ (BRA_025) – e o discurso da transformação da 

representação do papel da doula (‘percebi que é...’, ‘antes eu não via tanta importância...’,  BRA_051). 

Identificamos um relato em que a narradora registra a presença de mais de uma doula:

Foi uma aventura andar de carro naquele estado, mas foi ótimo voltar para a casa e 

relaxar num banho bem gostoso, nem tenho idéia de quanto tempo fiquei por lá, de-

pois uma massagem maravilhosa de uma das minhas Doulas e o apoio delas foi fun-

damental. (BRA_053)

Cabe mencionar que ‘fundamental’ também nos reconduziu à representação do MARIDO como pessoa 

essencial em diversos momentos dos relatos (BRA_009, BRA_088 e BRA_083):

Seu pai15 ao contrário, estava cada vez mais ansioso. Ele já tinha entendido que não 

adiantava me falar de cesárea, de riscos, disso e daquilo porque eu estava DECIDIDA. 

Continuou me apoiando, mas desta vez sem falar em riscos, em problemas assim como 

eu tinha pedido. Foi fundamental. Pedi a ele que confiasse em nós duas. E ele estava 

confiando… senão já teria jogado a toalha! (BRA_009)

Ainda que representada como fundamental pelas vozes das mulheres (narradora antes do parto, nar-

radora após o parto,  relatos de parto) não é representada como fundamental por outras vozes no 

relato (e.g. médicos, familiares). Essa ausência, que pode ser atribuída a diversos fatores (e.g. a doula, 

ainda que desconhecida em algumas situações, funciona como porta de entrada ao universo do parto 

humanizado),  dialoga diretamente com o discurso médico hegemônico representado pela  mídia e 

com o discurso científico que comprova a importância do papel (Hodnett et al, 2001 e 2009) de doulas 

e acompanhantes leigos, ou seja, de pessoas externas à área da saúde (RCOG, 2011) na diminuição das 

taxas de cesárea (Kennel et al, 1991).

Enquanto médicos de prestígio, como a ‘dirigente do conselho de medicina do Rio’, emitem falas des-

crevendo a doula como - ‘completamente desnecessária’, ‘serviço desnecessário’ – falas diametral-

mente opostas são empregadas pelas mulheres - ‘fundamental, essencial, indispensável’ – e pelos 

achados científicos já mencionados. O poder hegemônico centrado no médico e a ideologia da atenção 

centrada na mulher travam uma batalha ideológica por meio do discurso capitalista dominante (inter-

vencionista) e o discurso de resistência (humanizado). Esse último fundamentado no direito, nas políti-

cas públicas e na medicina baseada em evidências, os quais, unidos não parecem conseguir fazer face à 

força do capitalismo nem aos aspectos da modernidade em que os atores sociais recebem informações 

veiculadas como ‘conhecimento científico’ pela mídia.

15 ‘Seu pai…’ revela o endereçamento do relato ao bebê, constatado anteriormente.
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Texto 56. Doula é desnecessária, diz dirigente de conselho de 
Medicina do Rio. (FSP, 2014, 26 de janeiro)

Esses discursos refletem a luta pelo espaço/hora do parto. No primeiro, o espaço/hora do parto per-

tence ao médico, no segundo, à mulher. A notícia abaixo exemplifica a ‘batalha’ na hora do parto 

descrevendo a situação em que a ‘doula é hostilizada na hora do parto’ em uma das mais renomadas 

maternidades de São Paulo cujo índice de cesáreas ultrapassa 90% (SINASC, 2014).

Texto 57. Texto: Notícia da Rádio Brasil  (RBA, 2013, 31 de janeiro)
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Do ponto de vista da intertextualidade, trouxemos para a análise de doula diversas amostras textuais 

que se relacionam dialeticamente com o discurso dos relatos de parto. As amostras incluem: um texto 

anunciando um curso de formação de doulas (Texto 54), um trecho do Guia da Gestante e do Bebê 

(Texto 55), uma entrevista com profissional do Conselho Regional de Medicina do Rio (Texto 56) e uma 

notícia de rádio sobre uma mãe cuja doula fora hostilizada pela equipe do hospital (Texto 57). Nesses 

trechos, discursos de uma variedade de atores sociais são representados: doulas, Ministério da Saúde, 

Conselho profissional, mãe, obstetriz. 

Para enriquecer a dimensão intertextual, selecionamos um excerto de um texto intitulado A necessida-

de das doulas (Jones, 2014) produzido por um médico humanizado, pois a voz desse ator não constava 

das demais amostras. O texto é distribuído no portal Vila Mamífera – Portal da Maternidade Ativa e faz 

explicitamente a pergunta ‘Mas são elas [as doulas] fundamentais?’a qual se propõe responder.

Texto 58. A necessidade das doulas (Jones, 2014)

Por meio da pergunta, o autor dialoga, indiretamente, com o discurso dos relatos de parto, [pois não é 

apenas o discurso dos relatos do Corpus BRA que representa a doula como ‘fundamental’, mas também 

o discurso de relatos orais, de rodas de gestantes, de listas de discussão e de grupos online de apoio ao 

parto humanizado] e, diretamente, com o discurso das ativistas da humanização que o autor reproduz 

em discurso direto: “Toda mulher TEM que ter uma doula”. 
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O autor qualifica esse enunciado como ‘emoção, uma maneira muito mais simbólica do que real de 

tratar a importância que elas percebem na ação de uma doula. É apenas uma expressão de alegria e de 

uma gratidão [..]’. A opinião do autor, portanto, é a de que a doula não é ‘fundamental’ por entender 

fundamental como ‘condições sine-qua-non’. Nesse sentido, ‘fundamentais’ no parto só a mulher e o 

bebê, ninguém mais. Apesar de reconhecer enfaticamente que ‘Ter uma doula PODE ser espetacular 

para o desenvolvimento do parto, por que tem a ver com as necessidades básicas humanas de carinho, 

suporte, apoio e afeto’, alerta que para ‘algumas mulheres a presença de qualquer pessoa pode pro-

duzir um efeito contrário, e nesse caso uma doula NÃO deveria estar presente’. O autor considera um 

‘DEVER’ do profissional oferecer uma doula e que, no futuro, provavelmente ‘não disponibilizar uma 

doula será considerado antiético’.

Fairclough (1995, p. 104) observa que textos são versões da realidade que dependem das posições so-

ciais, interesses e objetivos de quem produz. Em relação à posição social, percebemos algumas marcas 

no texto que possivelmente traduzem uma versão da realidade de um autor que ocupa uma posição 

social de médico. 

Primeiro, o texto acima parte de um ponto de vista fisiológico do parto para definir ‘fundamental’ – 

nesse sentido fundamental é a mãe e o bebê, já que o nascimento é inevitável. Cria-se, com a definição 

adotada, um parto que não é o parto humanizado e, em prol da coerência textual, uma definição que 

não deveria integrar a suposta discussão pretendida, pois o discurso das ativistas – do parto humani-

zado – é o de que todas as mulheres tenham uma doula no parto humanizado, que é seu contexto de 

trabalho. 

Em seguida, em linha com a posição social do autor, a doula assume um caráter ‘instrumental’ (‘utilizar 

uma doula’) equiparando o ‘oferecimento da doula’ ‘pelo profissional’ ao oferecimento de cesarianas, 

analgesias e antibióticos. A ‘doula’ para o médico seria mais um recurso a ser ‘oferecido’ à gestante. 

Mais adiante, o autor postula que ‘uma doula é um DIREITO, e jamais uma rotina hospitalar ou uma 

peça de mobiliário, que estará junto à grávida quer ela queira ou não’. A partir, desse parágrafo, o autor 

passa empregar ‘fundamental’ como correspondente de ‘imposição, obrigação’ (‘TEM que’) e defender 

a ideia que ‘determinar uma doula como ‘essencial’ (i.e. obrigatória) seria desreconhecer ‘nossa carac-

terística única de humanos’, tanto quanto seria a imposição de ‘analgesias ou decretar a privacidade 

como igualmente ‘fundamentais’ (i.e. obrigatórias)’.  

O autor, a pretexto de responder a questão ‘Mas elas são fundamentais?’, adota três definições de 

‘fundamental’ (i.e. fundamental como condição de qualquer parto, fundamental como recurso, funda-

mental como obrigação) para concluir que não. Três definições que são alheias ao parto que propõe 

atender (i.e. parto humanizado) em que a mulher e o bebê são amparados, a mulher é protagonista e 

tem à sua disposição opções/escolhas e não obrigações e/ou imposições. 

Na primeira definição, adota o exemplo de ‘qualquer’ parto para começar a construir o argumento de 

que a doula não é fundamental no parto humanizado. O texto, portanto, desconsidera que a natureza 

da atividade da doula está diretamente ligada à proposta da humanização – é nesse contexto que é 

produzida a fala das ativistas: “Toda mulher TEM que ter uma doula”. A definição de ‘fundamental’ no 
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contexto de qualquer parto é a única definição explicitada no texto que, menos explicitamente, como 

mencionamos, adota duas outras. 

A segunda definição é a de ‘fundamental’ como direito/imposição/obrigação, possivelmente essa acep-

ção vem de ‘Tem que’ da fala das ativistas. A partir da palavra ‘DIREITO’  o autor passa a equipara ‘fun-

damental’ a uma obrigação, imposição, o que, assim como a situação usada para definir ‘fundamental’ 

pela primeira vez, também é uma situação não contemplada – nem almejada – no cenário do parto 

humanizado, já que nele não cabem imposições sobre a gestante (seja de procedimentos ou de presen-

ça), sendo a mulher é considerada protagonista. Vale notar que o autor adota a definição de ‘DIREITO’ 

como dever (obrigação) e não poder (faculdade), que está mais em linha com o parto humanizado.

Nas duas primeiras referências a ‘fundamental’, a palavra esteve atrelada ao contexto do ‘parto’, sendo 

equiparada a condição sine qua non, na primeira acepção, e a de imposição à gestante durante o par-

to. Já na terceira e última acepção, “Se é importante oferecer a elas o que o conhecimento nos mostra 

como válido, mais fundamental ainda é permitir que cada mulher faça suas escolhas como desejar, 

baseadas em sua vida, desejos e valores”, ‘fundamental’ é equiparado à importância do ‘conhecimento 

oferecido’ [pelo médico]. 

Penso que este texto traz à tona um conflito vivido por discursos produzidos a partir da posição social 

dos médicos humanizados. Em contraposição ao discurso médico-intervencionista hegemônico habi-

tuado a proclamar que as doulas são ‘completamente desnecessárias’, o discurso médico humanizado 

ressalta seus benefícios em linha com a medicina baseada em evidências, porém não chega ao ponto 

de dizer que as doulas são ‘fundamentais’. Sugerimos que a posição social de médico que atende par-

tos humanizados seria incompatível com esse discurso. Na ACD, o não dito é considerado tão impor-

tante quanto o dito na investigação de marcas ideológicas de textos. Sendo assim, se um texto afirma 

que as doulas são ‘fundamentais’, o texto abre espaço para interpretações de que há pessoas/coisas 

‘não fundamentais’. E se a doula é ‘fundamental’, quem seria ‘não fundamental’? Não seria a gestante 

e não restariam muitas alternativas. 

Para corroborar essa interpretação dos aspectos intertextuais da representação da doula nos relatos de 

parto, empreendemos uma busca por outras falas de profissionais humanizados sobre ser uma doula 

‘fundamental’ ou não para o parto. Não encontramos registros de a palavra ‘fundamental’ ter sido em-

pregada por médico, ainda que humanizado, embora as falas desses profissionais reconheçam ampla-

mente a importância da doula e a recomendem. A doula só é ‘fundamental’ no discurso das mulheres, 

representado aqui pelo discurso dos relatos de parto do Corpus BRA, em que, vale destacar, até mães 

que deram à luz sem o apoio de uma doula refletem e concluem que são ‘fundamentais’.

Retomando a afirmação de Fairclough (1995, p. 104), os textos são versões da realidade que dependem 

das posições sociais, interesses e objetivos de quem produz. Em relação à posição social da mulher 

gestante/parida, a representação da doula como ‘fundamental’ não seria ‘apenas’ uma “emoção, uma 

maneira muito mais simbólica do que real de tratar a importância que elas percebem na ação de uma 

doula” (grifo nosso)’, tal representação seria tão real quanto a realidade representada pelo discurso 

médico de que a doula não é fundamental.



259

Discurso
médico-intervencionista
doula como completamente desnecessária.

 Discurso 
médico-humanizado
doula como direito,  
doula como recurso.

Discurso dos 
relatos de parto
doula como 
fundamental.

 

Gráfico 20. Representação de doula nos discursos médico-intervencionista, 
médico-humanizado e relatos de parto.

Por último, como de praxe, sintetizamos os elementos da análise de ‘doula’ no gráfico abaixo.
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Gráfico 21. Síntese da análise de ‘doula’.

7.5.	 ‘médico’

Os relatos usam diversas palavras para se referir aos médicos: ‘dra’ (204 oc.), ‘go’ (160), ‘médica’ (oc. 

261), ‘obstetra’ (97 oc.), ‘médico’ (275 oc.), ‘dr.’ (92 oc.), ‘doutor’ (8 oc.), ‘doutora’ (9 oc.), ginecologista 

(16 oc.). Ao todo, 1 142 ocorrências de MÉDICO.
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Produzimos, em seguida, a lista de colocados para MÉDICO. Como esperado, muitos antropônimos 

(prenomes, sobrenomes) antecedidos dos títulos (Dr., Dra.) em várias combinações.

- Título e nome completo

Reverências ao Dr. Carlos Roberto Maiorquim por permitir que seguíssemos sempre o 

curso natural do nascimento, (BRA_019)

- Título e prenome

Chegando no hospital, a sorte é que meu backup era a Dr. Mariana, pois sofremos um 

certo preconceito por ser PD, melhor nem comentar, (BRA_087)

- Título, nome completo e apelido

Dra. Priscila Huguet, a Pri, deu uma ajudinha fazendo o descolamento de membranas 

e eu já estava perdendo [...] (BRA_020)

De modo a excluir os antropônimos da lista de colocados e assim filtrar o grande número de linhas de 

concordância, excluímos ‘dr’, ‘dra’. Com esse filtro, MÉDICO corresponde à expressão de busca: ‘gine-

cologista/go/obstetra/médico/médica/medica/doutor/doutora’. Em seguida, geramos uma nova lista 

de colocados. Os colocados analisados estão destacados na figura seguinte.
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Figura: Colocados de MÉDICO, 5L/5R. (ginecologista/go/obstetra/médico/médica/medica/doutor/

doutora)

A partir da lista de colocados agrupamos palavras sinonímicas (e.g. fofo, fofinho) para produzir as res-

pectivas linhas de concordância e reunir os elementos que nos permitam observar como são construí-

das as identidades e representações a partir de possíveis padrões.

Médico > fofinha, fofinho, fofa 

Produzimos as linhas de concordância para fof* e também os colocados dessa expressão de busca 

para confirmar a significância da palavra escolhida de modo a facilitar a identificação dos padrões e/

ou representações. Os primeiros colocados de fof* são: ‘querido’, ‘obstetriz’, ‘consultas’, ‘go’, ‘obstetra’, 

‘médico’.

Figura 60. Linhas de concordância para ‘fof*’.

O adjetivo FOFO é usado no discurso dos relatos na acepção comum da palavra: pessoa gentil e ca-

rinhosa. Nessa acepção é atributo de doula, marido e bebê, porém ocorre também com ‘médica e 

enfermeiras’:

Quando vinha a contração, eu já avisava [do número dois]. E a medica e enfermeiras 

fofas falavam, “Não se preocupa, a gente limpa”. Recolhiam na hora, lixo e pronto. 

(BRA_032)
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FOFO é mais comum em sentido irônico (18 oc.), às vezes marcado por aspas e/ou outro tipo de marca-

ção de ênfase (e.g. caixa alta, asteriscos), para se referir ao profissional (em geral ao médico) que, mes-

mo sendo fofo/gentil, engana e atende a seus próprios interesses e, geralmente, realiza uma cesárea.

- O médico fofo é cesarista / é o ex-médico

* Meses após voltar pra Dra, fiquei sabendo de MTAS histórias do meu ex GO fofo, e 

muitas desculpas esfarrapadas para que no final bebês nascessem como ele queria e 

não como deveria ser*  (BRA_007)

No trecho acima, a voz da narradora denunciativa coloca entre asteriscos, para destacar em seu relato, 

uma observação sobre a conduta do ex-médico.

- O médico fofo poderia ser capaz de cometer ilegalidades

Seguia indo ainda na médica fofa que eu achava que agora me deixaria parir. Primeiro 

ela perguntou quanto tempo da cesárea anterior teríamos, respondi 3 anos e 5 meses 

para a DPP.  Ela respondeu que sim. Eu falei que só aceitaria cesárea se fosse para fa-

zer laqueadura junto (sem saber que isso é ilegal, você sabia?). Ela disse que isso não 

faz. Menos mal. Mas seria por medo da lei ou pela oportunidade de ganhar duas vezes 

em intervenções diferentes? (BRA_047)

- O médico fofo comete ilegalidades

Quando achei uma obstetra fofinha, em nossa primeira conversa sobre o meu desejo 

pelo parto normal ela soltou logo que cobrava R$ 4.500,00 (além do que ela receberia 

pelo plano), alegando que eu precisaria de dedicação exclusiva dela, não fazendo uma 

cara muito bonita, como se recebesse a notícia com desdém. (BRA_074)

- O médico fofo é o médico da cesárea anterior / o médico não é trocado

Quem ousaria não acatar às ordens de seu médico, querido, fofo, um amor, aos 47 

do segundo tempo? E pro dia seguinte, 01 de setembro, marcamos a chegada do 

Henrique. A cesárea foi “tranquila”, não senti nada, me mostraram o Henrique bem 

rapidamente quando nasceu, e logo já o levaram de mim para os “cuidados” iniciais. 

(BRA_007)

- O médico fofo é o ex-médico / o médico trocado

Sai de lá certa que largaria minha GO fofa, mas não tive entrosamento com o Marcos. 

(BRA_047)

- O médico fofo faz o que quer, faz o que é melhor para ele

“Preciso agradecer também à chamada pra “terra” que levei da Obstetriz Ana Cristina 

Duarte, quando, numa troca de e-mails ela me “trouxe para a realidade” dizendo que 

ao continuar o acompanhamento com meu GO fofinho eu acabaria novamente em 

uma mesa de cirurgia pois ele não compraria o meu parto. Ele novamente deixaria a 

gente chegar na porta do gol e depois chutaria do jeito que fosse melhor PRA ELE e 

não pra mim. (BRA_007)
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Médico > ex

‘Ex’ apareceu como colocado de MÉDICO e, além da fala do relato BRA_007 acima (‘meu ex GO fofo’), 

ocorre na fala abaixo.

- Ex-médico realiza intervenções desnecessárias, mesmo sem consentimento da parturiente

Meu ex-obstetra “fazia” parto normal, mas fazia episiotomia também, e quando eu 

disse que havia lido que não era necessário, ele disse que era sim, que esse “cortinho” 

de 5 cm faria muita diferença no expulsivo. Mas eu não queria ser cortada, e disse isso 

a ele, e ele era irredutível, dizia que tinha que cortar sim. (BRA_087)

O médico na fala acima minimiza a intervenção (episiotomia) ao qualificá-la de ‘cortinho’. A prática, 

considerada obsoleta e desnecessária, tem seu caráter violento eufemizado pelo diminutivo. Ao buscar 

por cortinho/cortezinho, encontramos mais algumas ocorrências que revelam o padrão ‘cortezinho 

para ajudar’, expressão que, além do eufemismo, busca a adesão da parturiente, pois é algo pequeno 

supostamente para o bem dela. 

A médica disse: “É, não vai dar tempo mesmo. Vou fazer um cortezinho pra ajudar 

aqui, tá?! Ana, vai ser na próxima hein!!” No meio da contração ela deu uma anestesia 

local de xilocaína pra fazer a episiotomia e em seguida, o corte. (BRA_032)

A Dra. achou melhor fazer um cortinho para ajudar. Depois do corte, na próxima força 

que eu fiz, lá veio a Ana Luiza inteirinha!!!!! (BRA_025)

A palavra ‘cortesinho’ é também usada para suavizar a cesárea. Na fala abaixo, além do eufemismo, 

nota-se uma sinédoque a cesárea está, na realidade, reduzida à cicatriz (i.e. cortesinho):

Não sigo a mesma linha da maioria das mães humanizadas. Antes de conhecer o 

assunto por dentro eu acreditava mesmo que parto normal não era normal. Isso era 

coisa de bicho ou de índio. Imagina só, uma mulher em pleno século XXI sofrendo e 

gritando para ter o filho? Toma um remedinho, deita ali e o médico faz o resto. Quanta 

frescura por causa de um cortesinho que nem se vê. (BRA_004)
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Gráfico 22. Gráfico. Síntese da análise para MÉDICO FOFO: mulher e médico.
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Gráfico 23. Gráfico. Síntese da análise para MÉDICO FOFO: cesárea e episiotomia.

Médico > cesarista 

A partir das linhas de concordância, identificamos as marcas identitárias que representam o médico 

cesarista no discurso dos relatos de parto.

- Médico cesarista envolve gestante que se ‘deixa levar’

Na primeira gravidez, há dois anos, eu não tinha consciência nenhuma da importância 

de viver um parto, e me deixei levar por um médico cesarista que jamais me deu outra 

opção. Beatriz não nasceu, foi retirada com violência e uma imensa falta de respeito; 

no entanto, eu só percebi toda a injustiça que havia sido feita durante a gravidez do 

Francisco. (BRA_055)

- Médico terrorista é abandonado / médico faz terror / médico é desonesto16

Nesse meio tempo, comentei com o GO sobre VBACs. Ele quis fazer terrorismo: “o risco 

de ruptura uterina é muito grande!”, não só falou como escreveu um percentual na 

folha sobre a mesa:“70%. Você vai querer correr esse risco?”. Bem, eu já havia lido em 

16 Idem BRA_004.
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várias pesquisas que o risco de ruptura uterina após duas cesáreas variava de 1 a 3,6% 

(3,6% no caso de intervalos entre os partos ser menor que 18 meses, e o meu seria de 

exatamente 18 meses). Então, esse comentário dele foi preponderante para que eu 

tomasse a decisão de não voltar mais lá naquele médico desinformado17 e terrorista. 

(BRA_060)

- Médico plantonista oferece explicações absurdas

A médica do plantão era cesarista e não deu nem mais uma hora de espera. A EO ten-

tou negociar mas não houve acordo (e vieram várias explicações absurdas para que eu 

fizesse cesárea). E lá vamos nós abrir barriga, tirar o bebê, costurar barriga. Eu e Régis 

fomos chorando para o CO – ele sonhava com o PN junto comigo. (BRA_011)

- Médico cesarista é ‘bacana’ em caso de dor:

A dor era tanta que comecei a chamar cesarista de meu nêgo. O médico cesarista, 

outrora crápula, virou um cara bacana, um sujeito sangue bom, um cara cheio de suin-

gue. (BRA_048).

O ‘médico cesarista’ é uma figura amplamente conhecida no discurso da humanização. O Dr. Sálvio 

relatado em Hopkins (2000, pp. 734-735) e os diversos relatos de cesárea ‘a pedido’ denotam que o 

conceito é restrito a esse universo, pois relatos de partos não humanizados, consideram o médico que 

está ‘pronto’ para fazer a cesárea, o médico diligente e atencioso, como a Dra. Muriel do texto abaixo 

que ‘em dez minutos... estava pronta para me atender’. Em virtude da percepção alterada de tempo a 

que as parturientes se referem nos relatos de parto, possivelmente os ‘dez minutos’ representam, ‘de-

mora nenhuma, ‘imediatamente’, sem ao menos oferecer apoio e/ou deliberar sobre a escolha inicial 

da gestante.

Texto 59. Relato de cesárea de Fabymitt (2010, 23 de agosto).

17 Idem ‘desinformado’ em BRA_087 em que o ‘ex-obstetra’ faz episiotomia, mesmo contrariando as evidên-
cias científicas, não mencionadas por serem conhecidas do público leitor (pressuposição).
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Como as linhas de concordância não revelam apenas MÉDICO seguido imediatamente de cesarista, 

mas cesarista no contexto de MÉDICO, identificamos uma fala em que a mulher, logo após ter parido 

e tendo optado por não saber o sexo do bebê até o momento do nascimento, ainda se percebe imersa 

na ideologia hegemônica segundo a qual o parto é do médico e quem ‘faz’ o parto e – decreta/profere 

o sexo do bebê – é ele, não a mulher:

Perguntei para a médica [humanizada]: é menino ou é menina? Veja você! ela disse. 

Oh, santa ignorância da cultura cesarista em que os partos são de propriedade do mé-

dico. Claro que vejo eu! Eu não estava amarrada, eu não tinha prazo. Deslizei a mão 

por entre as coxas e senti: nada. Meleca, mais meleca, nada. Eu tive uma menina? 

Fiquei com cara de palerma, uma menina seria uma emoção e tanto também. Ela le-

vantou a perninha, e vi um sacão roxo! (BRA_021)

Para concluir a análise deste item, apresentamos o gráfico sintetizando os achados em termos de cons-

trução identitária, discurso e representação da experiência.
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Gráfico 24. Síntese da análise MÉDICO ‘cesarista’.

Médico > terrorista > terror*

Após investigar o colocado ‘terrorista’, ampliamos a busca e produzimos linhas de concordância para 

‘terror*’ na expectativa de confirmar representações e identificar padrões.
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Figura 61. Linhas de concordância para ‘terror*’.

Os padrões linguísticos identificados nas 17 linhas de concordância acima foram: [me] fez terror; fazer 

terrorismo; tanto/o maior terrorismo; fez terrorismo comigo. As representações que identificamos a 

partir dos padrões foram as abaixo.

- O médico do ultrassom faz terrorismo

Claro que o medico que fez a ultra ficou espantado por eu “ainda estar esperando” e 

ainda me fez um terrorismo “básico”: “Olha seu bebe tem uma circular de cordão, vai 

levar esse exame logo pro seu medico pra ele fazer uma cesárea hoje!!!” (kkkkkkkk) eu 

ria por dentro... (BRA_095)

Todo texto possui determinadas presunções (assumptions,  presuppositions), ‘terrorismo “básico”’ 

(BRA_095) indica a relação entre o texto e aquilo que as prováveis interlocutoras já ouviram ou leram 

em outro lugar: já sabem que médicos do ultrassom fazem terrorismo. Difere da intertextualidade por 

não fazer referência específica a um determinado texto (Fairclough, 2003, p. 40). O mesmo ocorre em 

‘ENORME NECESSIDADE DE CHECAR A PLACENTA’ (BRA_006, mais abaixo), pois a narradora presume 

que as interlocutoras sabem que se trata de uma estratégia de ‘terrorismo’/controle.

- O médico terrorista já não impressiona a narradora empoderada (BRA_060 e BRA_095, 

acima).

- O médico faz terrorismo para justificar a cesárea (BRA_013 e BRA_30):

Entrei em TP, cheguei no hospital com 5 cm de dilatação as 8 horas da noite. Por volta 

das dez horas da noite, com 7 cm e tudo numa boa, eu estava com uma doula querida, 

fazendo exercícios, o tal médico começou a fazer terrorismo: “o bebê está alto, vou 

furar sua bolsa. O bebe não desceu, é cesárea agora ou ele vai estar em perigo”. As 

onze da noite Theo nascia de cesárea... Eu fiquei um bom tempo querendo acreditar 

que essa foi necessária, até levar um chacoalhão na lista do materna (yahoo groups). 

(BRA_013)



268

- O terrorismo impressiona a narradora desamparada e não suficientemente empoderada:

Há 9 anos atrás não tinha o conhecimento que tenho agora e nem o contato com as 

listas de discussão. Acreditei na palavra médica e fui pra cesárea. Na segunda gesta-

ção, em 2006, eu já estava mais confiante, tinha mais conhecimento, mas estava sozi-

nha, não tinha ninguém com quem pudesse contar pra me encorajar e me dar o apoio 

tão necessário. Resultado: briguei com a obstetra e disse que pelo menos iria aguardar 

entrar em trabalho de parto. Minha intenção era ficar sozinha em casa e parir sozinha, 

eu acreditava que seria capaz.Mas na consulta ela percebeu que eu estava em TP, fez 

o maior terrorismo comigo, disse que eu era louca de insistir na ideia do parto e que 

eu arrumasse outra obstetra se insistisse. Então, sozinha e vulnerável, desisti e lá fui 

pra mais uma cesárea. (BRA_015)

- O discurso médico terrorista pode ser desconstruído pela informação obtida de: evidências 

científicas (BRA_060), grupos online (BRA_013),  listas de discussão (BRA_015) e con-

versas com outras pessoas (BRA_030).

- O médico da cesárea como não terrorista, não culpado:

Na época, apesar de toda a tristeza e sentimento de menos valia, não culpei a GO – na 

verdade não a culpo ainda – ela não fez terrorismo comigo, não fez nada “sem me 

consultar”, ela apenas fez o que sabia fazer, o que acreditava ser o certo e o que eu 

não questionei, quando deveria te-lo feito. (BRA_088)

- O médico da cesárea como terrorista, culpado, demascarado, revoltante:

Ao acordar, o médico fez terror, disse que estava com o máximo de ocitocina, com 

contração permanente. Na verdade, ele estava me preparando para a cesárea, mas 

jogou a decisão para mim. Naquele momento, eu achei que era necessário. Conversan-

do com outras pessoas depois, descobri que dava para continuar esperando, já que o 

bebe tinha boa vitalidade. Veio revolta contra o médico. (BRA_030)

- O médico usa o bebê para fazer terrorismo (BRA_95, 088, 013) e o risco de ruptura uterina 

(BRA_060). 

- O médico usa a ultrassonografia para fazer terror e desqualificar a narradora

...e esta é a única queixa que tenho da GO: ela me infernizou até a data de sua demis-

são com a ENORME NECESSIDADE DE CHECAR O ESTADO DA PLACENTA, mesmo estan-

do tudo normal comigo e com meu bebê. Fez até terrorismo e me chamou de teimosa 

e irresponsável – minha tática passou a ser entrar muda e sair calada das consultas18 

e, quando ela perguntava se fiz a USG pedida, eu apenas respondia que não e lhe dava 

meu melhor sorriso... (BRA_006)

A mulher na fala acima usa do silêncio (entrar muda..., dar o melhor sorriso) em resistência à autori-

dade legitimada do médico. O silêncio é uma forma de resistir (‘minha tática’) na relação em que há 

desequilíbrio de poder.

18 O silêncio da narradora como forma de resistência.
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- O médico representa a mulher que busca desafiá-lo como louca, irresponsável e teimosa 

(BRA_006 e BRA_015).

- O médico ameaça não atender a mulher que busca desafiá-lo (BRA_015).

Os dois gráficos abaixo procuram oferecer uma síntese da análise MÉDICO terror*.
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Gráfico 25. Gráfico. Síntese da análise dos elementos das identidades em MÉDICO terror*.
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Gráfico 26. Gráfico. Síntese da análise dos elementos do discurso em MÉDICO terror*.

Médico > ultrassom

‘O médico do ultrassom’ é um padrão que coocorre com MÉDICO em 9 linhas de concordância, a partir 

das quais identificamos as representações abaixo.
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Figura 62. Linhas de concordância para ‘ultra*/usg’ no cotexto de MÉDICO.

- O médico do ultrassom se espanta com bebê grande (BRA_060, BRA_004, BRA_095) e idade 

gestacional (BRA_95) e faz terrorismo (BRA_95).

- O médico do ultrassom é enfático:

O médico do ultrassom ainda fez questão de explicar que minha bebê tinha perto de 

4Kg e sua cabeça estava um pouco pra esquerda, deixando a nuca mais virada para o 

colo, e que “se não encaixou até agora não encaixa mais19”. (BRA_004)

“No primeiro ultrassom, o médico nos disse sem rodeios: “São gêmeos”. Eu quase tive 

um ataque, não conseguia parar de rir. (BRA_077)

“Foram nove meses de uma gestação tranquila, sem nenhuma alteração nos exames a 

não ser pela insistência já nos últimos meses do médico que fazia as ultrassons de uma 

baixa quantidade de líquido amniótico. (BRA_074)

“USG e o diagnóstico: pouco líquido, pouquíssimo na verdade. A médica fez questão de 

mostrar, mal se viam pontinhos pretos de líquido na tela. (BRA_020)

- O médico do ultrassom emite opiniões sobre o ‘encaixe’ do bebê e é desmentido no relato 

(BRA_004):

O infeliz do médico do ultrassom achou que ela não ia encaixar, mas ela não concor-

dou. Enquanto eu me virava para aguentar as contrações, ela se virava para achar o 

caminho. (BRA_004)

Notam-se nos trechos acima diversos processos verbais (‘diz’, ‘acha’, ‘explica’, ‘insiste’), por meio dos 

quais o médico do ultrassom comunica algo à gestante. A partir dos trechos selecionados em que mui-

tas vezes o discurso do médico ultrasonografista é representado em discurso direto, observa-se que a 

construção do dizer do médico em questão pode/busca conduzir a receptora-narradora a agir segundo 

o que foi comunicado.

Claro que o medico que fez a ultra ficou espantado por eu “ainda estar esperando” e 

ainda me fez um terrorismo “básico”: “Olha seu bebe tem uma circular de cordão, vai 

19 Trecho que corrobora o discurso do bebê não encaixado analisado anteriormente.
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levar esse exame logo pro seu medico pra ele fazer uma cesárea hoje!!!” (kkkkkkkk) eu 

ria por dentro... (BRA_095)

Abaixo, os elementos da análise de Médico > ultrassom segundo os quais o discurso dos relatos de 

parto constrói a identidade e discurso do médico do ultrassom. 

médico ultrassom

discurso eventoidentidade

assustado terrorista

tamanho
do bebê

circular
de cordão

duração da
gestação

é desmentido
no parto

intervencionista parto

como
momento

em que
opiniões são
desmentidas

pedagógicomédico do
ultrassom

alarmista

enfático opina sobre o
‘encaixe do bebê’

Gráfico 27. Gráfico. Síntese da análise dos elementos do discurso em MÉDICO ultrassom.

Médico > ginecologista

Nas linhas de concordância para MÉDICO e do colocado de ‘ginecologista’, destaca-se a representação 

do ‘meu ginecologista’ como escolha natural para ‘meu obstetra’ tanto do ponto de vista do médico 

(BRA_083), como no da mulher (BRA_057).

A segunda gestação foi planejada e desta vez estava “definitivamente decidida” a 

ter um parto normal. O médico que era meu ginecologista e que achou que seria 

meu Obstetra disse o seguinte quando falei para ele minhas intenções de ter um PN: 

Vc não precisa passar por isso é coisa do passado, PN é coisa do tempo da sua Avó! 

(BRA_083)

- O ginecologista supostamente ‘apoia’ a escolha por parto, usa ultrassonografia de final de 

gestação20 para justificar a cesárea:

Em Julho de 2010 tive a confirmação da minha primeira gravidez, [...]. Consultei meu 

obstetra, que já era meu ginecologista, e iniciei o pré-natal, sempre afirmando que 

queria parto normal e recebendo todo o apoio do medico que inclusive dizia que a mu-

20 Ultrassonografias ao final da gestação aumentam as chances de cesárea e indução. Segundo Declercq et 
al (2013), 1 em cada 3 gestantes que fazem ultrassom ao final da gestação recebe a informação de que o 
bebê é grande, porém no nascimento, o tamanho do bebê não se confirma. A mesma pesquisa informa 
que 2 entre 3 mulheres que receberam o resultado de ‘bebê grande’ disseram que o médico discutiu com 
elas a possibilidade de induzir o parto por conta do tamanho do bebê; 1 entre 3 mulheres que receberam o 
resultado de ‘bebê grande’ disseram que o médico discutiu com elas a possibilidade de fazer uma cesárea. 
‘Bebê grande’ é o 4º motivo de induções e 5º motivo de cesáreas nos Estados Unidos e 57% das gestantes 
acreditam que a indução é de fato necessária em casos de ‘bebê grande’ (Declercq et al, 2013).
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lher dele teve 3 partos normais. Eu estava esperando um meninão, o Miguel, que nas 

ecografias já dava pra ver que seria bem grandinho. Com 36 semanas, o Dr. me pediu 

uma ecografia, após ver o resultado me disse que o meu parto não poderia ser nor-

mal, que ele e qualquer outro medico não fariam, pois o Miguel estava muito grande e 

seria arriscado, pois poderia nascer com mais de 5 kg. (cont.)

- A narradora se responsabiliza por não ter ido atrás de informação e confiado no médico 

‘fofo’:

(cont.)  Eu, idiota, acomodada, planejei a minha gravidez, preparei a minha casa, re-

forma, enxoval, quarto... Não planejei a minha consciência, não me informei. Eu tinha 

a tola mentalidade de achar que médico sabe tudo... “se Ele é o médico, quem sou eu 

pra questionar... Preciso confiar”. No meu coração, eu desconfiava, mas eu não escutei 

essa desconfiança, a deixei abafada durante alguns anos. (BRA_057)

Eu não era capaz de parir. defeituosa? não sei. Não tive a chance de saber e pior ain-

da agradeci pela intervenção da GO (ginecologista obstetra) fofinha...  isso tudo com 

uma cesarea com 38 semanas e 1 dia. (BRA_047)

Figura 63. Linhas de concordância para ‘ginecologista*’ com MÉDICO.

Na modernidade tardia, as atitudes de confiança passam pelo respeito ao conhecimento técnico (“se 

Ele é o médico, quem sou eu pra questionar... Preciso confiar”, BRA_057) e pela obscuridade, para os 

leigos, dos sistemas abstratos (‘Eu tinha a tola mentalidade de achar que médico sabe tudo’, BRA_057). 

A confiança é rotineiramente incorporada ‘à continuidade das atividades cotidianas’ e reforçada ‘pelas 

circunstâncias intrínsecas do dia-a-dia’ (Giddens, 1991, p. 102). Isso significa dizer que a complexidade 

dos múltiplos sistemas abstratos (e.g. empresas, bancos, hospitais etc) com os quais temos que lidar 

é tal que é impossível romper a relação leigo/cliente com todos eles, sendo necessário o “‘salto de fé’ 

que o envolvimento prático demanda” (Giddens, 2002, p. 11). A gestante, portanto, continua a confiar 

no ‘GO fofo’ que representa seu ‘ponto de acesso’ ao sistema abstrato. É devido à má experiência com 

o ponto de acesso (i.e. cesárea desnecessária, médico fofo) que a mulher rompe com a presunção de 

confiança e toma uma nova rota, a da recapacitação ou requalificação, representada pela aquisição de 

novos conhecimentos e habilidades: 

Os indivíduos tendem a se recapacitar em maior profundidade quando se trata de 

transições importantes em suas vidas ou quando precisam tomar decisões sérias. (Gi-

ddens, 2002, p. 15).
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No discurso dos relatos de parto, a possibilidade de recapacitação é evidente – considerada obviamen-

te necessária. Sua ausência, uma ingenuidade (‘Eu, idiota, acomodada...tola’, BRA_057), e ressaltada 

pelas narradoras (‘Não planejei, não me informei...’, BRA_057).

Médico > humanizado

O padrão mais identificado nos resultados foi ‘médico humanizado’. O ethos médico do profissional 

humanizado é diferente da imagem tradicional do médico como ‘voz da ciência’ e autoridade. Na pro-

posta de atendimento humanizado, o médico se coloca no papel de pessoa comum e de bom ouvinte, 

busca se despir de signos de poder (e.g. mesa separando médico da interlocutora) e estabelecer uma 

relação horizontal. As falas abaixo pressupõem que ‘humanizado’ seja uma palavra conhecida da leito-

ra e assumem um caráter reflexivo e pedagógico. Neles, o ‘médico humanizado’ é:

- um profissional que é preciso ‘buscar’, ‘procurar’, ‘encontrar’:

Gravidez perfeita, aos 6 meses resolvi procurar uma médica totalmente humanizada, 

a Dra. Betina, já que a médica que fez minha cesárea me respondeu o seguinte quan-

do eu perguntei se poderia ter um parto normal dessa vez: “a gente pode tentar”. Ahã. 

(BRA_021)

Depois de ir em 3 médicos cesaristas, encontrei um GO humanizado que me deu todo 

apoio para o parto normal. (BRA_060)

No fundo era a desculpa que eu precisava pra procurar um médico adepto do parto 

normal humanizado. Já tinha conseguido ótimas indicações e milagrosamente conse-

gui uma consulta para o dia seguinte com uma médica muito boa e que faz PNH21. Fui 

na consulta e gostei muito da médica, senti muita firmeza nela e fiquei convicta de que 

ela não me empurraria uma cesárea desnecessária. Combinamos que se eu completas-

se 41 semanas e minha GO quisesse marcar a cesárea, eu poderia fazer o parto com 

ela, pois ela esperaria até 42 semanas. [...] Moral da história: mudei de obstetra um 

dia antes do parto! Loucura, né?! (BRA_051)

- confiável se indicado:

Conversei bastante com uma amiga e pedi indicações de médicos humanizados para 

ela e para minha professora de yoga. (BRA_052)

Faça uma varredura em todos os fóruns, listas, grupos e sites de parto humanizado e 

só confie nos médicos indicados e referendados pelas outras mães. (BRA_025) 

- indicado por parteira:

Ela me passou contato de algumas parteiras e decidi fazer minhas consultas e o parto 

com a Ana Cristina Duarte [parteira]. Ela me explicou exatamente como seria, quem 

acompanharia o parto, me indicou outras médicas humanizadas para eu fazer uma 

21 Parto normal humanizado.
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consulta, caso precisasse ir para o hospital, e que trabalhava junto com uma neonato-

logista, a Ana Paula Caldas. (BRA_023)

- alguém que se diz humanizado, mas não é:

Lia muitos relatos de cesáreas desnecessárias feitas pelos únicos médicos humaniza-

dos do Rio. (BRA_110)

No meu segundo parto queria que as coisas fossem diferentes. Me informei sobre 

parto humanizado, fui nos encontros de parto de cócoras na Unicamp e procurei um 

médico que se dizia humanizado. Fazia palestras, até trouxe o Michel Odent para 

Campinas... Tentaram me avisar que ele não era mais o mesmo, que andava fazendo 

cesáreas demais, principalmente quando o TP caía num dos dias “ocupados” dele. Não 

acreditei, não quis mudar, não ouvi. (BRA_013)

No fim de maio fui em outro médico humanizado, que me disse que eu jamais poderia 

ter um parto domiciliar, por causa da cesárea, poderia no máximo ter um normal hos-

pitalar e ainda assim ele só se arriscaria se ele tivesse acesso a dados do prontuário da 

minha cesárea. (BRA_115)

Decidi por um dos médicos humanizados, que me parecia o mais baseado em evidên-

cias científicas, mas quando estava com 25 semanas ele me disse que estaria viajando 

próximo a data prevista para o parto e por isso eu teria que mudar de médico. Mudei 

pra outro humanizado, mas diante de tantas dúvidas resolvi também ir atrás de uma 

parteira (enfermeira obstétrica) e perguntar se ela podia ficar comigo em casa até o 

trabalho de parto estar bem avançado e então ir para o hospital. Ela topou o esquema 

e com ela eu finalmente consegui formar um vínculo. No final da minha gravidez tive 

notícia de várias cesáreas com o médico que acompanharia o meu parto, mas não 

mudei, achei que estaria garantida por conta da parteira. Aí aconteceu o impensável 

pra mim (BRA_110)

- mais importante que as instalações da maternidade:

Num fórum sobre parto humanizado no Orkut , vi comentarem sobre a Dra. Bárbara 

Schwermann, uma GO humanizada que atuava em Fortaleza. Na época eu tinha 2 

convênios, o do trabalho do meu marido, que era mais completo, com direito à apar-

tamento, e o do meu trabalho, que dava direito à internação apenas  em enfermaria, 

mas somente neste a Dra. Bárbara atendia. (BRA_025)

- um médico para o qual a narradora ‘se muda’ (BRA_110  e BRA_051) depois de largar ‘o mé-

dico da cesárea’ (BRA_021), com apoio do marido (BRA_037):

Depois, me conscientizei de que eu não bancaria contestá-la se ela me dissesse na 

hora do parto, por exemplo, que meu bebê corria algum risco. Não, eu não bancaria 

isso. Na hora H, eu amarelaria. Eu certamente pararia no centro cirúrgico. O jeito era 

mudar de médico. Foi aí que fiquei sabendo do Marcos, obstetra humanizado, que 

respeita a mulher e o bebê na hora mais importante de suas vidas. Demorei bastante 



275

tempo pra marcar consulta com ele. Mudar de médico envolvia dinheiro e disposição. 

Ele atende em Copacabana - longe da minha casa - e não aceita nenhum plano de saú-

de. Conversei com meu marido e resolvemos bancar essa escolha. (BRA_037)

- um médico que a narradora se arrepende de não ter procurado e se responsabiliza por não 

ter procurado:

Quando engravidei do Rodrigo tinha recém completado 26 anos. Fazia o segundo ano 

de residência em pediatria, estava no meio de toda aquela “tecnologia medica. Fiz o 

pré-natal com minha GO. Não mudei, não procurei um GO humanizado. [...] Fiz um 

“pre-natal-pacote-completo” com varias ecografias, exames, exames, e mais exames, 

procurando “pelos em ovos” numa gestação de baixo risco. (BRA_088)

Além do tom de alerta sobre os médicos falso-humanizados e do discurso de arrependimento das 

mulheres que deixaram de buscar um médico humanizado, chamaram nossa atenção alguns elemen-

tos que contrariam importantes marcas da modernidade. A expressão ‘finalmente formar vínculo’ 

(BRA_110), como algo que a mulher considera importante e anseia no atendimento ao parto, afronta 

uma das principais características da modernidade: a destruição e desvalorização dos vínculos sociais. 

Outra característica da modernidade é a valorização de signos de status, como a internação em aparta-

mento (BRA_025), que foi preterida pela narradora em prol do ‘médico humanizado’.

O gráfico abaixo sintetiza alguns dos elementos da análise em termos das marcas identitárias da mulher 

e do médico; do discurso dos relatos de parto nos trechos em que médico e humanizado ocorrem e 

da representação dos eventos mencionados: a busca pelo médico humanizado e o excesso de exames.

médico humanizado

discurso eventoidentidade

empoderada apoiada

busca
pelo médico

médico da cesárea excesso de
exames

como
jornada

como buscar
pelo em ovo
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humanizado

ex-
humanizado

da responsabilização

cesarista

indicado valioso

humanizado

de alertamulher médico reflexivo pedagógico

arrependida

Gráfico 28. Gráfico. Síntese da análise dos elementos ‘MÉDICO’ ‘humanizad*’.
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Médico > anestesista

Apesar de ‘anestesista’ ser um colocado de MÉDICO com relevância estatística significativa, ‘anestesis-

ta’ ocorre apenas duas vezes na janela 5L e 5R de MÉDICO, trata-se de uma palavra-chave do corpus de 

estudo com alto índice de significância. Tendo em vista que anestesista é médico (médico anestesista) e 

o termo médico está facilmente subentendido em elipse ou zeugma, optamos por analisar anestesista 

no item Médico.

Segundo a interpretação das linhas de concordância para ‘anestesista’ :

- O anestesista é desejado, exigido, implorado pela parturiente:

Diga ao viado do meu marido que me consiga uma anestesista já! Eu exijo! (BRA_048)

Algumas contrações mais tarde, ainda mais fortes, eu desejava que o anestesista che-

gasse o quanto antes. E nada!!! (BRA_032)

Com tanta dor, na hora que fui apresentada à anestesista, eu quis a droga! Quis, gen-

te. Pedi, implorei. Ela estava lá pra qualquer emergência. Não estava nos meus planos 

pedir analgesia, mas eu quis. Nesse momento, eu entrei no ciclo medo-tensão-dor. E 

quando a gente entra nesse ciclo, é difícil sair. Dei piti e depois morri de vergonha, rs. 

Pedia anestesia, pedia cesárea. (BRA_037)

Quer dizer, sorri e mandei chamar a anestesista porque agora chega... está evoluindo 

então eu PRECISO de drogas!!!! (BRA_004)

- O anestesista demora (BRA_032, acima) na percepção da parturiente:

E a verdade é que, por questão de minutos, quase que o anestesista não chegava a 

tempo. (BRA_067)

- O anestesista é recebido com alívio pela parturiente:

Marido sai da sala de parto e vejo lá fora o anestesista plantonista… Pensei: ufaaaa! 

Ele chegou!! (BRA_032)

- O anestesista é xingado, repreendido pela parturiente:

Contração vinha e a dor aumentava. Eu perguntava pro Bre onde estava a m**** do 

anestesista. (BRA_032)

Cadê a vaca da anestesista! Tragam as drogas, tragam agora! [...] - Está demorando 

tanto porque não tem pai nem mãe, aquela vadia. - Chame outro anestesista, então! 

(BRA_048)

Então, eu que esperava um efeito que tirasse toda a dor fiquei brava com o aneste-

sista porque a dor não havia passado (que vergonha!) e a Karen me disse: Eva, o que 

você quer? Um parto sem dor alguma? (BRA_058)
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O hospital, as enfermeiras, o anestesista e uma ou outra parturiente que estivesse 

por ali naquela noite vazia nunca mais vão se esquecer de mim. Sério, aquilo minha 

gente, era um escândalo. Até isso essa experiência maravilhosa de parir um filho te 

proporciona, eu que nunca havia feito nenhuma cena em local público guardo agora 

no currículo um rol de grosserias, gritarias e apelos em dó maior. Fiquei rouca por uma 

semana. (BRA_021)

A presença de expletivos escabrosos em discurso direto (BRA_048), indireto (BRA_018) ou em des-

crições (BRA_021) não ocorre apenas no cotexto de ‘anestesista’. Ao fazermos uma busca por todo o 

Corpus BRA, observamos, ao menos, 53 ocorrências. A busca incluiu os palavrões que surgiram durante 

a análise (e.g. vaca, viado), alguns palavrões considerados comuns no português (e.g. puta, merda, 

cacete, caramba) bem como referências ao ato de falar palavrões (e.g. palavrão, palavrões, xingar), 

portanto as 53 ocorrências talvez não abranjam a totalidade das referências a expletivos escabrosos 

que constam do corpus. Além de serem usados como meio de coerção em muitas situações, palavrões 

também são empregados para expressar tanto dor física como dor moral, despertando forte reação 

emocional em quem os produz. Estudos científicos comprovam a eficácia dos palavrões na tolerância 

da dor (Stephens & Umland, 2011). Ao observar as linhas de concordância abaixo, é nítido o emprego 

dos palavrões pela narradora para extravasar as dores do parto.

Figura 64. Palavrões no Corpus BRA.

- O anestesista é gentil, educado e a parturiente ‘descontrolada’:

Lá [no centro cirúrgico] encontrei um anestesista que nunca soube o nome mas muito 

educado que disse que não poderia dar uma analgesia muito forte por causa da posi-

ção da bebê mas que daria um alívio. Hoje olhando pra traz eu vejo que [se] consegui 
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me controlar pra tomar analgesia eu conseguiria me controlar pra ter a bebê no quar-

to mas na hora eu estava absolutamente descontrolada. (BRA_58)

O atributo ‘descontrolada’ está diretamente ligado à narradora em estado de dor. Nesse estado, a 

narradora é grosseira, grita, suplica, xinga, dá piti (BRA_021, BRA_048, BRA_058). Porém, a todo custo 

a mulher quer recuperar o controle (ver as três ocorrências de controlar, controlar, descontrolada no 

relato BRA_058) supostamente perdido. E a suposta ‘recuperação’ se materializa por meio da analge-

sia, que a traz para a normalidade. Representar a mulher com dor como ‘descontrolada’ é pressupor 

que a dor do parto seja algo ‘controlável’. Ao se representar como descontrolada a mulher se coloca 

em oposição aos demais sujeitos que se pressupõem ‘controlados’ e a eles passa a dever uma busca 

pelo suposto controle. Para ser reintegrada ao grupo dos ‘controlados’, ela precisa de intervenções 

(analgesia, cirurgia). Ao final, a mulher se envergonha do descontrole e reforça sua excepcionalidade 

(‘nunca tinha feito nenhuma cena em local público’, BRA_021), não reconhecendo no ‘descontrole’ um 

fenômeno esperado, normal e até desejado dentro do trabalho de parto, mas uma anomalia.

- O anestesista é ‘gentil’, mas amarra e faz manobra durante a cesárea:

O anestesista muito gentil, me deu a raqui e não achei a aplicação assim tão doída 

como falam, a enfermeira colocou o soro e deitei, amarraram meus braços, naquela 

posição de ‘Cristo redentor na cruz’ fiquei meio grogue, senti um pouco de falta de ar, 

uma dor muito forte no ombro esquerdo, como se tivesse algo muito pesado em cima 

dele, eu ouvia eles dizendo que já iam cortar, que isso, que aquilo...o anestesista ficou 

do meu lado todo o tempo, dali um pouco ele[o anestesista mesmo] começou a em-

purrar a minha barriga com muita força eu balançava tanto naquela maca. Daqui a 

pouco eu só ouvi o médico dizer “pronto nasceu” . (BRA_010)

No relato BRA_010, acima, há uma incoerência inconsciente entre a autorepresentação como alguém 

vulnerável e em sofrimento (Cristo redentor na cruz.) no momento da cirurgia, e a representação do 

profissional que empurra e balança a maca como ‘gentil’. A imagem do médico empurrando a barriga 

da mulher durante a cesárea – e também no parto – é uma imagem naturalizada e, como tal, não é per-

cebida como violenta. A prática de ‘empurrar’ a barriga é chama manobra de Kristeller ou pressão no 

fundo do útero, é considerada uma prática obsoleta, apesar de rotineira nos hospitais no Brasil (Parto 

do Princípio, 2012). As evidências afirmam que a manobra não melhora a função do assoalho pélvico 

durante o parto, bem como traz prejuízos à mulher: maior probabilidade de episiotomia, dor durante 

o ato sexual e dor perineal (Sartore et al, 2012).

- O anestesista tem o poder de amarrar os braços da gestante ou deixá-los livres (BRA_010):

Dessa vez já conversamos antecipadamente com o anestesista que deixou meus bra-

ços desamarrados. O GO não abriu mão do campo, então não pude ver quando ela 

nasceu. (BRA_060)

- O anestesista é desagradável, grosseiro, inconveniente e a narradora é ‘obrigada a ouvir’:

No centro cirúrgico fui atendida por um eqüino em forma de anestesista que já soltou 

a frase básica: “senta ai mãezinha e não mova essas costas senão eu não anestesio 
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nada e sua dor não melhora”. Como esse cara queria que eu ficasse sentada imóvel 

com uma contração atrás da outra??? (BRA_075)

A palavra ‘mãezinha’ no relato acima, se relaciona intertextualmente com o vocabulário usado no mo-

vimento pela humanização do parto e, provavelmente, é de conhecimento da leitora. No discurso da 

humanização – e no dos relatos, mãezinha corresponde às ‘gestantes que se preocupam com o enxoval, 

com o quarto, com a festa de primeiro ano e etc., são as que não pensam sobre a experiência do parto 

e seu significado e sobre a relação entre médico e paciente’ (Carneiro, 2010, p. 152). 

Meu filho nasceu bem, pesou 4200g e eu ainda escutei do anestesista: desse tamanho 

e você queria que nascesse por baixo? Ia rasgar e estragar tudo. Você teve sorte de 

precisar da cesárea. (BRA_088)

Ainda na sala de cirurgia, após me engasgar com a língua presa na goela por efeito 

do anestésico, tive que ouvir o anestesista falar pra auxiliar que grávida adorava fazer 

um charme na recuperação da anestesia. (BRA_115)

a anestesista gritou comigo pois não ficava quieta e ela não conseguia aplicar, 

(BRA_036)

O tema recorrente na sequência de falas neste item é a referência ao descontrole da mulher (BRA_058, 

BRA_032, BRA_037, BRA_058, BRA_021). A própria mulher se descreve como alguém fora de controle, 

o descontrole, por sua vez, é usado para justificar os ‘gritos’ do anestesista que ordena à mulher ficar 

quieta (BRA_036 e BRA_075). Marcas no discurso apontam para o fato de que a mulher não só reco-

nhece sua reduzida posição de poder, como também não tem condições de escapar (‘tive que ouvir’, 

BRA_115, ‘gritou comigo’, BRA_036, ‘ainda escutei’, BRA_088). Segundo as narradoras, não bastasse 

a condição de vulnerabilidade (ser submetida a uma cesárea indesejada no relato BRA_088 e estando 

sob efeito do anestésico, BRA_115), elas ainda são obrigadas a ouvir impropérios.

- O anestesista explica: 

Ela ligou pra Dra. Márcia (a anestesista), que chegou em poucos minutos e já come-

çou a me preparar. Ela explicava todos os procedimentos e disse que colocaria um mí-

nimo de anestesia e, se fosse necessário, colocaria mais depois. (BRA_075)

[A] anestesista chegou e foi a única que me tratou de forma gentil e disse que aplica-

ria a anestesia só para que eu não sentisse a cabeça do bebe passar, mas que as dores 

das contrações não cessariam, até que enfim alguém me explicara algo! (BRA_068)

- O anestesista contribui positivamente com parto:

Me levaram pra o centro cirúrgico ao lado e um anestesista fera me deu o que eles 

chamam de Bloqueio. As dores diminuíram, mas eu sentia bem no fundo cada contra-

ção que vinha. Aí sim consegui fazer toda a força a cada contração. Senti o tempo todo 

minhas pernas, as cócegas no pé que meu marido fazia, achando que eu não sentiria... 

senti o corpinho do meu filhinho nascendo, principalmente o ombro... [...] Enfim, pude 
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viver os últimos 25 minutos de parto do meu filho com intensidade, alegria  e emoção. 

(BRA_076)

Fomos à sala de cirurgia, quando o anestesista de plantão propôs uma forma combi-

nada que permitiria que a dilatação fosse acelerada com soro, enquanto um catéter 

em minha medula iria eliminar as dores, injetando uma combinação de drogas anes-

tésicas de tempos em tempos. Pedi que fosse feito, e aquilo foi o paraíso! Pela elimina-

ção da dor, por acelerar a dilatação e por permitir, por fim, que o parto fosse normal. 

(BRA_076)

- O anestesista dificulta o parto e realiza intervenções sem consentimento:

Passam algumas horas e praticamente na hora do expulsivo, esse anestesista vem e 

me dá nova dose de anestésico, sem eu pedir, acho que ele se “comoveu com meus 

gemidos”, não vi que ele ia me anestesiar porque estava deitada de lado e ele veio 

por trás, quando fui falar pra não fazer ela já tinha feito e ele (sic) fez eu perder a 

sensibilidade da perna esquerda (nessa hora meu médico não estava na sala, e acho 

que a Gi tbm não, não me lembro bem).  E eu não conseguia ficar em pé... Maria Alice 

não descia... tentei algumas posições, mas com a perna anestesiada ficou mais difícil. 

(BRA_008)

Para concluir este item, representadas graficamente abaixo estão as marcas identitárias da mulher e do 

anestesista nos dois primeiros gráficos abaixo. No terceiro gráfico, encontram-se os discursos associa-

dos à mulher e ao médico, bem como a representação do evento parto.

médico anestesista identidade mulher

constrangidadescontrolada imobilizadadeseja/exige
o anestesista

escandalosa,
enfática,

brava

percepção 
do tempo
acelerada

aliviada com
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Gráfico 29. Síntese da análise das marcas identitárias de mulher em ‘anestesista’
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Gráfico 30. Síntese da análise das marcas identitárias de médico em ‘anestesista’.
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Gráfico 31. Síntese da análise da representação dos discursos e do evento em ‘anestesista’.

Médico > médicos

Assim como para os demais casos, analisamos os colocados e as linhas de concordância para a pala-

vra-chave no plural, incluindo médicos/obstetras/ginecologistas. Os primeiros colocados de ‘MÉDICOS’ 

são: ‘humanizados’ e ‘eles’. Como já analisamos ‘humanizad*’ no contexto de MÉDICO, após observar-

mos as novas linha de concordância (7 oc.) e constatar a inexistência de marcas identitárias e represen-

tações novas, não os abordaremos novamente.

Médico > médicos > eles

Ao observar as linhas de concordância de ‘eles’ no contexto de médico, levantamos diversas marcas da 

identidade dos sujeitos envolvidos. Em relação à generalização feita a partir de ‘MÉDICOS’, os relatos 

revelam como as mulheres constroem e representam os médicos e si próprias. 

- Mulheres duvidam de sua capacidade de parir e estão convencidas de que os médicos são 

necessários no momento do parto:

A capacidade de parir é dada a qualquer mulher. Aliás, qualquer não. Qualquer parece 

desqualificar. Talvez o melhor seria dizer às mulheres. A capacidade de parir é dada às 

mulheres. Não sei exatamente há quantos anos parimos nesse mundo. O fato é que 

faz tempo. Mas há pouco parece que estamos nos convencendo de que não dá. Não 

dilatamos. Não contraímos. Não abrimos. Não somos capazes. Precisamos de ajuda. 

Ainda bem que os médicos existem. Sem eles não poderíamos ter nossos filhos. Sem 

eles a humanidade estaria fadada ao fim. (BRA_028)

O trecho acima resgata o discurso médico dominante que justifica a necessidade da cirurgia com base 

em argumentos de que o corpo falhou (não teve dilatação, não teve contração etc.). Tais argumen-

tos fazem parte das ideologias inculcadas pelas formas simbólicas que representam o corpo feminino 

como imperfeito em diversos aspectos e, logo após, apresentam soluções em forma de produtos para 
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corrigi-lo. A reiteração de imagens e discursos afeta e molda a percepção que as mulheres possuem 

de si. 

- Mulheres desejam médicos conscientes de que são coadjuvantes:

Que mais mulheres sejam protagonistas de seus partos! Que mais médicos saibam 

que não são eles os protagonistas! E viva o trabalho da doula! (BRA_037)

As duas falas acima – a primeira por ironia (BRA_028) e a segunda por clamor (BRA_037)– deslocam 

o médico do papel de ator principal do parto e nele colocam a mulher. O trecho do relato BRA_28 é 

questionador do discurso hegemônico, segundo o qual, o médico é imprescindível e, com ele, todo o 

aparato tecnológico e institucional. Intertextualmente, a narradora resgata a era anterior à moderni-

dade, a da tradição, uma era em que as mulheres não precisavam de ajuda para parir (‘Precisamos de 

ajuda.’, BRA_028). 

- A medicina e os médicos não são dignos de confiança e a mulher precisa embarcar em uma 

jornada ‘impossível’. Confiar nos médicos é arriscado:

Zion nasceu em um período difícil, onde se confiar nos médicos é uma tarefa bastante 

arriscada (eu que o diga!). São casos e mais casos de médicos que simplesmente não 

respeitam: eles, o paciente, a medicina, nada. E eu, nessa jornada ao impossível, iria 

confiar em quem? (BRA_050)

Para embasar seu argumento, a narradora reforça a generalização com a experiência própria (‘eu que o 

diga!’), pois o caso do relato BRA_050, assim como o BRA_071 logo abaixo, é de um parto normal após 

três cesáreas (VBAC3). A narradora, ainda, inverte a aplicação do discurso do risco comumente ligado à 

prática médica intervencionista e se apropria dele ao afirmar que o arriscado (não seria o parto), mas 

o ato de confiar no médico.

- O médico não apoia o desejo da paciente e a mulher, convencida pelo discurso do medo, fica 

abalada e ferida:

A terceira gravidez aconteceu em fevereiro de 2010 nessa eu já queria muito um parto 

normal , pois a recuperação de uma cesárea era muito difícil e dessa vez eu ia ter que 

me virar sozinha pois minha mãe estava trabalhando e não teria como me ajudar, 

mais quando questionava os médicos pelo parto normal , eles vinham com aquela 

resposta “ seu útero não aguenta, se você entrar em trabalho de parto ele vai rom-

per”, e com toda pressão de casa desisti pois achei que eu era louca e estava colocan-

do tanto minha como a vida de meu filho em risco sem real necessidade, então no dia 

29/12/2010 nasceu Gabriel, fiquei frustrada, não me conformava em ter desistido do 

meu parto , não consegui amamentar, era como se involuntariamente eu o rejeitasse, 

chorei muitas vezes por me sentir incapaz de ter lutado pelo que eu queria, dessa vez 

roubaram meu parto, eu me permiti , não briguei pelo que eu queria, minha recupera-

ção foi horrível, sentia muitas dores na cicatriz, e além de tudo havia ficado uma mar-

ca na alma. (BRA_071) 
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O relato BRA_071, que descreve a voz de vários médicos (‘quando questionava os médicos pelo parto 

normal’) como uníssona (‘seu útero não aguenta; ele vai romper’), e corrobora pelo menos dois discur-

sos dominantes: o parto como evento arriscado e o médico como essencial – para não mencionar o do 

corpo feminino como falho, fraco e o da mulher como louca. Um discurso reforça o outro. 

Olhemos primeiro para o discurso do risco sob o ponto de vista do médico dentro do modelo obstétrico 

do setor privado, em que as taxas de cesárea podem chegar a 95% em determinadas maternidades 

particulares. Apesar de a identidade do médico estar vinculada a atributos como ‘terrorista’, ‘cesarista’, 

‘indigno de confiança’, ‘desonesto’ no discurso dos relatos de parto, é preciso lembrar que a identidade 

do médico pode ser construída de várias formas, dependendo da esfera de prática social estudados. 

No caso da relação entre o médico e o hospital ou maternidade, por exemplo, a natureza da relação se 

aproximaria da relação entre a ‘fábrica’ e o ‘operário’. O médico, portanto, é absorvido pelos processos 

da modernidade, em que eventos de vida assumem condição de commodity e passam a ser ‘produ-

zidos’ com intuito de lucro. Apesar de ser o local da autoridade e poder na relação com a paciente, o 

médico surge como operário é elo fraco na relação com a fábrica, ou seja, é uma peça na engrenagem 

da indústria da cesárea ‘eletiva’: 

Não há nenhuma dúvida de que, mesmo que desnecessária ou mesmo que contenha 

maior risco para a mãe ou para o neonato, uma cesariana eletiva tem muito menor 

risco para o obstetra. (Martins-Costa e Ramos, 2005)

Andar na contramão de um modelo altamente lucrativo e fomentador de cesáreas de rotina (i.e. des-

necessárias), é colocar-se em risco, pois um desfecho negativo em virtude de um parto – considerado 

fato excepcional e menos lucrativo – será muito menos compreendido e absorvido que um desfecho 

negativo em uma cesárea.  Não ser compreendido pode corresponder a ter o operário que se levantar 

contra a fábrica e, por conseguinte, contra a indústria, contra a ideologia dominante em várias esferas, 

profissional, jurídica e social . O ‘risco’ para ele é alto e avaliado em relação a sua pessoa e não sob o 

ponto de vista da paciente: 

Os obstetras de hoje acostumaram-se a decidir suas intervenções sob a ótica do me-

nor risco para si, ao invés do menor risco para a gestante ou seu filho. Esta mudança 

de atitude tem sido justificada pelos inúmeros processos judiciais contra os médi-

cos, acarretando enorme custo emocional e econômico para quem pratica obstetrí-

cia. (Martins-Costa e Ramos, 2005)

Como esta tese não pretende atribuir a nenhum ator o papel de vilão, vale destacar que o discurso 

dos relatos não é suficiente para captar toda a complexidade desse agente e, por isso, recorremos aos 

paradigmas da modernidade para, ao menos, captá-la em parte na certeza de que não se trata de uma 

transformação do espírito da relação entre os elos mais frágeis, mas de uma mudança de paradigma 

social:

Somente uma improvável mudança no espírito das relações entre médicos e pacientes 

poderá alterar este comportamento. (Martins-Costa e Ramos, 2005)

O segundo discurso que destacamos é o do médico como necessário, que aparece não apenas no 

BRA_071 de forma implícita, mas também, explicitamente em BRA_028 e BRA_037. A transferência 
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do protagonismo à mulher, traduzida pela escolha informada (discurso da medicina baseada em evi-

dências), pelo respeito à fisiologia (discurso do corpo feminino como capaz) e pela ausência de in-

tervenções (discurso da desvalorização da tecnologia) representaria tornar o ‘operário’ e a ‘fábrica’ 

subutilizados e, como consequência, reduzir o potencial de produção desses dois atores, contrariando 

interesses hegemônicos.

7.6.	 ‘enfermeira’

Enfermeira ocorre 171 vezes no corpus e coocorre com as palavras abaixo, dentre as quais foram sele-

cionadas: ‘obstétrica’ e ‘obstetra’, que serão analisadas em conjunto, assim como ‘cadê’ e ‘chamar’, e 

‘soro’.

Figura 65. Colocados de ‘enfermeira’.
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Enfermeira > enfermeira obstétrica (7 oc.) / enfermeira obstetra (20 oc.)

O termo ‘enfermeira obstétrica’ e ‘enfermeira obstetra’ são usados como sinônimos no discurso dos 

relatos de parto22. O termo define a profissional de enfermagem que se especializa em obstetrícia, di-

ferentemente de obstetriz, que corresponde à profissional formada em curso superior de obstetrícia. 

Ambas as categorias estão autorizadas a atender partos.

A ‘enfermeira obstétrica/obstetra’ é representada como:

- ativista da humanização:

E dessa vez já existia aqui no Rio de Janeiro, o grupo Ishtar de apoio ao parto e eu ti-

nha amigas que faziam parte desse grupo. Uma delas, a Maíra, enfermeira obstétrica 

e uma das coordenadoras do grupo, estava começando a atender alguns partos domi-

ciliares. (BRA_110)

- alguém que oferece informações novas, dá apoio, conversa (BRA_054), ajuda (BRA_029):

Mas até que um dia fui apresentada à uma Enfermeira Obstétrica, a Luana, que sur-

giu na minha vida como um anjo! Já estava na 27ª semana quando nos conhecemos e 

começamos a nos encontrar e conversar sobre o parto. [...]  Então com a ajuda da Lua-

na, fiz o meu plano de parto, que eu também nem sabia o que era, e que é uma reco-

mendação da OMS. Fiz com todo o carinho pensando nas coisas que eu queria, e nas 

que eu não queria que acontecesse de jeito nenhum. Não queria ocitocina sintética, 

analgesia, episiotomia... Com o bebê eu não queria que usassem o nitrato de prata, 

que ele fosse aspirado, entre outras maldades. (BRA_086)

[A] Enfermeira Obstetra Sabrina Seibert pelas palavras doces e carinho durante todo o 

processo; (BRA_047)

- exerce outras atividades (doula, BRA_007), (preparadora para o parto, BRA_017):

(NOTA: Minha Doula é Enfermeira Obstétrica e sendo assim podia fazer os toques 

para avaliar a evolução do TP) (BRA_007)

(essa enfermeira me acompanhou também durante a gestação, ela tem um lindo tra-

balho de corpo para a gestação e preparação para o parto). (BRA_017)

- além de ‘amiga/querida/linda/anjo’ (BRA_029, BRA_086, BRA_110) é alguém com quem se 

forma vínculo:

Mudei pra outro humanizado, mas diante de tantas dúvidas resolvi também ir atrás de 

uma parteira (enfermeira obstétrica) e perguntar se ela podia ficar comigo em casa 

22 A escolha lexical revela e reforça ideologias. Ao preferir o adjetivo em vez do substantivo, a atividade de 
obstetrícia é vista em segundo plano e, por conseguinte, como acessória, menos importante, podendo ser 
interpretada até como menos qualificada quando comparada à do ‘médico obstetra’, por exemplo. Aliar 
dois substantivos (enfermeira obstetra) alça ambos os termos a igual patamar de importância, assim como 
em outros sintagmas: ‘médico geriatra’ (e não ‘médico geriátrico’), ‘médico pediatra’ (e não ‘médico pediá-
trico’).
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até o trabalho de parto estar bem avançado e então ir para o hospital. Ela topou o 

esquema e com ela eu finalmente consegui formar um vínculo.  (BRA_110)

A dificuldade em formar vínculos com os profissionais – sobretudo com o médico – é uma fala que 

surgiu também durante a análise de médico. Nessa fala (BRA_110), a narradora ‘finalmente’ consegue 

formar um vínculo com a enfermeira obstétrica. Diversos outros relatos mencionam o desejo de víncu-

lo e da satisfação que ele proporciona (BRA_050, BRA_105, BRA_066, BRA_109, BRA_110). A moder-

nidade desvaloriza os vínculos sociais pelos quais a gestante e a parturiente anseiam. A tentativa de 

ter um parto após cesárea com o mesmo médico é uma nítida expressão de que a narradora acredita 

ser possível criar esse vínculo e, como consequência, ser reconhecida como sujeito pelo ‘seu’ médico, 

que falha. O modelo intervencionista é a mais perfeita tradução dos processos da modernidade, pois 

ao racionalizar a ciência e a produção econômica (eficiência, tecnologia, institucionalização, ganho 

econômico, tempo escasso etc.) ele se mostra incompatível com a formação de laços sociais humanos. 

O relato seguinte (BRA_035) sintetiza os valores da modernidade e da tradição. A identidade da médica 

é construída como: seca, insensível, preocupada com o tempo, ameaçadora. A identidade da enfermei-

ra é marcada pela afetividade, cumplicidade, incentivo e orientação durante a parturição.

- A enfermeira obstetra contradiz o médico: 

E a cada contração eu dormia, quando abria os olhos me dava conta de que a sala 

já estava ficando cheia, não era mais só eu minha amiga e a enfermeira. Fiz muitas 

forças e sentia que tudo estava sendo em vão, não via minha filha. Até que helô [en-

fermeira obstetra] me dá a noticia: já estou vendo o cabelinho dela, pretinho é muito 

cabelo. Sorri e chorei, ela já estava vindo. E continuei. A médica entrou no quarto, co-

locou a mão sobre a minha [barriga] e a cada força que fazia ela me dizia: força, força, 

força, não para, se não ela não nasce, super seca e insensível(1). Apertei a mão dela 

com todas as minha forças, com vontade de quebra-la durante uma contração. E helô 

vinha até mim e fala ao meu ouvido, força só quando a contração vier, você está linda, 

está indo super bem, não vai demorar muito (2). Falei com ela que já  não aguentava 

mais, os outros médicos ouviram e senti uma vibração de todos, inclusive da helô que 

sorrindo me falou: é assim mesmo, é nessa hora em que você não aguenta mais, é 

nessa hora que ela nasce. (BRA_035)

- A enfermeira obstetra atende partos domiciliares com equipe e dá apoio durante o parto: 

Conheci a Adelita (enfermeira obstetra humanizada que realiza partos domiciliares 

- parteira- juntamente com sua equipe), sonhamos juntas, tentamos banquinho, ca-

valinho e até cócoras mas foi deitada em quatro apoios (genupeitoral), ali mesmo na 

famosa cama PPP (pré, parto e pós), que comecei a expulsar o bebê. (BRA_046)

No dia seguinte, sábado, a Melissa, enfermeira obstetra que faz o parto com a Dra 

Caren, veio ate a minha casa pra fazer a visita antes do parto domiciliar e aproveitou 

pra me examinar e verificar os batimentos do bebê. Ah, aproveitou pra observar se eu 

estava tomando água, hehe. A Melissa só conhecemos nesse dia e foi mais uma sur-
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presa boa dessa equipe... Super alto astral veio somar pra que tivéssemos ainda mais 

segurança e pra deixarmos a ansiedade de lado. (BRA_057)

Nas falas acima, chamamos a atenção para o padrão ‘faz/realiza parto’ (BRA_046, BRA_057). Ambos 

os padrões são comumente rechaçados pelo modelo da humanização que, sendo centrado na mulher, 

faz dela a responsável por ‘fazer’ o parto; os demais sujeitos envolvidos ‘atendem’, ‘assistem’.  Apesar 

de os trechos acima estarem inseridos na prática da humanização, observa-se que o discurso em ques-

tão ainda está marcado por escolhas lexicais que refletem a ideologia intervencionista, centrada no 

profissional.

- A enfermeira obstetra é alguém de quem se vai atrás devido à informação adquirida:

Eu li sobre parto todos os dias desta gestação. Esse conhecimento me movia e eu tinha 

certeza de que esse era o caminho. Foi quando eu percebi: se eu não soubesse exata-

mente o que fazer, provavelmente alguém iria fazer tudo por mim. Fui atrás da primei-

ra possibilidade: uma enfermeira obstetra para um parto domiciliar. Fui conhecê-la, 

conversamos, Thiago gostou muito dela e eu fiquei feliz. (BRA_054)

- A enfermeira obstetra é alguém sobre quem há informações disponíveis:

...fiz meu pré-natal com o Dr. Siu no hospital SEPACO na Vila Mariana e em paralelo fiz 

algumas consultas com a VN23 (pra quem não conhece ela é uma parteira espetacular 

que tem + de 30 anos de experiência, enfermeira obstetra formada e muito conceitua-

da, pra ter certeza é só fazer uma busca na net...) (BRA_095)

- A enfermeira obstetra pode tratar mal, mesmo sendo humanizada:

Aquele [casa de parto] era o último lugar que eu esperava ser mal recebida... Na casa 

de parto eu esperava o melhor tratamento, pois só ouvi falar bem de lá! Achei uma 

tremenda falta de respeito, a forma em que esta senhora me tratou. Pode ter sido um 

episódio isolado, ela poderia estar num dia ruim, mas não gostei. Enfim, a enfermeira 

obstetra (que demorou a vestir-se, pois estava dormindo), chegou dizendo logo: não 

haverá parto aqui hoje! Meu esposo nervoso disse: Então vamos embora! O semblan-

te dela demonstrou que por dentro ela pensava: “ótimo!”, afinal, estava se livrando 

de nós... Olhei para ela e perguntei: você não vai nem me avaliar?” Ela então disse: 

seu esposo está nervoso...” Bom, ânimos acalmados, deitei na mesa, ela fez o toque 

e disse: 1cm. Indignada eu disse: você está brincando!!! Ela olhou séria como quem 

diz “estou com cara de quem está brincando?” Ela percebeu minha decepção e disse: 

“Não, Juliana, você está indo muito bem, estão ótimas suas contrações, vai nascer ra-

pidinho!” Estas palavras foram bem recebidas, confortante!

Para concluir a análise de enfermeira obstetra, resumimos os principais elementos referentes à identi-

dade, ao discurso da enfermeira e ao evento no gráfico abaixo.

23 Iniciais do nome da parteira/enfermeira obstetra.
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Gráfico 32. Síntese da análise ‘enfermeira’ ‘obstétrica/obstetra’.

Enfermeira > cadê, chamar

Nas linhas de concordância para ‘cadê’ e ‘chamar’, observa-se que:

- a enfermeira é xingada e/ou ouve xingamentos da mulher em trabalho de parto:

- Enfermeira! Enfermeira! Cadê a porra da enfermeira?”  (BRA_048)

Cada vez que vinha eu falava pro Bre: “PQP, cadê essa enfermeira q não vem?! Tá 

doendoooo, p****! Que falta de consideração! (BRA_032)

Disse que ia chamar a enfermeira. Tic tac tic tac… E nada dela chegar. (BRA_032)

Assim como ocorre em ‘anestesista’, os xingamentos são dirigidos aos sujeitos, porém estão relacio-

nados às dores causadas pelas contrações, estando a mulher com sua percepção de tempo alterada. 

Para a mulher, a enfermeira – e o anestesista – demoram a chegar, pois neles ela vê a possibilidade de 

alívio da dor. 

A linguagem utilizada é enfática, não apenas devido ao uso de expletivos de realce, mas também pela 

forma: alongamento de vogais e censura (‘Tá doendoooo, p****!’)  e uso de caixa alta (‘PQP’). Há 

diversas ocorrências de alongamento de vogal final e caixa alta no Corpus BRA. Além de sinalizar xinga-



289

mentos24, gritos25, raiva26, dor e medo27, ordens, cansaço28, a mulher sinaliza também alívio29 e concen-

tração, além da força feita30.

- a enfermeira infantiliza a mulher e pede para ela parar de gritar:

Já no centro cirúrgico uma enfermeira se aventura a me chamar de mãezinha e di-

zer que eu não podia gritar, e a sonora resposta “eu vou gritar simmmmmmmmm! 

(BRA_002)

O uso de diminutivos para se tratar a mulher busca colocá-la em posição inferiorizada e desfavorável. 

Dentro do discurso da humanização, pelo ativismo, as mulheres que buscam um VBAC passam a (re)

conhecer o termo com pejorativo e o ressignificam. São poucas as mulheres fora desse discurso que 

possuem consciência de que ‘mãezinha’ é uma forma de desqualificação e infantilização do sujeito. Ao 

se dirigir à mulher como ‘mãezinha’31, ou seja, uma criança, a enfermeira assume ainda mais autorida-

de para pedir silêncio, isto é, para anular o sujeito retirando-lhe o direito à voz. ‘Mãezinha’ seria uma 

forma de operação da ideologia por dissimulação (Thompson, 2002), pois, em muitas situações busca 

disfarçar a relação de poder entre paciente e médico.  Para Bourdieu seria uma das muitas formas de 

exercício da violência simbólica32 que, atua no inconsciente, fora da esfera da intenção, fazendo com 

que pessoas, mesmo bem-intencionadas, realizem atos discriminatórios que excluem as ‘mulheres de 

posições de autoridade, reduzindo suas reivindicações a caprichos, merecedores de uma palavra de 

apaziguamento’(2014, pp. 74-5).

As narradoras dos relatos do Corpus BRA possuem consciência dessa prática e demais tipos de vio-

lência obstétrica que são denunciados pelo ativismo, sobretudo virtual, e também pelos profissionais 

humanizados que as atendem no parto após cesárea. A intertextualidade com o discurso da violência 

obstétrica é a que constitui a fala ‘eu vou gritar simmmmmmmmm!’ (BRA_002). Aguiar (2010, p. 11) 

descreve ‘aquela que briga pelo que considera ser um direito seu, a que não se submete, nem se cala’, 

tal como a ‘mulher escandalosa’. Todavia, gritar em um ambiente não protegido pode ser arriscado. 

Segundo as entrevistas realizadas por Aguiar, “as ‘escandalosas’ tem pior tratamento, são deixadas de 

lado pela equipe ou são atendidas por último” (2010, p. 11). A pesquisa de Aguiar tomou por base o 

24 Não tinha chuveiro naquela porcariiiaaaa...então o jeito era encher a banheira que tinha lá. Mas a água era 
gelada ... (BRA_029).

25 Veio uma contração.. Segurei na barra e gritei. Não um grito AAAAAA, mas um gutural, daqueles de cantor 
de rock heavy metal. (BRA_047)

26 eu estava com 2,5 cm de dilatação!!!!!!!! QUE RAIVAAAAAA!!! (BRA_076)

27 ...bateu um grande pânico. Pensei: ca-ce-te, que intensidade monstraaa. (BRA_112)

28 Estava MUITO CANSADAAA... (BRA_112)

29 Pode entrar na banheira. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh (BRA_028)

30 Há diversas ocorrências de onomatopeias: [...] ó fazer força na contração, pra não fazer força desnecessária 
e ao chegar outra contração eu fechei os olhos e   “hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmm” força comprida que deve ter dado certo pois ganhei um “parabéns” (BRA_058)

31 ‘Mãezinha’ ocorre 11 vezes no corpus, em 8 relatos diferentes (BRA_002, BRA_010, BRA_027, BRA_029, 
BRA_037, BRA_062, BRA_088).

32 A violência simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, e como que por 
magia, sem qualquer coação física; mas essa magia só atua com o apoio de predisposições colocadas, como 
molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos (Bourdieu, 2014, p. 51). 
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atendimento no setor público. Os relatos de parto do Corpus BRA são, majoritariamente, relatos de 

parto no setor privado e/ou domiciliares. 

As narradoras dos relatos de parto do Corpus BRA, em sua maioria, devido ao poder socioeconômico e 

aos profissionais particulares que contrataram, não correm esse risco e podem se dar ao luxo de ‘gritar 

simmmmmmmmmmm!’ (BRA_002), pois, ao se cercar das pessoas envolvidas no modelo humanizado 

(marido, doula, obstetriz, enfermeira particular etc) não estão sozinhas nem desamparadas e aprovei-

tam para retrucar à enfermeira. O relato BRA_002 não é o único a desestabilizar e não reconhecer a 

autoridade da enfermeira, que reage à resposta da mulher desqualificando-a em uma clara luta pelo 

poder por meio do discurso. Porém, por estar em condição de vulnerabilidade (paciente, com dor, em 

hospital), quem se vê obrigada a desistir do embate, ao final, é a mulher (‘a dor me fez ignora-la’):

Deitaram-me na maca com as pernas nos apoios, eu estava morrendo de dor e grita-

va, neste momento ouvi a pérola: Na hora de fazer você não gritou né?!” e eu rapi-

damente respondi E QUEM TE FALOU QUE NÃO GRITEI  a enfermeira se irritou e falou 

que eu não tinha educação, a dor me fez ignora-la, [...] (BRA_068).

Enfermeira > soro

Na atenção ao parto, a palavra ‘soro’ é usada para se referir à administração de ocitocina sintética. 

O discurso do modelo intervencionista descreve a ocitocina como ‘muito útil’, capaz de ‘regularizar’ 

contrações, iniciar o trabalho de parto quando ele não ocorre ‘naturalmente’. Nesse modelo, o acesso 

venoso é feito assim que a paciente é internada. No modelo humanizado, que preserva a liberdade de 

movimento da parturiente, o acesso venenoso não é feito de rotina, e a ocitocina é considerada uma 

intervenção que, ao aumentar as dores e intensificar as contrações (BRA_027), desencadeia outras 

intervenções (analgesia, cirurgia etc). Como tal, não deve ser aplicada de forma rotineira para ‘ace-

lerar’ o que ocorrerá fisiologicamente se o tempo da mulher for respeitado. Ao chamar ocitocina de 

‘soro’ ou ‘sorinho’, o discurso hegemônico, por meio da metonímia, relativiza e minimiza os efeitos da 

intervenção. 

A partir da análise das concordâncias de ‘enfermeira’ e ‘soro’, selecionamos as falas que permitem 

investigar como a identidade dos sujeitos envolvidos é construída. 

Em relação à construção da identidade da enfermeira pela mulher, a enfermeira é:

- incompetente:

Então chegou a enfermeira com o bendito soro. Me furou 2 vezes e não achou minha 

veia. Veio outra e furou mais 2 vezes, também sem sucesso, veio uma terceira e graças 

a Deus acertou! De repente minha mãe chegou. Depois que o soro começou a correr 

(uns 40 minutos), as contrações começaram a ficar fortes. (BRA_027)

- má, xinga, grita, não reconhece a paciente e a infantiliza:

As enfermeiras brigavam comigo, me mandavam calar a boca, que eu tava incomo-

dando as outras mães, mas eu realmente não conseguia me controlar (1). De repente 

comecei sentir que ela tava quase nascendo, eu sentia muita vontade de fazer força, e 
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eu gritava, que ela estava nascendo, mas ninguém nem me olhava. Aí teve uma hora 

que uma enfermeira veio mexer no soro da moça do lado, eu agarrei no braço dela e 

disse. -Minha senhora a minha filha ta nascendo ela está quase saindo, vocês querem 

que eu tenha ela aqui mesmo? Pra minha sorte ela era a única enfermeira boazinha, 

e nem me xingou ou brigou comigo(2). Ela nem respondeu só levantou o meu lençol 

(3) e olhou, nossa lembro bem que ela arregalou os olhos e disse calma mãezinha. 

(BRA_010)

O trecho do relato BRA_010 corrobora outras falas analisadas anteriormente. A mulher expressa a von-

tade de se controlar, pois reconhece que é o que, ideologicamente, se espera dela. A mulher pressupõe 

que todas as enfermeiras gritam e xingam as parturientes, pois havia uma ‘única enfermeira boazinha’ 

(2). Ao ser chamada, avisada, a enfermeira não responde, mas ‘levanta o lençol’ (3)., desconsiderando 

a mulher como sujeito e tratando-a como um objeto. Quando finalmente se dirige à paciente, o faz 

desqualificando-a e infantilizando-a (‘mãezinha’) (4). 

Ao final deste item, como vimos fazendo, apresentamos graficamente os elementos relacionados às 

identidades e aos discursos representados. Para proporcionar uma melhor visualização, são dois os 

gráficos apresentados. 

identidade

enfermeira mulher

enfermeira cadê/chamar

demora
pra chegar

infantilizada objetificadaxingada indiferente infantilizadora autoritária,
violenta, má

incompetente

Gráfico 33. Síntese da análise de ‘enfermeira’ e os colocados ‘cadê/chamar’: identidades

discurso

enfermeira mulher

enfermeira cadê/chamar

suplicante desafiador, empoderadoautoritário intervencionista violento

Gráfico 34. Síntese da análise de ‘enfermeira’ e os colocados ‘cadê/chamar’: discursos.
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Enfermeira > enfermeiras

Assim como fizemos para as palavras que correspondem aos sujeitos, realizamos a busca por 

‘enfermeiras’.

As enfermeiras confortam sobre a necessidade da cesárea (BRA_009):

Cinco enfermeiras me cercaram e me disseram que era melhor assim [melhor cesá-

rea], pois meu bebê era muito grande! (BRA_009)

As enfermeiras dão ordens:

As enfermeiras brigavam comigo, me mandavam calar a boca, que eu tava incomo-

dando as outras mães, mas eu realmente não conseguia me controlar...  (BRA_010)

As enfermeiras presumem cesárea, estranham parto normal, fazem perguntas e demonstram 

preconceito:

As enfermeiras passavam pela sala de parto e, assustadas, deviam estar se perguntan-

do porque alguém simplesmente optar por passar por tudo isso?. (BRA_019)

Chegando no hospital, a sorte é que meu backup era a Dr. Mariana, pois sofremos 

um certo preconceito por ser PD33, melhor nem comentar, mas depois que fui para o 

quarto, umas 3h30, todas as enfermeiras que estavam de plantão passaram pelo meu 

quarto perguntando o que aconteceu, onde estava o bebê entre outras perguntas. 

(BRA_087)

Enfermeiras seguem os protocolos do hospital, interrompem o trabalho de parto:

O Marcelo ficou sentado atrás de mim, segurando minhas costas. Ia ser um parto 

lindo... Nesse momento, as coisas começaram a desandar um pouco. As enfermeiras 

do hospital começaram a adentrar o quarto e queriam porque queriam me levar para 

o centro obstétrico. Além de ser totalmente fora do protocolo ter a criança no apar-

tamento, elas devem ter ficado desesperadas quando leram na ficha que eu já tinha 

uma cesárea. (BRA_025)

Enfermeiras não consideram gritos normais:

O hospital, as enfermeiras, o anestesista e uma ou outra parturiente que estivesse por 

ali naquela noite vazia nunca mais vão se esquecer de mim. Sério, aquilo minha gente, 

era um escândalo. (BRA_021)

[M]as eu não estava sofrendo. Muitos pensaram que sim porque os gemidos aumenta-

ram e passaram a ser vocalizações e depois gritos. Mas eu não gritava como uma his-

térica, era um som que saía não só da garganta, era lá de dentro, como uma descarga 

de energia que vinha junto com a contração e que se materializava em som, em força.  

Não lembro de ninguém entrando no quarto, mas me contaram que algumas enfer-

meiras perguntaram se estava tudo bem (he, he) (BRA_072)

33 Parto domiciliar.
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Enfermeiras não estão acostumadas com VBAC:

Na manhã que fiquei no hospital, muitas enfermeiras vieram me dar os parabéns. 

Todas ficaram sabendo da minha história: duas “desnecesáreas” enterradas com um 

lindo parto natural. (BRA_013)

Enfermeiras levam, trazem e sequestram o bebê:

Eu toda hora pedia ao meu marido pra ir ver ela no berçário, pra ele pedir as enfermei-

ras pra trazerem logo ela pra mim. (BRA_010)

O alojamento não era conjunto naquela época, as enfermeiras apenas traziam o bebê 

quando elas queriam. Foi uma experiência angustiante. (BRA_009)

Correu tudo bem, superei a frustração da cesaria com a chegada tão desejada do meu 

filho, mas quando meu filho nasceu, as enfermeiras levaram ele dali e isso me enlou-

queceu. Eram duas da manhã e elas disseram que ele ficaria no minimo seis horas no 

berçario. Magicamente me “recuperei” da cesaria em algumas horas e com a ajuda 

do pai do meu filho fui até o berçario pedir o meu filho de volta. Foi a maior briga, até 

que assinei um documento muito ameaçador e pude ter meu filho comigo. [...], não 

gostaria de viver de novo o “sequestro” do meu filho logo apos o parto. (BRA_094)

Quando a enfermeira me mostrou ela eu não acreditei como ela era cabeluda e tão 

linda parecia uma boneca.  Mas não me deixaram pegar ela no colo não. Aí levaram 

ela pro berçário, e a médica terminando de me examinar. (BRA_010)

As enfermeiras representadas nas linhas de concordância são as enfermeiras dos hospitais e materni-

dades que reforçam indicações para cesárea não baseadas em evidência e encorajam a mulher a resig-

nar-se e aceitar o sistema (BRA_009), impondo o ‘protocolo’ às custas do trabalho de parto (BRA_025), 

fazendo com que os procedimentos (ainda que na contramão das políticas públicas e recomendações 

oficiais de assistência) sejam mais importantes que a mulher. A naturalização das rotinas interacionais 

(i.e. protocolos) é um modo eficaz de controlar as relações sociais e a delimitar os sujeitos sociais 

(Fairclough, 2001, p. 87). Por constar do ‘protocolo’, o deslocamento da mulher ao centro cirúrgico é 

considerado ‘natural’ e qualquer tipo de recusa, questionamento, é representado como falta de coo-

peração e ‘descontrole’ e não como ‘não saber o que fazer’, ‘pedido de ajuda’ (BRA_010). Por constar 

do ‘protocolo’ o bebê ‘precisa’ ficar ‘no mínimo seis horas no berçário’ (BRA_094) e a mulher que se 

descontrola e ‘briga’ é obrigada a assinar ‘um documento muito ameaçador’ (BRA_094) por desejar ter 

seu filho consigo, mesmo estando o desejo amparado em lei e nas políticas públicas.

A mulher descontrolada (BRA_021) precisa ser constantemente contida e combatida pelas enfermeiras 

com gritos e ordens (BRA_010) para, em seguida, virar ‘atração’ por ter parido (BRA_072, BRA_021, 

BRA_013) dentro de uma estrutura supostamente destinada à atenção ao parto – parto esse fadado, 

ideologicamente, a não acontecer, segundo as muitas vozes que ‘consolam’ o não-parto sob argumen-

to fictício (BRA_009) ou dele debocham (BRA_019).

A naturalização do discurso violento (brigas, ordens, ameaça, deboche) e das práticas sociais com-

postas de ações e interações violentas – prevalência do processo sobre o sujeito, violência física (epi-
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siotomia sem analgesia) e moral (abandono psicológico e desamparo) – está presente no conjunto 

do discurso dos relatos. Tal o poder da naturalização, que a própria mulher, após passar por todos os 

obstáculos criados pela ideologia hegemônica, descreve o conjunto de violências sofridas como ‘mara-

vilhoso, emocionante, lindo mesmo’.  Ou seria essa a descrição do poder de parir?

As enfermeiras brigavam comigo, me mandavam calar a boca, que eu tava incomo-

dando as outras mães, mas eu realmente não conseguia me controlar. [...] Daí ela logo 

trouxe a maca e me levou pra sala de parto e eu continuava gritando, a vontade de 

fazer força era imensa e eu não sabia o que fazer. Cheguei lá passei pra outra maca e 

a médica já foi me preparando.  De repente senti uma lamina me cortando (é gente 

assim a sangue frio mesmo) ai alguém ficou me dizendo pra não gritar, meu eu já tava 

até cega de dor, powww uma pessoa me passa uma lâmina sem anestesia nem nada e 

eu tenho que ficar sorrindo ou quieta???¬¬ Eu não sabia o que fazer, E dizia [ berrava 

e grunhia..rsrs] . -O QUE EU FAÇO???OQ EU FAÇO???? A médica era um amor, mas era 

estudante, e parecia mais assustada que eu... as enfermeiras me disseram pra fazer 

força e logo na primeira, eu olhei pra baixo e vi a cabecinha cheia de cabelo dela, fiz 

força de novo e ela nasceu, senti direitinho o corpinho dela escorregando de dentro de 

mim.  Minha filhotinha Gabrielli com 3.430kg. e 48cm.  Foi maravilhoso, emocionante, 

lindo mesmo. (BRA_010)

As falas acima permitem construir a relação entre a narradora e as enfermeiras como uma relação de 

oposição e de embate.

Mulheres
choram a cesárea

gritam de dor
desejam parir

querem o bebê

Enfermeiras
estimulam conformação

mandam calar a boca
consideram a escolha estranha

sequestram o bebê

Gráfico 35. Síntese da análise da construção da relação entre mulheres e enfermeiras.

A metáfora do embate ‘armado’ é reconhecida e representada, em discurso direto, no relato abaixo. 

Nele, a narradora, tendo consciência da naturalização das práticas e do discurso hegemônico, emerge 

poderosa e emancipada, mas, ainda assim, não escapa do deboche:

As enfermeiras entravam no quarto com suas fichas e protocolos e eram rapidamente 

desarmadas uma a uma. 
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-       Vim checar sua cicatriz.

-       Foi parto normal.

-       Não, da episiotomia.

-       Não fiz episio.

-       Mas e a laceração?

-       Períneo intacto. (Rá! 3.900kg de bebê e nem um pontinho!!)

-       Recomendamos que amamente 20minutos em cada seio.

-       Sou adepta da livre demanda.

-       Mas é importante para você não fissurar as mamas...

-       Fique tranquila, meu mais velho mama até hoje deu tudo certo.

-       Quando levarem o bebê...

-       Eu não autorizei levarem o bebê para lugar nenhum, obrigada.

-       O que você está fazendo de pé?

-       Vou tomar banho.

-       Mas você precisa repousar.

-       Estou bem obrigada.

Chegaram a me ligar no quarto 

-       É você a naturalista?

-       Oi?

-       É você a mãe que está cuidando sozinha do bebê? (BRA_021)

7.7. ‘parteira’

A parteira, no discurso dos relatos de parto após cesárea, é aquela que atende o parto domiciliar com 

sua equipe, se a gestante escolhe ter seu filho em casa, ou assume o papel de doula se a gestante opta 

por um parto hospitalar. A parteira às vezes também é chamada de obstetriz, quando formada em 

Obstetrícia ou enfermeira obstetra/obstétrica quando formada em enfermagem e especializada em 

obstetrícia.

A palavra ‘parteira’ ocorre 95 vezes no corpus. Abaixo, a lista de colocados de ‘parteira’ e, em vermelho, 

aqueles que foram selecionados para a análise, dentro dos requisitos: ‘liguei’ e ‘ligar’, ‘doula’ e ‘casa’.
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Figura 66. Colocados de ‘parteira’.

Parteira > liguei, ligar

As linhas de concordância trazem o padrão ‘ligar para a parteira’, que ocorre no contexto do início de 

trabalho de parto. Quem realiza a ação é a parturiente ou seu companheiro. A partir da ligação, a par-

teira vai até a gestante, seja em casa ou no hospital. 

[P]edi para ele [companheiro] ligar e avisar a parteira que a coisa estava séria dessa 

vez. Falei com ela também e contei o que estava sentindo. Ela disse que iria se prepa-

rar e estava a caminho.  (BRA_074)

O deslocamento da parteira até a gestante e da gestante até o hospital será abordado no item seguinte.

Acordei com contrações mais fortes e fui para a banheira. Até que eu achei que já es-

tavam muito fortes e contrariando meu plano pedi pro meu marido ligar pra parteira 

e pro médico e falar que eu iria direto pra maternidade. Fiz isso por ansiedade, com 

42 semanas e 5 dias queria que meu filho nascesse naquele dia de qualquer maneira. 

Chegando lá, o médico fez o toque e disse que eu estava ainda com 2cm. Falou que se 
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não evoluísse rápido teria que ser cesárea porque eu tinha uma cesárea anterior e não 

podia ficar muitas horas em trabalho de parto. A partir daí se iniciou uma corrida com 

muitas metas de dilatação e toques. (BRA_110)

O relato acima (BRA_074) aborda a existência de uma ‘corrida’ com ‘metas’ e muitos exames de toque. 

Abordaremos a questão do tempo no parto (tempo do médico v. tempo da gestante) na análise do 

Corpus EUA.

Parteira > doula

Assim como os papeis da doula e da enfermeira obstetra se sobrepõem na atenção ao parto humani-

zado, nota-se algo semelhante com a ‘parteira’. A palavra é usada para adjetivar a médica humanizada 

que atende o parto com uma doula, que, por sua vez, é aprendiz de parteira (BRA_074). Enquanto a 

parteira do trecho seguinte (BRA_095), que é parteira mesmo, é identificada como ‘meio’ várias outras 

coisas:

[agradecimentos] A VN que é: meio mãe, meio psicóloga, meio parteira, meio profeta 

e meio doula... (meio brava também... rs brincadeirinha). (BRA_095)

Aliás, para o nascimento do Ian o esquema de quem saberia era somente eu, meu ma-

rido, o pai dele e a equipe (médica-parteira e doula aprendiz de parteira), já que mui-

tas pessoas temiam pelo PD, e outras eram totalmente contra, além das demais que 

estavam numa expectativa tremenda se a coisa iria dar certo. (BRA_074)

A representação do parto domiciliar como evento perigoso é notado no relato acima (BRA_074), par-

tindo o discurso do risco, o discurso da oposição e o discurso da dúvida de ‘muitas pessoas’, mostrando 

como são numerosos e provenientes de diversas fontes (‘muitas pessoas’) os discursos que agem, ou 

pairam sobre a mulher durante a gravidez, sendo a luta pelo parto também uma luta discursiva tendo 

em vista que, em muitas situações, a gestante empoderada pelo conhecimento científico se vê reba-

tendo os discursos que refletem o poder hegemônico intervencionista. É o gênero relato de parto uma 

das armas na batalha discursiva, uma forma de agir contra as práticas sociais nas quais está inserido 

o discurso que, por exemplo, se opõe aos três discursos anteriormente mencionados: o discurso do 

empoderamento que envolve, não apenas o discurso do conhecimento científico respaldado na MBE,  

mas também o discurso da mulher como protagonista do parto.

Parteira > casa

A análise das linhas de concordância para ‘casa’, assim como as de ‘liguei/ligar’, giram em torno do 

deslocamento da parteira até a gestante.

A minha médica-parteira veio me ver em casa. Fui examinada, escutamos o bebê. 

Abraçamo-nos, sim, estava perto, Ian estava dando seus sinais. (BRA_074)

A parteira veio pra minha casa e passou a noite comigo. Eu deitava pra dormir, mas 

levantava a cada contração, de 10 em 10 minutos. (BRA_110)
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Decidi não esperar mais e liguei para meu marido, contei o que estava acontecendo e 

que a parteira estava vindo pra casa. (BRA_017)

O deslocar-se da profissional até a mulher é um importante elemento ideológico na atenção ao parto. 

O deslocamento é revelador da natureza das relações de poder. Em princípio, aquele que não tem 

poder é aquele que se desloca. Isso ocorre em relações diárias entre pais e filhos, juízes e advogados, 

advogado e cliente, professor e aluno, médico e paciente, fábrica e operário etc. Ao permanecer em 

sua casa, a mulher assume a condição dos detentores de poder e, nesse sentido, o parto domiciliar 

pode ser definido como o ápice do protagonismo feminino no nascimento. A equipe toda se desloca 

até a mulher, que permanece em seu território. O deslocamento dos demais ressignifica a relação 

entre profissional do parto e a ‘paciente’ em termos de quem é mais importante e, portanto, deve ser 

servida, atendida, respeitada, apoiada. A mulher assume o lócus do poder identificável por meio do 

uso dos pronomes possessivos: minha (de minha propriedade) e comigo (em minha posse, em minha 

companhia), como no relato BRA_110, abaixo:

A parteira veio pra minha casa e passou a noite comigo. (BRA_110)

Os pronomes marcam a relação entre parturiente e parteira em termos de posse e também de vínculo: 

nos (mutuamente) e comigo (em minha companhia, em meu benefício), como no.  

Abraçamo-nos. (BRA_074)

A parteira veio pra minha casa e passou a noite comigo. (BRA_110)

O poder sobre o espaço (‘minha casa’) se traduz em poder sobre o tempo. Enquanto na ‘minha casa’, a 

equipe atende o tempo da parturiente. Ao abrir mão do espaço, aterrissando no hospital, a modernidade 

se encarrega de separar o tempo e o espaço. A mulher precisa ‘correr’ para conseguir parir, ainda que o 

tempo e o espaço da parturição estejam nitidamente encaixados – a dilatação (tempo) é medida em cen-

tímetros (espaço) – a institucionalização do parto reflete, no corpo feminino, um dos traços elementares 

da modernidade: a separação de tempo e espaço. O tempo (horas) e o espaço (centímetros) necessários 

para parir são diferentes do tempo (horas limitadas) e o espaço (dilatação necessária) concedido pelo 

sistema médico-hospitalar. Este tema será retomado, novamente, na análise do Corpus EUA.

Chegando lá [hospital], o médico fez o toque e disse que eu estava ainda com 2cm. 

Falou que se não evoluísse rápido teria que ser cesárea porque eu tinha uma cesárea 

anterior e não podia ficar muitas horas em trabalho de parto. A partir daí se iniciou 

uma corrida com muitas metas de dilatação e toques (BRA_074)

A análise de parteira resultou no gráfico abaixo que reúne os elementos da identidade da mulher por 

ela mesma, a identidade da parteira construída pela mulher e a representação do parto segundo a 

mulher. Por isso o discurso do risco, por exemplo, a representação do parto como evento arriscado que 

são atribuídos a terceiros (e.g. ‘muitas pessoas’) não consta do desenho.
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parteira

identidade evento

parto

hospitalar domiciliar
apoiada,

amparada
dona do

espaço/tempo
ansiosa agradecida

como 
uma corrida

contra
o tempo

metas a
serem

atentidas

tempo/espaço
da mulher

mulher parteira

doula,
obstetriz,
fotógrafa

meio mãe, meio profeta,
meio psicóloga

se deslocaafetuosa brava no
bom sentido

Gráfico 36. Síntese da análise de ‘parteira’.

7.8. ‘obstetriz’

‘Obstetriz’ ocorre 29 vezes no Corpus BRA e apenas dois colocados atendem ao recorte adotado na 

análise: ‘doula’ e ‘toque’.
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Figura 67. Colocados de obstetriz.

Obstetriz > doula

As duas principais marcas identitárias de ‘obstetriz’ observadas nas linhas de concordância são:

- sua presença é considerada importante:

Optaria por uma clínica ou casa de parto ou mesmo um parto domiciliar. E por último, 

pediria a presença de uma doula, uma obstetriz ou ambas. Mas isso é uma longa e 

maravilhosa discussão... (BRA_097)

- é alguém que sabe ouvir, informa, acompanha, respeita:

Principalmente às queridas e fundamentais Cris Balzano – professora de yoga por 

quase toda a gravidez, obstetriz no pré-natal e no parto, as mãos que me ajudaram a 

pegar Maria no momento em que ela saiu de dentro de mim. E Natalia Rea – doula, 

obstetriz (e, de quebra, fotógrafa! são dela todas as fotos do TP, a partir da fase ati-

va). Essa dupla esteve do meu lado do início ao fim, em casa e no hospital: me acom-
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panharam, me respeitaram, me ouviram, me perguntaram, me responderam, me am-

pararam, me seguraram, me libertaram (BRA_018)

- é alguém que era doula e se tornou obstetriz:

Havia ficado sabendo que a Cris Balzano que a muito já tinha ouvido falar de seu tra-

balho como Doula havia se tornado obstetriz, (BRA_083)

O primeiro trecho faz parte do segmento final do relato BRA_097 em que a narradora reflete sobre 

a experiência de VBAC arrolando aquilo que faria diferente e, entre elas, está ter uma obstetriz e/ou 

doula presentes. O trecho seguinte (BRA_018) mostra que as doulas/obstetrizes estiverem presentes 

durante a gestação e o parto, sempre reconhecendo a mulher como sujeito. Ao contrário do que indi-

cou a análise para ‘enfermeira/s’ (‘nem respondeu só levantou o meu lençol ... e disse calma mãezinha’, 

BRA_010)

As funções de doula, parteira e obstetriz se sobrepõem novamente e, mais uma vez, aparecem sendo 

desempenhadas pela mesma pessoa. A transformação de mães em doulas (na análise de doula), de 

doulas em obstetrizes, é uma constante nos dados do Corpus BRA e materializa linguisticamente o en-

gajamento dos sujeitos com o movimento pela humanização na esfera das práticas sociais. A parturição 

encanta muitas mulheres que, após parirem, se descobrem emancipadas ideologicamente e, com isso, 

passam a intensificar seu engajamento: de mãe a ativista, de ativista a doula, de doula a obstetriz. 

Obstetriz > toque

O ‘toque’ no contexto dos relatos é o nome dado ao exame vaginal para avaliar a evolução do trabalho 

de parto. Durante o toque a mulher, em regra, está em posição ginecológica, ou seja, deitada com as 

pernas afastadas.

Nas linhas de concordância para ‘obstetriz’ e colocado ‘toque’, os relatos se referem à obstetriz que 

trabalha no hospital e o padrão identificado é ‘fez [mais um/novo] toque’. 

A obstetriz do hospital disse que precisava me examinar. Tive que deitar, fazer cardio-

toco e ela fez um exame de toque bem dolorido. Eu estava impaciente e devo ter sido 

grossa com todo mundo ali. (BRA_018)

Lá, uma obstetriz “fofa” fez mais um toque, esse certo, 5 cm e mais um cardiotoco 

(não sei pq pois havia acabado de fazer um), ligou para meu médico que disse estar 

a caminho. Fui pra banheira, consegui relaxar um pouco... sai da banheira e lá veio a 

obstetriz fofa do inferno me colocar o cardiotoco de novo, deixei, ela saiu e eu tirei... 

imaginem a cara dela ao voltar pra sala e me ver de quatro na cama sem o cardiotoco 

e ainda pedindo comida. Ficou furiosa e saiu batendo os pés! (BRA_088)

Nos trechos acima, a obstetriz faz o toque, às vezes, em um curto intervalo de tempo do toque anterior. 

Outra preocupação da obstetriz do hospital é com a cardiotocografia. Tanto o toque quanto a cardioto-
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cografia34 limitam os movimentos da mulher em trabalho de parto e causam incômodo (BRA_088) ou 

dor (BRA_018). Assim como no caso do ultrassom, o resultado da cardiotografia é usado para justificar 

uma cesárea. O texto abaixo, um relato de cesárea publicado no portal Baby Center, descreve como o 

médico usa a cardiotocografia para justificar a cesárea.

Texto 60. Relato de cesárea ‘Cesariana: quando o médico manda’ (Baby Center, s/d)

O médico do relato acima que, segundo a narradora, ‘tinha fama de gostar de cesariana’ possui o 

equipamento no consultório e/ou clínica e realiza na narradora duas cardiotocografias sucessivas. Já 

na primeira o médico informa que o coração do bebê está desacelerando durante as contrações e su-

gere cesárea. Na segunda ocasião, no dia seguinte, recomenda expressamente a cesárea por conta das 

desacelerações e da falta de dilatação. Porém, pelo relato, tudo indica que a gestante ainda não estava 

em trabalho de parto, pois as contrações ainda não estavam ritmadas. Consequentemente, não seria 

esperado que houvesse dilatação. O valor da cardiotocografia é contestado no meio médico e ela está 

relacionada ao aumento do índice de cesarianas desnecessárias (Zarko A. et al, 2013). Amorim (2014) 

afirma que a ‘CTG intraparto de rotina aumenta taxa de cesárea. Aumento da taxa de cesárea implica 

em aumento da morbidade e da mortalidade materna. Mais ainda,restringe a liberdade de movimen-

tação das mulheres e contraria as recomendações da OMS’.

34 Cardiotocografia (CTG) é um exame não invasivo que avalia as condições do feto dentro da barriga da mãe 
registrando os batimentos cardíacos do feto e as contrações uterinas.
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Toque

Em linha com a nossa metodologia de uma análise não só baseada  no corpus, mas também direciona-

da pelo corpus. Geramos com o AntConc as linhas de concordância para ‘toque’, pois  ‘fazer [exame de] 

toque’ foi um padrão recorrente em diversos dos trechos dos relatos selecionados acima. Observou-se 

que ‘TOQUE’ ocorre 178 vezes no Corpus BRA. Os colocados mais significativos de ‘TOQUE’, depois de 

‘exame’, são ‘decidiu’ e ‘fez’. Ou seja, alguém ‘decide’ e ‘faz’ o toque na mulher.

Algum tempo depois novo exame, bebê ok, o médico decidiu fazer o toque. Aí de fato a 

bolsa estourou..ploft! molhou o medico todo..que vergonha kkkkkkk!! (BRA_029)

O médico do relato acima pode ter usado o exame para romper as membranas da mulher e, com isso, 

acelerar o trabalho de parto. Segundo pesquisa da Fundação Perseu Abramo & SESC (2010), 10% das 

mulheres entrevistadas sofreram exame de toque de forma dolorosa. Tendo em vista que o exame de 

toque, não só o doloroso, mas também o feito em repetição ou o realizado para acelerar o trabalho de 

parto por conveniência médica, é considerado uma forma de violência obstétrica e também uma ex-

pressão da relação de poder entre os sujeitos, empreendemos uma análise das linhas de concordância 

para determinar em que circunstâncias o toque ocorre segundo os relatos do Corpus BRA.

Ao ordenar as linhas de concordância pelas palavras à esquerda, observamos diversas ocorrências dos 

padrões ‘mais um toque’, ‘novo toque’, ‘outro toque’. De modo examiná-los mais detidamente, produ-

zimos as linhas de concordância para ‘mais um toque/novo toque/outro toque’ (22 oc. em 15 relatos). 

Figura 68. Linhas de concordância para ‘novo toque/outro toque/mais um toque’.

Com isso, identificamos que há um registro de que o exame é feito várias vezes em muitos dos relatos. 

O resultado nos surpreendeu levando em conta que os relatos são de partos humanizados e, dentro do 

modelo da humanização, o ‘toque’ é supostamente usado com moderação. No Corpus BRA, todos os 
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sujeitos analisados (com exceção do bebê, naturalmente), fazem o ‘toque’ incluindo, a própria mulher 

(BRA_011), o médico em consulta de rotina, o médico durante o trabalho de parto, a obstetriz, a par-

teira, a doula estudante de obstetrícia e até o marido. Por outro lado, os relatos demonstram que as 

narradoras possuem consciência da desnecessidade do toque e limitam o número (BRA_011) ou não 

o autorizam (BRA_001). São relatados também profissionais humanizados que não fazem toque de 

rotina (BRA_006, BRA_041) e médicos que usam o toque para desencorajar o parto normal e abalar a 

confiança da mulher (BRA_074). Abaixo algumas situações em que o toque é feito – ou não:

Toque feito pela mulher durante o trabalho de parto:

Não me lembro quantos cardiotocos fizemos mas lembro que autorizei 2 toques. Eu ia 

para o chuveiro e me tocava. Queria saber se estava indo bem. (BRA_011)

A ausência de toque durante o trabalho de parto:

Já tínhamos combinado que eu não queria saber da minha dilatação e ele nem fez 

toque, eba, que boa notícia. Perguntei se o bebê já havia encaixado e continuei cami-

nhando. (BRA_006)

O toque durante o pré-natal, no consultório:

Falei para a GO e ela quis fazer exame de toque. Não deixei, inventei que não tinha 

tomado banho depois de ir ao banheiro. (BRA_001) [Com médico da cesárea anterior]

Eu pedi para ela me fazer exame de toque(ela em nenhum momento me fez o toque 

somente fez porque eu pedi, e achei isso ótimo pois em tudo fui respeitada)pois eu 

queria saber se eu estava com dilatação, estava com muitos grilos na mente...risos 

(BRA_041) [Com médico do VBAC]

O toque como obrigatório no ingresso do hospital:

Adentramos a admissão. A obstetriz do hospital disse que precisava me examinar. Tive 

que deitar, fazer cardiotoco e ela fez um exame de toque bem dolorido. (BRA_018)

Chegando ao hospital, fizeram o exame de toque e me disseram:“Vamos ter de fazer 

cesariana. O nenê engoliu mecônio.”(BRA_067)

O toque para medir a dilatação e anunciar intervenções ou justificar violência:

As contrações triplicavam cada vez que eu tinha que me deitar pra fazer o toque e eis 

que vem a proposta: Vanessa, to sentindo que você ta muito cansada. Ainda tem re-

bordo de colo, você ainda está com 9 cm de dilatação e eu ainda preciso de você para 

o expulsivo. Posso colocar ocitocina? Se a dor ficar muito insuportável, eu anestesio 

você. O que acha? (BRA_076) [Com médico do VBAC]

Recebi o meu primeiro toque (bem dolorido, lembro-me que com sangue...) e a com-

provação: três centímetros de dilatação! E foi o início dos abusos desrespeitosos 

em relação a minha escolha pelo PN. No toque reclamei da dor e recebi a resposta: 
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“E você quer normal? E reclama dessa dor?” (BRA_074) [Com médico da cesárea 

anterior]

Ambos os relatos acima (BRA_076 e BRA_074, grifos) evidenciam como a linguagem é usada ideologi-

camente para fabricar o consentimento da mulher. No primeiro caso, o médico informa à mulher o que 

ela está sentido e, devido às presunções ideológicas da relação com o médico, a mulher acata como 

se a decisão fosse dela e não uma decorrência ‘natural’ da relação de poder entre os envolvidos. No 

segundo caso, por meio da força física camuflada pelas presunções ideológicas (ver também BRA_018) 

entre médico e paciente (e.g. o médico cuida, o médico sabe medicina) e do discurso zombeteiro, o 

médico busca convencer a paciente a ‘cooperar’. 

Chegamos ao fim da análise do Corpus BRA e passaremos agora à análise do Corpus EUA com base no 

mesmo recorte de palavras-chave e colocados. As palavras-chave do Corpus EUA serão analisadas na 

ordem em que ocorrem, porém buscaremos espelhar a abordagem direcionada pelo corpus adotada 

em alguns momentos da análise do Corpus EUA, para fins de comparação. 
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8. Análise Corpus EUA

As palavras-chave que nortearam a análise do Corpus EUA estão listadas na tabela abaixo que, contém 

(1) a posição da palavra na lista de palavras-chave, (2) a frequência absoluta no Corpus EUA , (3) o índi-

ce de chavicidade e (4) a palavra-chave de busca.

Corpus EUA 

(1) (2) (3) (4)

1 12614 31792.971 i

6 1175 4544.530 baby

12 443 1938.803 midwife

31 203 913.081 doula

38 233 825.865 nurse

42 167 751.155 ob

54 148 636.912 midwives

59 242 549.817 husband

65 218 529.316 doctor

358 20 77.001 anesthesiologist

Tabela 25. Palavras-chave analisadas no Corpus EUA.

Para fins de comparação, as etapas de processamento e análise serão as mesmas adotadas para a 

análise do Corpus BRA. Portanto, na análise do primeiro sujeito, ‘I’, começaremos pela ferramenta Plot, 

seguida da análise de ‘I * I’ e só depois passaremos ao exame dos colocados de ‘I’.

8.1. ‘I’   

O AntConc produziu 12 614 linhas de concordância para ‘I’, a palavra-chave mais significativa e também 

a de mais alta frequência no Corpus EUA. Antes de proceder à análise dos padrões lexicais, assim como 

fizemos na exploração do Corpus BRA, acionamos a ferramenta Plot de dispersão gráfica. A figura abai-

xo mostra – em barras (uma barra vertical para cada ocorrência de ‘I) – o quanto ‘I’ é empregado pelas 

narradoras em cada um dos textos. Cada barra corresponde a um relato. Enquanto o texto com o maior 

número de ocorrências para ‘eu’ no Corpus BRA possui 247 ocorrências e o texto com o menor número 

(BRA_003), apenas 7, no Corpus EUA, o relato com o maior número de ocorrências de ‘I’ é o EUA_67, 

com 405 ocorrências do pronome. O relato com o menor número de ‘I’ é o EUA_10, com apenas 24. 

Como os textos variam em número de palavras, a visualização dos relatos normalizados nas barras 

oferece uma visão do estilo de cada narradora e também do gênero textual.



308

Figura 69. Exibição gráfica das ocorrências de ‘I’1 nos textos do Corpus BRA.

Das mais de 12 000 ocorrências de ‘I’, 3501 são do pronome de primeira pessoa do singular, em posi-

ção inicial nos enunciados (‘. I ’), na voz ativa (cf. Corpus BRA, 978), ocorrendo apenas 27 vezes na voz 

passiva.

1 ‘I’ e ‘i’ são lidos de forma idêntica pelo AntConc, pois o quadrado Case não está configurado para distinguir 
maiúsculas de minúsculas, pois, por se tratar de linguagem de internet, muitos relatos usam ‘i’, em vez de ‘I’.
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Figura 70. Ocorrência de ‘I’ em posição inicial do enunciado na voz passiva (27 oc.)

Ao preterir formas passivas, o discurso dos relatos traz à tona uma característica ideológica significa-

tiva sobre os textos: a explicitação da agência. Todo enunciado, na visão sistêmico-funcional (Halliday, 

1978) adotada pela ACD, é multifuncional, combinando significados ideacionais, interpessoais (iden-

titários e relacionais) e textuais (Fairclough, 1992, p. 76). Ao optar por empregar a voz ativa, as narra-

doras se identificam explicitamente como fonte de julgamento de valor, se significam e constroem sua 

identidade, as relações sociais, seu conhecimento etc.

Assim como no Corpus BRA, além de ocorrer em posição inicial, ‘I’ ocorre proximamente a outros ‘I’. 

Com a expressão ‘I * I’ foram produzidas as linhas de concordância para análise, tal como fizemos 

para ‘eu * eu’. Enquanto a partir do Corpus BRA  foram produzidas apenas 55 linhas de concordância 

para essa expressão de busca, para o Corpus EUA, foram 328 linhas. Portanto, para fins de análise dos 

discursos em que ‘I’ ocorre, aplicamos mais um filtro por meio da ferramenta Clusters. O resultado 

revelou que a maior parte dos agrupamentos indica o fluxo de pensamento. Ao examinar as linhas de 

concordância, notamos processos2 mentais de cognição relacionados à decisão e compreensão (think, 

knew, thought, decided), processos mentais de percepção relativos à observação de fenômenos (noti-

2 Segundo o sistema de transitividade proposto por Halliday & Matthiessen (2004) a identificação das ações 
e atividades humanas expressas no discurso se dá pelos processos (verbos), participantes (substantivos) 
e circunstâncias (advérbios). Os processos codificam ações e eventos (processos materiais), estabelecem 
relações (processos relacionais), exprimem ideias e sentimentos (processo mentais). Há, ainda, processos 
secundários que constroem o dizer (processo verbais), exprimem comportamentos (processos comporta-
mentais) e representam aquilo que existe e acontece (processos existenciais).
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ced, felt, realized, figured)  e processos mentais de desejo (wish), categorias propostas por Halliday & 

Matthiessen (2004). Analisando os processos mentais a fundo, seria possível identificar, por exemplo, 

que crenças, valores e desejos são representados no corpus. Porém, em linha com o recorte adotado 

que contempla a investigação de palavras-chave e seus colocados, analisaremos apenas os dois mais 

significativos estatisticamente: ‘I knew I’, ‘I think I’.

Figura 71. Clusters para ‘i * i ’.

Selecionamos os dois primeiros agrupamentos com base na medida estatística de probabilidade

I > I knew I

O padrão ‘I knew I’ (46 oc.) é usado como elemento de coesão textual por repetição em diversos rela-

tos, indicando a decisão, determinação (EUA_020) e conhecimento da narradora (EUA_095). ‘I knew’ 

expressa um processo mental e um baixo grau de modalização e consequente alto grau de comprome-

timento da narradora com o que está sendo dito.
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From the moment I knew I was pregnant, no matter how shocked or scared or worried 

I may have been, I knew I wanted this pregnancy to be different I knew I wanted to 

VBAC. (EUA_020)

Then before I knew it, I was asking for the epidural ( which i knew I would never have 

time to get...) and I knew I was close. (EUA_095)

Figura 72. Linhas de concordância de ‘I knew I’ (46 oc.).

Os padrões encontrados foram:  ‘I knew I could’, ‘I knew I was’, ‘I knew I had to do’, ‘I knew I needed’, ‘I 

knew I wanted’, ‘I knew I didn’t’, ‘I knew I wouldn’t’. Os padrões de ‘I knew’ contam a história da mulher 

em busca do parto normal após cesárea: do desejo ao parto.

- o que a narradora quer (EUA_020) e o que ela não quer:

Right away at my very first pre-natal visit, I was told that I would be having a schedu-

led repeat c-section, which I knew I didn’t want. (EUA_062)

- a consciência de ter que fazer diferente:

I couldn’t bear the thought of a 4thC-section. I knew I had to do things different this 

time! (EUA_019)

I was pregnant with Hannah in 2009 and decided to get a midwife. I knew I didn’t 

have any other choice.  (EUA_050) 
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- a consciência das dificuldades:

Having a 5th c-section carried risks that I was not comfortable with, and though I 

knew it would be a struggle to find someone willing to attend me, I knew I had to try. 

(EUA_047)

- a busca pelo conhecimento:

I did a ton of research on the topic, so I knew I had a good chance for a successful 

birth. The problem was finding a provider who would assist me. (EUA_031)

- o conhecimento de ter que se cercar de apoio:

In putting together my dream birth team, I knew I had to find people who I trusted, 

and who trusted in me. (EUA_030)

At this point I knew I needed someone else to be with me (since Dave and Kate were 

still sleeping), so I called my mother Leslie and sister Danielle to come over. (EUA_073)

- o conhecimento sobre o sistema hospitalar (EUA_050, acima):

Unfortunately, the on-call OB gave me no choice and told me I had to have a CBA2C3.  

So, I did what I knew I had to do and asked for an AMA (against medical advice) form 

and went back home. (EUA_022)

- a confiança da narradora em si mesma/corpo durante o parto:

I knew I could push her head out with the next contraction, so I did. I pushed, pushed, 

pushed and just like that, her head was out. (EUA_030)

I was amazed at the power of my pushes. I could feel my pelvis separating–I felt a little 

like a turkey wishbone, but I knew I wouldn’t snap! (EUA_026)

- a confiança e o apoio do companheiro durante o parto:

Steven told me I was doing great and that everything was going perfectly. He told me 

he knew I could do it and that everything I was doing was exactly right. He was the 

calming presence who continued to trust the natural birth process just when my faith 

was starting to waver. That’s just what I needed. If he believed I could do this, I knew I 

could! (EUA_040)

- a consciência tranquila de ter tentado tudo:

I knew there was a chance of a c-section if we went that route [breaking my water] but 

at that point I didn’t  really have a choice and I just wanted things to be over one way 

or the other. At least I knew I tried everything. (EUA_085)

Por meio da análise do agrupamento ‘I knew I’, verificamos nos trechos acima conjuntamente, a pre-

sença dos seguintes discursos: do empoderamento, do pensamento positivo, da autoconfiança, da 

3 C-section Birth After 2 C-sections (Cesárea após 2 Cesáreas)
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dificuldade e da superação. Os discursos citados se fazem presentes também no Corpus BRA e, como já 

mencionado, se sobrepõem em um mesmo trecho.

Os gráficos abaixo resumem as marcas identitárias da narradora, os discursos presentes nos trechos 

analisados e a representação do evento.

I I  knew I

 

identidade mulher

antes do 
parto

desejosa 
de VBAC 

empoderada 
e consciente 

de ter 
que fazer
diferente 

das 
dificuldades

da 
necessidade 

de apoio

do 
sistema 

hospitalar

durante o 
parto

empoderada confiante 
de si/corpo 

confiante 
no marido 

depois do 
parto

em paz por 
ter tentado 

Gráfico 37. Síntese da análise de ‘I knew I’: identidade.
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d. do empoderamento

 

d. da dificuldade

d. da autoconfiança

d. da superação

evento

cesárea algo que 
pode acontecer

parto como

possível

algo que não 
danifica o corpo

Gráfico 38. Síntese da análise de ‘I knew I’: discursos e evento
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I > I think I

O padrão ‘I think I’ ocorre durante o trabalho de parto. Além de indicar processo mental, ‘I think’ e ‘I 

knew’, também são marcadores de modalização4 (Fairclough, 2003, p.  170). Por meio da modalização, 

a narradora indica seu grau de comprometimento com o que está falando. O grau de comprometimen-

to reflete o tom (hesitante, I think; assertivo, I knew) e a autoidentificação da narradora. A modalização 

é uma dimensão importante do discurso, ocupando um papel central e abrangente em termos de rela-

ções de poder, pois em muitos casos o uso de formas modalizadas do dizer implica alguma relação de 

poder (Fairclough, 1992, pp. 158 e ss.).

Na maioria das linhas de concordância para ‘I think I’, há um reduzido grau de assertividade sobre o que 

se passa durante o trabalho de parto. ‘I think I pushed’, ‘I think I screamed/yelled/cried’, ‘I think I might 

have’, ‘I think I was’, são os padrões recorrentes:

I think I pushed about 6 times and then her head was out, and one more push and her 

shoulders and the rest of her followed. (EUA_089)

They let her stay on my chest for at least 30 minutes, I can’t remember how much time 

passed. I think I finally cried, as did Jason. (EUA_076)

I think I screamed for the epidural at that point. (EUA_006)

I headed off to the tub and instead of scaring off my contractions they just got worse. 

I decided to go ahead with the morphine. I think I got one, maybe two solid hours of 

sleep, but when I woke up I was so sick! (EUA_074)

4 Segundo Fairclough, a modalização de um período é a relação que este cria entre o autor e as repre-
sentações, ou seja, o grau de comprometimento do autor com a verdade ou necessidade daquilo que é 
representado. As formas modalizadas explícitas (marcadas por verbos modais, por exemplo) podem ser 
consideradas intermediárias entre uma afirmação ou negação categórica (2003, p. 219). Outras marcas de 
modalização no discurso seriam: a bit, likely, possible, probable, sort of, or something, think, suspect, doubt.
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Figura 73. Linhas de concordância de ‘I think I’ (47 oc.).

‘I think I’ também indica a reduzida capacidade de decisão e barganha da narradora e a superioridade 

do poder do médico na situação:

He knew as HBAC transfer, I didn’t want a C-section.  He was manipulating me to get 

what he wanted, and he wanted to get out of there.  He asked what my reservations 

were against the vacuum, and I cried that it would hurt the baby.  And that’s when 

he spit out the 1% risk of brain hemorrhage as if it were not worth concern. (1)  Yes, I 

caught that.  1% in your favor is no big deal, doc, I see.  But I think I got more “it’s ok”, 

and I allowed it.  Somewhere in there the doctor said “or we could just do this for the 

next 5 hours and not get anywhere. (2” Your choice.(3) (EUA_066)

No trecho acima, a narradora demonstra consciência da tentativa de manipulação do médico que, em 

sua fala, representada em discurso direto, recorre a pelo menos, duas estratégias ideológicas (Thomp-

son, 2002) de legitimação da relação de dominação: a da racionalização(1), em que utiliza fundamen-

tos racionais para conseguir o que quer e pela narrativização (2), em que reproduz a suposta experiên-

cia cotidiana.   Além disso, o médico, por dissimulação (3), ofusca a relação de poder, ‘oferecendo’ a 

escolha à mulher.

Além de ser empregado durante o trabalho de parto em que a narradora adota um menor grau de cer-

teza sobre o acontecido, ‘I think I’ é usado para modalizar, minimizando o estado eufórico da narradora 

logo após o parto:

I just had a baby. Out of my VAGINA!!!! I think I made a few more phone calls making 

that announcement.  I took great joy in saying those words!  (EUA_022)
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Sobre o uso da voz passiva, observou-se que ‘I think I was checked’, que indica a realização do exame de 

toque, ocorre apenas uma vez, enquanto ‘I was checked’ (18 oc.) e ‘check* me’ (114 oc.) ocorrem um 

total de 132 vezes. Como os três padrões ocorrem durante o contexto do trabalho de parto, em que a 

narradora está expressando os acontecimentos com menor grau de comprometimento ( e.g. ‘I think I’), 

o exame de ‘toque’ – dolorido ou não – parece interferir em seu estado mental de aparente incerteza 

sobre o fluxo do tempo e em seu estado físico devido à dor:

I was checked (very painfully, despite them being gentle) by three nurses (EUA_045)

At 9:45am, I was checked again.  I was still 2cm and 90% effaced. My OB broke my 

waters without my consent and made the following statement, “Now you’re on the 

clock.” (EUA_098)

I was up on the squat bar when he checked me.  It HURT! (EUA_022) 

At 6:30 p.m., Donna checked me and I was THRILLED to hear that I was 7 cm. 

(EUA_001)

O gráfico abaixo apresenta um resumo dos elementos da análise feita acima.

I I  think I
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parto  
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pela dor  
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discurso
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médico
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evento
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de parto 

faz perder 
a noção 

do tempo 
 

exames de 
toques 

dolorosos

Gráfico 39. Síntese da análise de ‘I think I’.

A próxima etapa da análise de ‘I’ foi o estudo de seus três primeiros colocados.  Para tanto, produzimos 

a lista de colocados e selecionamos as primeiras três palavras que coocorrem com ‘I’ em uma janela 

de cinco palavras à esquerda e cinco palavras à direita, pelo menos quatro vezes no corpus, em, pelo 

menos, dois textos diferentes.

A lista de colocados está apresentada na tela abaixo e, marcados em vermelho, os colocados que, aten-

dendo os requisitos, foram analisados. 
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I > wish

Ao examinar as linhas de concordância para ‘I wish’, verificamos entre os padrões ‘I wish I’ e ‘I wish I 

had’, por meio dos quais as mulheres expressam desejos que vieram à tona durante o trabalho de parto 

(EUA_030, EUA_012) e reflexões sobre o parto (EUA_012, EUA_002, EUA_022). Com a ferramenta File 

View, acessamos o contexto para levantar os discursos empregados pelas mulheres. A seguir organiza-

mos os principais discursos identificados na análise de ‘I wish’. Assim como na análise do Corpus BRA, 

os discursos em muitos casos se sobrepõem.

- discurso do arrependimento fictício:

What was I thinking wanting to do this stupid natural birth thing again?!? I wish I 

were in the hospital with an epidural right now! (1) No, no I don’t, not really (2) but 

ooohh this hurts!!! (EUA_030)

No caso do relato EUA_030, acima, em meio às dores, a mulher expressa o desejo de estar no hospital 

onde receberia analgesia para, logo em seguida, voltar atrás (2). Assim como observamos  que ‘eu de-

sisto’ no Corpus BRA não é uma intenção real de desistir e sim um modo de desencadear apoio, ‘I wish’ 

tampouco expressa o real desejo da parturiente.
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- discurso do sentimento de abandono, medo de ficar sozinha, discurso da necessidade da 

doula:

No relato EUA_012, abaixo, durante o parto, a mulher reconhece a necessidade da doula (3), ao perce-

ber que os demais sujeitos – marido e mãe – estavam engajados em outros processos (1). A narradora 

constata estar completamente sozinha (4), expressa o terror de se sentir sozinha de forma enfática 

(1): discurso direto, caixa alta, uso do imperativo, repetição lexical (scared to death, scaring, scared). 

Porém, não foi capaz de gritar (‘I wish I yelled’).

My husband was drunk with baby lust and wasn’t paying attention to me (1) as he 

chatted up the neonatal team. Then Josh looked right at Doc T and asked, “Is she going 

to be OK?”  Doc T said, “Yes.” Josh went with the babies as he and I had previously dis-

cussed. I wish I had yelled, “Forget what I said! They are fine! I am bleeding to death 

over here and I’m scared to death. DO NOT LEAVE ME!!!!” (2) (This was when I wished 

for a doula. I expected my mother to be able to handle anything, but I’m her kid and 

she just couldn’t.)  (3) I was alone. (4) I was scared and my epidural was starting to 

wear off which was scaring me even more. (EUA_012)

No Corpus BRA, o discurso da doula como fundamental aparece tanto em relatos em que a narradora 

contou com a presença de uma doula durante o parto e também nos trechos que refletiam sobre a 

experiência, como no relato EUA_012 acima.

- discurso pedagógico, discurso da reflexão:

Lastly, most doctors are not willing to let a woman push for three hours (1). Even 

though the average pushing time for a first-time delivery is two hours (2), most doc-

tors start mentioning the dreaded “C” word after much less time (3), which is not help-

ful for a woman’s mental and emotional state. Believe me, I wish I didn’t have to push 

for three hours, but I am glad I had a caregiver [midwife] (4) who let me finish what 

I started. In essence, I am convinced that my doctors would have looked for ways to 

encourage surgery (5), rather than allowing my body to perform its natural functions. 

(EUA_002)

Neste trecho, a narradora alerta sua interlocutora sobre a prática médica (1), explicitando que ela con-

traria o tempo fisiológico (2). Ao usar ‘are not willing to let’ e ‘allowing’, a escolha e coesão lexical da 

narradora traduzem a posição de poder do médico durante o parto e a obrigatoriedade de submissão 

por parte da mulher. A narradora compara as necessidades e o desejo da mulher ao serviço médico ao 

da midwife ‘caregiver’ (4), fazendo uma clara distinção entre eles.
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Narradora Doctors Midwife

the average pushing time for a 
first-time delivery is two hour

are not willing to let a woman 
push for three hours

a caregiver  who let me finish 
what I started. 

I wish I didn’t have to push for 
three hours

most doctors start mentioning 
the dreaded “C” word after 
much less time

allowing my body to perform its 
natural functions

my doctors would have looked 
for ways to encourage surgery

helpful for a woman’s mental 
and emotional state

Tabela 26. Discurso pedagógico no relato EUA_002

Por fim, a narradora expressa um alto grau de cometimento ao resumir a experiência: “In essence, I 

am convinced that my doctors would have looked for ways to encourage surgery” (EUA_002, 5). Além 

de oferecer um resumo do trecho, revelando a ‘essência’ do ensinamento, a transformação de ‘start 

mentioning’ em ‘encourage’ enfatiza a preferência do médico pela cirurgia. Além do mais, o uso do 

pronome possessivo em ‘my doctors’, de forma hábil e indireta interpela a leitora a se questionar. Se os 

médicos da narradora seriam capazes de ‘incentivar’ a cirurgia...

- discurso irônico, discurso denunciativo:

I wish I had a dollar for every time a woman has had a c-section for a “big” baby and 

then VBACed an even bigger baby.” (EUA_022)

No trecho do relato (EUA_022) acima, mesmo escolhendo excluir o agente (médico), a narradora de-

nuncia à leitora a naturalização das indicações de cesárea não baseadas em evidência.

Por fim, nos gráficos abaixo, sintetizamos a representação da narradora, do discurso dos relatos e do 

evento do ponto de vista da narradora.

I * wish mulher
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parto

arrependida 
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medo de ficar 
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de não ter 
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Gráfico 40. Síntese da análise de ‘I > wish’ do ponto de vista da narradora: identidade da mulher.
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Gráfico 41. Síntese da análise de ‘I > wish’: discurso dos relatos e 
representação do nascimento pela mulher.

O gráfico seguinte, por sua vez, sintetiza as marcas identitárias atribuídas ao médico e à midwife no 

discurso dos relatos de parto.

I * wish
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apoio físico e 

emocional

 

médico

identidade
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o tempo da 
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incentivador 
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Gráfico 42. Síntese da análise de ‘I > wish’ da identidade de midwife e médico.

I > protested

Passamos para o segundo colocado de ‘I’, ‘protested’. Após fazer a leitura das quatro linhas de concor-

dância, extraímos os trechos abaixo usando a ferramenta File View para análise.

Nos dois primeiros trechos, observa-se que a narradora faz objeção à transfusão sanguínea (EUA_104) 

e à ida da midwife a sua casa (EUA_024). Em ambos os casos, as narradoras posteriormente reconhe-

cem a necessidade das medidas (1) e (2). 

I ended up losing a liter or two of blood, and before I was released from the hospital I 

received a fairly large blood transfusion, which I protested against as long as I could, 

but ultimately realized I needed (1). (EUA_104)

I was stunned. I protested that she didn’t need to come right away; after all, I hadn’t 

even had a single contraction yet, and my last labor had been a very typical 12 hou-

rs. She said, “It’s twins. Things are going to happen soon.” She was right. (2) It took 

maybe 20 minutes for things to get started, and in that short span of time, I was more 

than ready to call the midwife back. (EUA_024)
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No trecho abaixo (EUA_107), ‘I protested rather vehemently’ está sendo usado como eufemismo para 

‘I was screaming’. A intensidade e duração dos gritos são constadas na repetição da ação: ‘I was screa-

ming’, ‘I was screeming in a very shrill voice!’, ‘I screamed so much’, ‘and had such a fit’ e pela caixa 

alta em ‘NO!!!’. Este trecho, apesar de evidenciar que a narradora estava com dor (‘pure torture’) e em 

posição desconfortável (‘laying flat on my back’), ao dizer que ‘I had really lost all control of myself’, 

mostra a expectativa de estar sempre no controle de si, assim como ocorreu em diversos trechos do 

Corpus BRA, em que, por exemplo, a mulher expressa vergonha e se desculpa por ter ‘perdido o con-

trole’. Tanto aqui, como nas ocorrências do Corpus BRA, observamos a ideologia sendo operada por 

meio da unificação, em que o referencial da ‘mulher controlada’, ‘mulher que se controla’ é o padrão e 

a representação partilhada – até mesmo pelas gestantes em trabalho de parto.

Although I protested rather vehemently (okay, I was screaming!), Judy would not re-

lent and after the next contraction, she said I was now fully dilated but she would need 

to hold the cervix over the baby’s head during another contraction while I pushed in 

order to keep a “lip” of the cervix from falling back down over the head. “NO!!!” I was 

screaming in a very shrill voice! I wanted to stop and rest for a few minutes--those con-

tractions while laying flat on my back were pure torture! I screamed so much and had 

such a fit that I had really lost all control of myself. (EUA_107)

Abaixo, na última linha de concordância para ‘I protested’, a narradora relata sua tentativa de se opor 

(protest) e explicar (tried to explain) ao anestesista a sua necessidade de não ser amarrada durante a 

cirurgia. A narradora teve sua subjetividade completamente desconsiderada e foi amarrada (strapped 

me down) pelo anestesista sem qualquer aparente dissimulação de sua posição de poder (strapped 

down é diferente de simplesmente strapped), refletida no discurso pela posição do ator social no enun-

ciado (tema), identificação do ator social e ausência de modalização (refused to cooperate). A coesão 

lexical por meio da repetição (‘I couldn’t even sign’, ‘I couldn’t hear’, ‘Joe could not lip read’) e o marca-

dor de modalização de intensidade (‘To make matters worse’) sinalizam a crescente anulação do sujeito 

privado de falar, ouvir e se fazer entender, pois, no relato abaixo, a narradora é deficiente auditiva e 

muda. A quase total incapacidade da narradora culmina em uma ausência de emoção e sentimento de 

derrota: ‘felt defeated’, ‘I didn’t feel any emotion’.

- discurso denunciativo, discurso do sentimento de fracasso, impotência e decepção:

The anesthesiologist refused to cooperate and strapped me down. I protested and 

tried to explain about being able to communicate with Joe. I couldn’t even sign to my 

husband. To make matters worse, he added Droperidol to the IV and that made me 

feel like I was in a daze. The epidural again caused me to completely lose the rest of 

my hearing so that I couldn’t hear a thing, even with my hearing aid on. My lips be-

came so swollen that Joe could not lip read anything that I said. I was so drugged and 

felt defeated. I didn’t feel any emotion when Joe told me, “It’s a girl.” It took me two 

hours to come out of my drugged stupor and get my first clear look at my daughter. 

(EUA_109)

Para concluir este item, apresentamos as marcas identitárias da narradora e seu discurso nos relatos de 

parto e as marcas identitárias de anestesista.
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Gráfico 43. Síntese da análise de ‘I > protested’ .

I > lamented

O terceiro e último colocado a ser analisado no cotexto de I foi ‘lamented’, que resultou em quatro li-

nhas de concordância, duas das quais vieram do relato EUA_063 e se referem à reclamação da gestante 

a sua amiga doula sobre a decisão de agendar uma indução para as 40 semanas. A indução motivada 

pela chegada da data provável não é uma indicação clínica e a conduta seria esperar mais duas sema-

nas (Mayo Clinic, 2011). Por sua vez, a falta de dilatação a que a narradora do relato EUA_063 – ou mais 

provavelmente seu médico –  se refere não é esperada fora do trabalho de parto.

A representação do discurso médico durante a interação entre ele e a narradora deixa evidente a falta 

de agência desta última na tomada de decisão. A voz passiva sinaliza o deslocamento da esfera decisio-

nal em relação à narradora: ‘the decision was made’ (1), pois  quando processos são nominalizados e 

empregados com a voz passiva os sujeitos e objetos tendem a ser excluídos (Fairclough, 2003, p. 132). 

At my 39 week OB appointment, the decision was made to induce (1) on March 5th, 

the day after my due date. I was not effacing or dilating. My body seemed to be asleep 

(2). The pressure was on (3). I had convinced myself at this point that if we actually 

did end up inducing, it would not work and I would end up with a c-section anyhow. 

Discouraged, (4) I lamented, AGAIN, to my long distance doula friend.  Now, a month 

prior she told me about a web site called spinningbabies. She was convinced that I 

COULD have a very successful VBAC but thought the reason labor would not get into 

full gear or the baby was still high and not engaging was that the baby’s head was not 

tucked properly and getting stuck on my pelvic bone. I followed some things the site 

said including getting on all 4’s a lot and doing work on the birthing ball. Both she and 

the web site suggested belly lifts as well. I read how to do it and why it could work, but 

I just did not buy it at the time and wrote it off. My doctor however, only two in the 

area who will even consider delivering VBAC’s, felt that I had about a 5% chance of a 

successful VBAC because I had a small pelvis.  Small pelvis?  I think not.” (EUA_063a)

A narradora responsabiliza ‘seu corpo’ (2) e a pressão sobre ela (3) sem explicitar a origem da pressão 

que, pelo contexto, pode ser atribuída à decisão de induzir no dia específico, a qual, por sua vez, partiu 
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do médico. ‘Desestimulada’ (discouraged) (4), ela se queixa novamente (AGAIN) à amiga doula. A falta 

de incentivo (encouragement) decorre da pressão (do médico) e, mas adiante, entendemos o porquê 

de tal sentimento ser tão avassalador a ponto de marcar o início do enunciado: o médico – o único de 

um total de apenas dois médicos na região – achava que ela tinha cerca de 5% de chance de um VBAC 

devido a sua ‘pelve estreita’. O percentual de sucesso não corresponde aos dados científicos sobre o ín-

dice de sucesso em VBAC1, que varia entre 60 e 80% (ACOG, 2005). O uso de percentuais por médicos 

para convencer ou abalar a confiança de gestantes foi notado também no relato BRA_060:

Nesse meio tempo, comentei com o GO sobre VBACs. Ele quis fazer terrorismo: “o 

risco de ruptura uterina é muito grande!”, não só falou como escreveu um percentual 

na folha sobre a mesa:“70%. Você vai querer correr esse risco? Bem, eu já havia lido 

em várias pesquisas que o risco de ruptura uterina após duas cesáreas variava de 1 a 

3,6%. (BRA_060)

Em ambos os relatos, BRA_060 e EUA_063a, notamos que as narradoras estão cientes de que a infor-

mação passada é falsa, mas mantêm silêncio. No caso do relato EUA_063a, devido à falta de alternativa 

de profissionais na região. No caso do relato brasileiro, a narradora optou por mudar de médico.

Os gráficos abaixo sintetizam a autorrepresentação da narradora, da doula e do médico em ‘I > lamen-

ted’ e seus respectivos discursos:
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Gráfico 44. Síntese da análise das identidades em ‘I > lamented’ .
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lamentação silêncio

discurso discursodiscurso

corpo falho risco incentivo conhecimento

Gráfico 45. Síntese da análise dos discursos em ‘I > lamented’ .
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Em relação à construção da identidade da doula, esta é representada como tendo confiança na gestan-

te (She was convinced that I COULD have a very successful VBAC’, EUA_063a) e tendo acesso a meios 

para desencadear o trabalho de parto espontâneo: técnica spinning babies.

As my 39th week of pregnancy was coming to a close, on the evening of Saturday, 

March 3rd, I lamented to my doula friend again. She got a tad snippy with me about 

not doing the spinning babies stuff. Well, I had tried, just not the belly lifts and I need-

ed a reality check. At that point though, less than 48 hours away from an induction, 

what could it hurt? (EUA_063b)

O índice de indução nos Estados Unidos tem escalado e é cada vez mais comum a indução por razões 

não clinicamente indicadas, conhecida por elective induction (Childbirth Connection, n.d.). No relato 

EUA_063, a razão eram as 40 semanas; no relato abaixo, o tamanho do bebê às 41 semanas. Em ambos 

os relatos, a indução é determinação do prestador de serviço: médico (EUA_063) e hospital (EUA_002).

Though my prenatal care was great, my labor was not as fun. Seven days past my due 

date, my daughter still hadn’t arrived, and it was the hospital’s procedure to induce 

before she got too big. I could receive only a small amount of Pitocin (large doses in-

crease the chances of uterine rupture) through an IV to help things along, and as I sat 

on a hospital bed that morning, I lamented that the labor was already not going as I 

had hoped. Would I ever have this baby? (EUA_002)

O último trecho extraído pelo File View reflete a cena da preparação para um parto domiciliar: o mari-

do se encarrega, ao sinal da gestante, de encher a piscina de plástico (1), enquanto a parturiente procu-

ra uma posição mais confortável com toda liberdade. Não há restrição de movimentos, ela passa pelo 

sofá (2), bola suíça (3), mesa de centro (4). O controle sobre o espaço, além de representar o controle 

sobre o tempo, é traduzido no controle sobre os movimentos e as pessoas a sua volta.

I kissed Aaron and he smiled up at me as I told him that it was time for the baby to 

come. He sprung to action and began filling the pool (1). I laid on the couch (2), or 

sat on the birth ball (3), or leaned over the coffee table (4) during contractions until I 

heard “Oh crap” (5). Aaron had gotten the pool almost a third of the way filled but had 

forgotten to put the liner in first. He started draining the pool and I lamented the loss 

of all that hot water. (EUA_008)

O palavrão (5) é proferido pelo marido após perceber que se esquecera de colocar a capa na piscina 

(liner). O palavrão no relato EUA_008 nos chamou atenção por ter sido proferido pelo marido. Na voz 

do marido, registramos poucas ocorrências de palavrões:

- ao se surpreender com a cabeça nascendo:

He says, “HOLY CRAP! It’s the baby’s head. What do I do?” (EUA_057)

- ao ouvir a mulher gemendo de dor:

Zack was in the next room trying to rest, and he came in the bathroom laughing-he 

said my noises scared the crap out of him. I sounded like a ghost moaning lol. So that 
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made me laugh so hard, and I tried not to make that noise anymore since it just made 

me giggle. :)” (EUA_058)

O padrão ‘scared the crap out’ é proferido no contexto em que os gemidos amedrontam não apenas o 

marido (EUA_058 acima), mas a mulher no quarto ao lado:

I finally start pushing at midnight and I’m pretty sure I scared the crap out of the lady 

in the next room as I screamed bloody murder. I’m still embarrassed just thinking 

about it b/c I’ve never screamed at anything in my life, not rollercoasters (that scare 

the crap out of me) or even concerts - let alone so hard that my throat was sore the 

next day.” (EUA_083)

Nos relatos acima (EUA_058 e EUA_083), a mulher, assim como nos relatos do Corpus BRA (BRA_058, 

BRA_021, BRA_048,), expressa constrangimento por não conseguir controlar seus gritos devido às do-

res. O controle do corpo nas interações sociais está relacionado à identidade nas condições da moder-

nidade (Giddens, 2002: 57). Ser um agente competente socialmente significa manter o mais perfeito 

controle do corpo em todas as interações sociais, na percepção de si e na percepção dos outros: “Um 

agente competente é rotineiramente visto como tal pelos outros agentes. Ele ou ela deve evitar lap-

sos de controle corporal ou sinalizar para os outros, por gestos ou exclamações, que não há nada de 

‘errado’ se tais lapsos ocorrerem”(grifo nosso) (Giddens, 2002, p. 58).  A sinalização se materializa nas 

medidas tomadas (‘I tried not to make that noise anymore’, EUA_058) e na justificativa dada (‘I’ve never 

screamed at anything in my life’, EUA_083). Ao longo do restante da análise, encontramos diversos ou-

tros exemplos: ‘As soon as the contraction ended, I apologized. At least I knew what I was doing! LOL’ 

(EUA_026); ‘This never happened before’ (EUA_041).

Expletivos escabrosos

Ao observarmos a ocorrência de crap, aproveitamos para explorar os expletivos escabrosos (i.e. pa-

lavrões) do Corpus EUA e verificar em que contextos ocorrem. Assim como fizemos no Corpus BRA, 

produzimos as linhas de concordância com diversos palavrões que encontramos (e.g. ‘shit’) e que ante-

cipamos ocorrer (e.g. ‘bloody’, ‘fucking’, ‘pissed’, ‘pissing’) nos relatos em inglês. Com isso, verificamos 

que, na maioria das ocorrências, os palavrões eram emitidos pela gestante durante o trabalho de parto, 

como um mecanismo – eficaz – para lidar com a dor:

OH SHIT! OH SHIT! It hurts! It burns! Make it stop!!!!!!! Oh Jesus! Get this baby out of 

me now! (EUA_064)

No caso abaixo, o palavrão é usado para descrever a dor:

Ricki Lake describes the transition phase of labor going from seven to ten centimeters 

as something like, “This is the part where you’re not fucking around anymore!” And 

boy was she right. I have also heard women say that at this point you sort of leave 

your body. It was like that for me.

‘Crap’ é o palavrão que mais ocorre no Corpus EUA (18 oc.) e por isso foi selecionado para fins de aná-

lise. Constatamos que ‘crap’ foi empregado:
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- na fase latente do trabalho de parto:

Oh crap! There was NO WAY I was going to be able to walk back to my car to get my 

wallet. Stress! (EUA_026)

- na dilatação total:

“My brain processed the word  complete [ref. dilatação total]” and I thought “holy 

crap! I’m doing this unmedicated!” and I felt a little giddy with myself, because holy 

crap, y’all. An unmedicated VBAC?” (EUA_020)

The nurse checked me again.  I was 10cm!!!!  Holy crap! (EUA_098)

- no expulsivo (EUA_026, EUA_083):

I was able to look down with a mirror and see his fuzzy head, and feel the squished up 

patch of skin that was emerging. Just a moment later (and wow, did pushing ever hurt. 

HOOOOLLLYYYYYY CRAP guys, that burning/stinging SUCKS) and his head was out, 

it was so cool feeling his shoulders pop down into the heads previous location, and I 

must say alot more comfortable. (EUA_075)

- na fase de transição para expressar total e absoluta indiferença em relação a seus trajes:

I started stripping off clothes and didn’t freaking care. I remember being semi nervous 

about this “part” of the birth process. In a hospital, you’re covered up for the most 

part, and your OB has seen your girl parts plenty of times in advance. Up to this point, 

Marilee and team had seen only my belly. I didn’t give a crap at that point, so yeah, I 

was nice and deep in transition! (EUA_026)

Nesse relato, chamamos a atenção para a cena maior. A mulher, na fase de transição, está tão imersa 

no trabalho de parto que passa a não se importar (I din’t give a crap at that point) em ficar comple-

tamente nua na presença da equipe. Em termos de auto-identidade, o medo de ser pego nu é um 

‘fenômeno simbólico, expressivo da tensão entre orgulho e vergonha na interação social’ (Giddens, 

2002, p. 67). Em trabalho de parto, a mulher que antes manifestava preocupação em se cobrir, já não 

se submete a essa tensão, apesar de justificar: porque estava na fase de transição (‘so yeah, I was 

nice and deep in transition!’). E, portanto, sem controle de si (corpo). O uso do expletivo sinaliza uma 

auto-identidade forte, orgulhosa e não expressa constrangimento – ao contrário de outros trechos 

analisados em que a mulher se desculpa ou se justifica por comportamentos ‘inadequados’ (EUA_083, 

EUA _026, EUA _041):

- para indicar que a parturiente deu tapa na mão do marido (‘crap’ como expressão adverbial 

de intensidade):

At one point, he was touching my back in some way that annoyed the crap out of me. 

I smacked his hand away. As soon as the contraction ended, I apologized. At least I 

knew what I was doing! LOL. (EUA_026)
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- ao se referir às intervenções (EUA_116) (‘crap’ como hiperônimo e atributo de intervenções):

They gave me some local injections because I refused the epi, I wanted to avoid as 

much of that crap as I could. I was scared to be there, honestly, it was the scariest part 

of the whole thing. But it gave me some appreciation for what a hospital can do in 

situations that they are needed.) (EUA_058)

- na fase de transição como estratégia para lidar com a dor:

How could transition last this long!? This never happened before! This can’t be nor-

mal! Oh God please help me please help me!! Make it stop! I can’t do it anymore! 

WHY WHY WHY WHY is this happening to me!? OH CRAP here comes another one- 

AUUUUUUUGH!” I’d hang onto Steven for some contractions. I stood and leaned into 

the wall for some. I squatted, I did hands and knees, I banged my fists against the edge 

of the tub as I hung over the side moaning through the overwhelming sensations ra-

diating through my body (EUA_041)

Assim como observamos na análise de ‘eu desisto’, no relato acima (EUA_041), a mulher expressa 

‘não aguentar mais’, sem ‘estar pedindo cesárea’ (‘Make it stop!’). Porém, como vimos, na contextua-

lização do tema desta tese (Capítulo 4) e também na análise de ‘médico > cesarista’, tal fala pode ser 

interpretada como uma desistência por médicos como a Dra. Muriel no relato de cesárea no Texto 59 

(Fabymitt, 2010, 23 de agosto) e o Dr. Sálvio relatado em Hopkins (2000, pp. 734-735) :

Dr. Sálvio: Você quer uma cesárea, agora, né?

Texto 61. Resposta do Dr. Sálvio à paciente Branca que reclama de dor.

8.2. ‘baby’

‘Baby’ ocorre 1 167 vezes no Corpus EUA. Para fins de análise, seguindo as configurações adotadas para 

o recorte, selecionamos as palavras que mais coocorrem com ‘baby’ em uma janela de cinco palavras 

à esquerda e cinco palavras à direita. 
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Figura 74. Colocados de ‘baby’.

Baby > pound

As linhas de concordância para ‘baby’ e o colocado ‘pound’ giram em torno do peso do bebê nascido 

no VBAC relatado. Após dar à luz, a narradora resgata discursos ouvidos durante a gestação. O discurso 

recorrente é o do bebê grande (EUA_015, EUA_016, EUA_02, EUA_104) .

No relato EUA_015, o discurso do bebê grande demais foi praticado pelo ultrassonografista (1) e pelo 

médico (2).

And remember that 8.5-pound estimate from a couple days prior? (1) The first thing 

I noticed when they laid him on me was how dense and heavy he felt.  This baby was 

not an 8.5-pound baby.  When we finally got around to weighing him, he was 9 pounds 

and 6 ounces, my heaviest baby so far. (EUA_015)

I couldn’t birth a big baby, but then I pushed a 9.13 pound baby out. (2) I couldn’t birth 

my baby if his head was big and hard, but then I birthed a baby with a 14.75” head 

that did not mold.
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I couldn’t go past my due date and Evren was born right about 41 weeks. (EUA_015)

No trecho do relato EUA_015 acima, juntamente, com a representação da voz do médico (em discurso 

indireto), segundo a qual a narradora não seria capaz de dar à luz um bebê ‘grande’, a narradora conta 

que deu à luz um bebê de mais de quatro quilos (~4150 g). Além disso, em reposta ao discurso médico 

ouvido ao longo da gestação, a narradora desmantela os mitos proferidos pelo próprio médico ao al-

cançar o VBAC: ‘bebê grande’, ‘cabeça grande’, ‘gravidez superior a 40 semanas’.

O trecho do relato EUA_022 abaixo, o qual contemplamos na análise de ‘I wish I’, já indicava a mesma 

relação de intertextualidade com o discurso médico do ‘bebê grande’, pois explicita o quanto é comum 

tal discurso e o quanto é comum (a dollar for every woman) mulheres que passaram por uma cesárea 

anterior devido ao tamanho do bebê parirem um bebê ainda maior no VBAC:

Doctors do and always will misdiagnose…some more than others, they are human and 

humans make mistakes, doctors are no exception.  I wish I had a dollar for every time 

a woman has had a c-section for a “big” baby and then VBACed an even bigger baby. 

(EUA_022)

Baby > girl

As linhas de concordância para ‘baby girl’ fazem referência ao peso da bebê nascida no VBAC ser maior 

do que o peso dos irmãos nascidos por cesárea:

My baby girl was 8 lbs 12oz. A full pound plus bigger than her sisters. (EUA_013)

First of all I just want to start off by saying...Trust your body and your baby always...

Don’t let anyone ever tell you that your baby is ‘too big’ to birth if it’s not what you 

believe. No one knows your body and your baby better than YOU!

Our little (BIG) baby girl is finally here! She arrived at 41 weeks and is super healthy 

and beautiful! (EUA_059)

No relato EUA_059 acima, nota-se, mais uma vez, a relação de intertextualidade com o discurso do 

‘bebê grande’. A narradora, cujo bebê pesou mais de 5kg, interpela a leitora e impulsiona a autocon-

fiança dessa última (anyone/no one v. YOU!) contribuindo para a construção do discurso do empodera-

mento. O mesmo trecho também resgata o discurso do corpo feminino ‘falho’ e o da separação entre 

mente e corpo (your body).

No mesmo relato, em outro trecho, ressaltamos o discurso do orgulho de si mesma (1), da realização 

(2), do empoderamento pelo conhecimento (3), da sensação de estar ‘alta’, ‘viajando’ (4), além da 

comparação do VBAC com a experiência de nascimento anterior enfatizando, por meio de estratégia 

de coesão de repetição lexical, o resultado ‘super’ e por meio da modalização (never) seu alto grau de 

comprometimento com o enunciado.

I DID IT! (1) I birthed this sweet baby girl at home and in water just how I’ve always 

wanted (2), knowing it is what was best for both of us. (3) This birth resulted in a super 
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healthy baby and super healthy Mommy (something that has never been the outcome 

of my hospital birth experiences) I would never do this any other way. I also didn’t have 

a single tear and I was not a gestational diabetic. I’m still on a ‘high’(4) and she’s al-

ready 2 weeks old! (EUA_059)

No relato abaixo, identificamos uma metáfora para descrever a expulsão do bebê comparada ao dispa-

ro de um projétil: flying out (1), torpedoed (2).

I mustered all my strength and I pushed one more time. The rest of my beautiful baby 

girl came flying out (1) (torpedoed (2) in Dustin’s words). (EUA_045)

Os gráficos abaixo sintetizam os elementos da análise para ‘Baby’ e dos colocados ‘pound’ e ‘girl’, refe-

rentes às identidades, discursos e representação da experiência.

Baby identidade

mulher médico bebê

capaz de 
dar à luz orgulhosa humanos

capazes de
errar 

maior que o 
bebê anterior projétil

Gráfico 46. Síntese da análise de ‘baby’ com os colocados ‘pound’ e ‘girl’: identidade.

Baby

 

discurso

mulher

irônico pedagógico denunciativo 

médico

risco 

bebê grande corpo falho

parto

médico como impossível

por causa 
da mulher

corpo tempo

por causa 
do bebê

Gráfico 47. Síntese da análise de ‘baby’ com os colocados ‘pound’ e ‘girl’: discurso e evento

Antes de procedermos à análise do último colocado de ‘Baby’, ‘boy’, em linha com nossa abordagem 

direcionada pelo corpus, abordaremos um pouco sobre as metáforas presentes nos textos. A decisão 

de abordar metáforas decorre não só do último trecho analisado em Baby > girl, no qual notamos a 

presença de duas metáforas usadas para representar o bebê como ‘projétil’ (torpedoed e flying out), 

mas também da importância dada às metáforas pela Análise Crítica do Discurso, comumente enfoca-

das como objeto de estudo por transmitirem carga ideológica e política, já que determinados discur-
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sos são marcados por certas metáforas que conflitam com aquelas adotadas em outro discurso (Fair-

clough, 2013, p. 77). A representação do bebê como um ‘projétil’ no discurso dos relatos de parto, por 

exemplo, difere, ideologicamente, da representação do bebê como um ‘pacotinho’, ‘embrulhinho’ em 

outros discursos. O ‘projétil’ está em movimento e faz parte da ação enquanto, que o ‘pacotinho’ e o 

‘embrulhinho’ são dela produto. 

Metáforas e símiles

Após a identificação das metáforas no relato EUA_045 acima, em linha com nossa abordagem dire-

cionada pelo corpus, optamos por fazer uma busca por possíveis comparações (símiles) envolvendo o 

bebê no Corpus EUA. As metáforas conceituais como a do trecho do relato EUA_045 acima não são tão 

fáceis de identificar de forma automática, porém é possível fazer uma busca por símiles com base na 

conjunção comparativa like (like a/like an/just like). 

Figura 75. Linhas de concordância para ‘like a/like an/just like’.

A partir das linhas de concordância, identificamos diversas representações do bebê:
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- o bebê no expulsivo como objeto em movimento: like a train through a tunnel (EUA_057), 

like a rock sliding through my bones (EUA_102)

- o bebê no expulsivo como objeto estático: like a cork (EUA_060)

- o bebê na amamentação como alguém que sabe o que faz: like a pro (EUA_007, EUA_014, 

EUA_100), like a champ (EUA_065, EUA_064, EUA_011, EUA_47, EUA_49, EUA_005, 

EUA_062)

- o bebê nas mãos das enfermeiras: like a piece of meat (EUA_056)

As linhas de concordância para ‘like a/like an/just like’ também revelaram símiles comparando outros 

sujeitos e eventos representados no discurso dos relatos de parto.

- a mulher em trabalho de parto como:

- animal: sounded like a wild animal (EUA_96), like a tiger (EUA_001), nervous watchdog 

(EUA_030), like a horse (EUA_064), 

- não humana: not like a human being (EUA_100, EUA_106), like a ghost moaning (EUA_58)

- louca: like a maniac (EUA_58, EUA_061)

- boca suja: cursed like a sailor (EUA_004)

- observada: like a watched pot (EUA_009, EUA_073, EUA_075)

- rainha: like the Red Queen (EUA_022), like a queen on her throne (EUA_082)

- flexível: like a turkey wishbone (EUA_057)

- guerreira: like having a major internal battle (EUA_058), like a birth warrior (EUA_027), like a 

warrior (EUA_012)

- comediante: like Monica from Friends5 (EUA_041)

- a mulher no final da gestação: hell hath no fury like a 9-month pregnant woman (EUA_011)

- a mulher após o parto: like super woman (EUA_021, EUA_058), like a million bucks 

(EUA_061, EUA_087, EUA_108), like a kid at Christmas (EUA_055)

- a mulher que ‘confessa’ ter uma cesárea anterior durante o trabalho de parto do VBAC: trea-

ted like a criminal, outcasts (EUA_050)6

As situações e os eventos também são representadas metaforicamente:

5 […] at this point Steven [marido] says, “The head is out.” Guess what I said back? “I KNOW!” I was thinking, 
“I got this! Be quiet!” lol! When I heard the words, “I KNOW!” come out of my mouth I thought I sounded 
just like Monica from Friends. It was amusing. Or maybe you just had to be there. lol! (EUA_041)

6 A mesma metáfora é empregada para mulheres que precisam ser transferidas de sua casa para o hospital. 
Ver Anexo 2 com exemplo de depoimento dado durante a campanha, Break the Silence, da associação Im-
proving Birth.
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- a cesárea como a retirada de tumor: like a tumor removal (EUA_022)

- as pessoas na sala de parto como um peso: a ton of people (EUA_018)

- o início do trabalho de parto, uma festa do pijama: a slumber party (EUA_107)

- a intensidade das contrações:

- trem de carga: like a freight train going through my body (EUA_067, EUA_072),

- trovão:  like a clap of thunder (EUA _099)

- onda: like an ocean wave (EUA_067)

- rotura das membranas como um foguete/jato: like a rocket (EUA_009), like a giant water 

balloon shooting out (EUA_004), like a gallon came out (EUA_015)

- parto que não saiu como planejado: like an ugly child with a face only a mother could love 

(EUA_022)

- esperar algo/alguém durante o trabalho de parto e o trabalho de parto, uma eternidade: like 

an eternity (EUA_30, EUA_56, EUA_65, EUA_99)

- o parto: hard work (EUA_063, EUA_008, EUA_027, EUA_050, EUA_030, EUA_105), like 

running a marathon (EUA_063, EUA_085, EUA_098, EUA_001), winning a marathon 

(EUA_098), 

- o parto /corpo da mulher segundo o médico da cesárea: like fitting a square peg into a round 

hole7 (EUA_109); pelvis shaped like a funnel (EUA_022)

- a dequitação da placenta: like pushing a marshmellow out (EUA_116)

Encontramos símiles também para objetos e atributos:

- a cama como um trono: throne (EUA_022)

- a banqueta como um trono: throne (EUA_082)

- o cordão umbilical, uma mangueira gigante: giant garden hose (EUA_085)

- a cor do bebê no nascimento, uma ameixa roxa: like a purple plum (EUA_101)

Lakoff & Johnson (1980) estudaram metáforas enraizadas na cultura ocidental, metáforas essas que 

surgem em diversos discursos, como ‘tempo é dinheiro’, metáfora que não é alheia ao contexto do 

nascimento na nossa sociedade industrial. Porém, é possível que certos discursos não compartilhem 

das mesmas representações metafóricas.  As metáforas conceituais ligadas ao nascimento enraizadas 

em nossa cultura e difundidas pelo discurso hegemônico, por exemplo, estão ligadas ao parto como 

dor e sofrimento. Quando descrevemos alguma coisa como ‘um parto’, estamos dizendo que se trata 

de algo sofrido, difícil, árduo, penoso, trabalhoso.  Por outro lado, a combinação das metáforas que 

surgem do discurso dos relatos de parto normal após cesárea sugere – em oposição a ‘parir é sofrer’ – 

outras metáforas conceituais sobre o nascimento não compartilhadas por outras esferas de discurso: 

parir é virar bicho (wild animal, tiger, horse, watchdog), parir é enlouquecer (maniac, on a high), parir 

7 Esta fala nos remeteu à epígrafe da tese de Salgado (2012) a qual reproduzimos: “Sim, conversei [com meu 
médico], mas ele sempre falava de cesárea, que normal não era legal para a mulher, pois os maridos não 
gostam depois na relação sexual e que o bebê poderia ser grande e aí usou um termo ridículo (...) [seria 
como] passar Ribeirão Preto dentro de Cravinhos...” (grifo no original).
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é poder (super woman, like a million bucks, queen, throne) e Paris, digo, parir é uma festa8 (slumber 

party, Christmas).

Baby > boy

Nas linhas de concordância para ‘baby boy’ e ‘baby girl’ e também ‘boy’ e ‘girl’, ao contrário do que 

observamos no Corpus BRA (meninão, sacudo, menininha etc.), os atributos que descrevem baby não 

são marcados pelo gênero: healthy, little, beautiful, big, alert, sweet, teeny são usados para boy e girl. 

As linhas de concordância trouxeram duas falas acerca de bebês nascidos em partos domiciliares, par-

tos esses de duração bem diferente. Enquanto o trabalho de parto da narradora do relato EUA_075 

durou dois dias, o da narradora do relato EUA_026 foi bem mais rápido.

After 2 days of gentle labor at home, roughly 6-8 hours of that being active labor, and 

one hour of crazy omg9 transition/pushing, I gave birth to my baby boy right here in 

my living room, on an air mattress. (EUA_075).

We carefully moved me and my baby boy, still attached, onto the couch. I looked at 

the time. It wasn’t even 8pm yet. We had gotten home at 6:30 and he was born at 

7:23, after a mere 12 minutes of pushing. (EUA_026)

Optar por um parto domiciliar, como vimos na análise do Corpus BRA, traduz-se em respeito ao tempo 

da mulher e contrasta com o discurso médico-hospitalar em que os estágios do parto passam a ter 

tempo determinado para ocorrer, como vimos na análise de ‘I’10. No texto EUA_031, a narradora relata 

ter tido ‘apenas uma hora’ para empurrar (1) antes de o médico ‘querer fazer a cesárea’ (2). A intenção 

do médico não é modalizada – ele quer (‘the doctor wanted’), ele não sugere. 

When we arrived at the hospital at 5:30, I was 8 cm and my water broke. Immediately 

I started pushing, but the nurse who was checking me didn’t see any progress, and 

after just an hour of pushing (1), the doctor wanted to do a C-section (2). Being a first 

time parent and an emotional wreck, I consented (3), and at around 7:30 my baby boy 

was born. I was very thankful for a healthy baby and concluded that modern medicine 

had saved us both (4). I had a very hard time accepting my birth experience (5) […]

(EUA_031)

Em trecho do relato EUA_002, destacado em item anterior, vimos que a narradora alerta as leitoras 

exatamente para a situação – comum e conhecida – descrita no relato acima EUA_031(1) e (2): 

8 Referência à tradução do título da obra A Moveable Feast (1964) de Ernest Hemingway, cuja tradução para 
o português é Paris é uma festa. O mesmo elemento resgatado intertextualmente está no Texto 12.

9 Oh, my God!

10 My OB broke my waters without my consent and made the following statement, “Now you’re on the clock.”” 
(EUA_098). 
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Even though the average pushing time for a first-time delivery is two hours, most doc-

tors start mentioning the dreaded “C” word after much less time, which is not helpful 

for a woman’s mental and emotional state. (EUA_002)

A prática de ‘colocar a mulher no relógio’ é reconhecida pelo ACOG e, em recente nota intitulada ‘Our 

Patients Deserve Our Patience’ (2014, 14 de maio) do presidente da associação, os obstetras foram 

convocados a ‘esperar, observar, tomar café, andar pelo ambiente’:

Texto 62. Our Patients Deserve our Patience, ACOG (2014)

Depender do relógio e/ou ser pressionada a evoluir pode prejudicar o trabalho de parto, pois são si-

tuações em que o neocórtex é estimulado. O trecho do relato EUA_002 reconhece  isso ao informar 

que fazer menção à cesárea não ajuda o estado mental e emocional da mulher. Odent (2004, pp. 19 

e ss) ressalta que não se deve estimular o neocórtex da mulher em trabalho de parto; pelo contrário, 

é necessário contribuir com a redução da atividade neocortical para que os hormônios originados no 

hipotálamo e na hipófise possam agir. Com isso, Odent (2004) recomenda que se evite: falar com a 

parturiente (fazer perguntas, fazer barulho); luzes fortes (indica-se penumbra); causar sensação de que 

a parturiente está sendo observada (sensação essa expressada pela metáfora ‘like a watched pot’ que 

ocorre em quatro relatos: EUA_009, EUA_073, EUA_075) e qualquer situação que possa dar à mulher 

sensação de medo ou insegurança, pois tudo isso pode resultar em uma parada de progressão do 

trabalho de parto gerando um diagnóstico de distocia11, por exemplo. Apesar de ‘não colaborar com o 

11 Distocia corresponde às dificuldades encontradas durante o trabalho de parto. Como é um termo de ampla 
interpretação, qualquer ‘dificuldade’ pode receber o rótulo de ‘distocia’ como, por exemplo, o trabalho de 
parto que não evolui, mesmo que essa evolução seja determinada pelo tempo do médico.
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estado mental e emocional da mulher’ (EUA_002) o médico, em linha com o discurso  hegemônico do 

corpo feminino falho, emite um diagnóstico que atribui a ‘não cooperação’ ao próprio corpo da mulher 

(EUA_031, acima – ‘didn’t see any progress’). Martin (2001: 89) questiona este discurso centrado no 

médico e oferece, para a mesma situação, uma alternativa de discurso centrado na mulher:

The day has not come when instead of speaking of ‘hypotonic uterine dysfunction’ or 

‘nonprorgressive labor’ that has to be treated by chemical or operative intervention, 

we will say that ‘the woman has stopped her contractions’ and focus on alleviating the 

fear and anxiety which have probably, in the majority of cases, led her to do so. (grifo 

nosso) Martin (2001, p. 89)

A narradora do relato seguinte, EUA_031 abaixo, não tinha, durante a primeira gestação, conhecimento 

da prática médica de indicar cesárea contrariando o tempo médio indicado para a fase expulsiva. Ela se 

representa como ‘mãe de primeira viagem’ e ‘instável emocionalmente’, e afirma que ‘concordou’(con-

sented) com a cesárea. Gostaria de chamar a atenção para o uso de ‘consented’ (3)  no contexto do 

relato EUA_031 em vez de verbos como ‘gave in’, ‘be convinced to’, ‘drawn into’, ‘dragged into’, entre 

outros, que ressaltariam a operação ideológica do discurso médico pela dissimulação. Ou seja, ao usar 

‘consentir’, a relação de dominação é ocultada e as partes são, aparentemente, alçadas à condição de 

iguais. A narradora, por meio da dissimulação do médico, não teria como resistir, porém sua ausência 

de poder é disfarçada pelo ‘concordar/consentir’. Em diversos trechos, observamos que o discurso dos 

relatos de parto – BRA e EUA – emprega, nessa situação (trecho inicial dos relatos em que as narra-

doras contam a cesárea), os verbos usados pelo poder hegemônico ‘consentir’, ‘optar’, ‘concordar’ e 

‘consented’, ‘agreed to12’, para, ao final da história, alterar a escolha lexical.

A conclusão a que a narradora do relato EUA_031 (4) acima diz ter chegado à época é a de que ela e seu 

bebê foram ‘salvos pelos avanços da medicina’, mas, ainda que resignada, expressa descontentamento 

com a experiência do nascimento cirúrgico (5) tendo ido atrás de um VBAC na sua quinta gestação. No 

VBAC, seu trabalho de parto durou 38 horas, 6 das quais foram fazendo força (EUA_031, 5, abaixo):

Oh my! What pain and subsequent relief I had! His head was out and after a couple 

more little pushes, he came slipping out! I did it! I couldn’t believe it!  After a total of 

38 hours of labor, 6 of which were actively pushing (5), I delivered a perfectly healthy 

baby boy! (EUA_031)

Ao visualizar o relato na íntegra com a Ferramenta File View, observamos, que no trecho final do relato 

EUA_031 (6), abaixo, no qual a narradora reflete sobre a experiência, ocorre a passagem de ‘I consen-

ted’ (voz ativa) para ‘I was led to’ (passivação do sujeito):

I’ve always known that my body was capable of birthing, and it upsets me to think 

that I was led to believe otherwise. (6) I plan on sharing my story with the doctors and 

hospitals (7) who told me it couldn’t  be done, and hopefully I will encourage them to 

question their policies and way of thinking (8). I also hope to start an ICAN chapter 

(9) in my area in the near future, but for now I’m just praising my God for making my 

dream come true and enjoying the precious jewel he has given me. (EUA_031)

12 ‘agreed to  a c-section’ (EUA_062, EUA_086, EUA_030, EUA_076)
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Ao final de seu relato, a narradora desmantela os mitos difundidos pelos médicos e corrobora os dis-

cursos denunciativo (6), pedagógico (7), engajado (9) e de transformação social (8) que vêm se repetin-

do e se reforçando ao longo da análise. 

O terceiro ponto a ser destacado com base nas linhas de concordância para ‘baby boy’ são os senti-

mentos de amor, deslumbramento, felicidade, sonho alcançado, poder, realização, serenidade, cura, 

plenitude, superação e entusiasmo proporcionados pela experiência:

I am still on my birth high today! I can’t believe that I DID IT! My body actually works! I 

felt awesome after my VBA2C. I remember telling everyone that I felt like I could run a 

marathon after my 11 hr labor! I was so proud of myself & my support team. DH had a 

smile from ear to ear. Weeks later I would hear him talking to people and I could tell he 

was proud of me  Happy to say we had a healthy baby boy. (EUA_086)

Just six hours after I wondered if this could be it, I was holding my baby boy in my 

arms, surrounded by and  immersed in nothing but love and joy and, wonder. I 

couldn’t’have asked for a more peaceful and extraordinary birth.” (EUA_004)

On March 26, 2010, my dreams came true... I had my baby boy via VBAC! (EUA_096)

My baby boy screaming. As you left my body, I could feel all the fear, all the sadness, 

all the anxiety I’d been carrying around for the last nine months--no, almost two years-

-leave with you.  (EUA_071)

Ever since, I’ve been dreaming of the day I’d be able to write a birth story with a happy 

ending. And tonight, as I’m sitting here typing, with your warm little body snuggled up 

against my chest, listening to you breathe and make sweet baby noises in your sleep, 

the tears are falling once again. Only this time they are tears of joy and such happi-

ness. I am so excited to share with you the story of your birth, Baby Boy. Here we go. 

(EUA_071)

Gostaríamos de destacar o relato EUA_071 acima em termos de intertextualidade. Trata-se de um re-

lato de parto em forma de carta ao filho (Dear Elliot,). Como destacamos desde a introdução, o gênero 

textual sob análise é o relato de parto que é um gênero situado dentro do pré-genero narrativa. Porém, 

um texto em um gênero situado pode não se resumir a um único gênero. Ocorre o que Fairclough 

(2003, p. 216) denomina hibridização de gêneros (genre mixing) quando um texto orquestra diferentes 

gêneros no interior de um gênero situado. No caso dos relatos de parto após cesárea, tanto no Corpus 

EUA como no Corpus BRA, observa-se a presença de vários gêneros: carta, conversacional, argumenta-

tivo, pedagógico, prescritivo, interpessoal, humorístico, poético, musical, científico etc. No Anexo 1, se-

lecionamos alguns exemplos bem nítidos de gêneros hibridizados com o gênero relato de parto. Os que 

mais nos chamaram atenção foram as cartas aos bebês nascidos no VBAC (EUA_071), as ‘receitas de 

VBAC’ (EUA_104, BRA_025, BRA_099) e a oração ao parto humanizado (BRA_039). Fairclough (2003, 

p. 216) destaca que a importância da hibridização de gênero está em seu aspecto interdiscursivo, que 

permite ‘localizar os textos no processo de transformação social e identificar o trabalho de inovação 

dos agentes sociais na construção de textos (texturing)’. Os três gêneros hibridizados citados impul-

sionam a natureza transformadora e emancipatória dos relatos ao mostrar o caminho das pedras (e.g. 
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receita de vbac), ao avaliar a experiência e lançar luz sobre o futuro do movimento pela humanização e 

dos próprios relatos (oração de parto) e ao resgatar a auto-identidade fraturada (carta ao filho).

Continuando a análise de ‘Baby > boy’, no relato abaixo apontamos para o sentimento de gratidão (1) 

e para a comparação da experiência do VBAC com a cesárea (2), no tocante ao contato com o bebê:

What a blessing!!! (1) When Denton [w]as born, I barely saw his face before they 

whisked him away. It was only by God’s grace that I even saw him the day he was 

born. This experience was SO much better (2) and our family is absolutely blessed by 

this little baby boy. (EUA_061)

I am so proud of myself for being able to give birth to my son without a single medical 

intervention. I worked hard to get this birth and it was everything I wanted it to be. 

The feeling of satisfaction as I lay in the hospital bed, holding my new baby, going over 

the birth with Laura was incredible. I had so many doubters that wished me well, but 

always with the caution that it may not be able to happen. The doctors that told me it 

couldn’t be done. Well it can and I did it. And I got a beautiful baby boy out of it too. 

(EUA_011)

A narradora acima representa ‘os outros’ como pessoas ‘bem-intencionadas’, que ‘duvidavam’ (‘I had 

so many doubters that wished me well…). Os médicos (em doubters = doctors nota-se a aliteração), 

considerados parte desse grupo, são representados indiretamente como ‘mentirosos’ (‘The doctors 

that told me it couldn’t be done.’), fazendo com que a mensagem dada à leitora – e aos médicos – no 

relato EUA_011 (‘Well it can be done and I did it!’) contraste diametralmente com a representação do 

discurso da narradora (‘Why did you ...?’) e das midwives no relato EUA_115 abaixo (‘Why WOULDN’T 

we...’), recuperado ao produzirmos as linhas de concordância para: can be done, couldn’t be done, pa-

drões recorrentes nos trechos selecionados a partir das linhas de concordância de ‘baby boy’:

We chatted a bit with the midwives, to which one of my first questions to all of 

them was: “What made you guys decide to take a chance on me?  Why did you ever 

think I could do it?”, and to which they each gave a variation of the same reply, “Of 

course you could do it.  “Why WOULDN’T we think you could do it?”.  Simple as that. 

(EUA_115)

Nessa linha, o último trecho (EUA_004, abaixo) selecionado a partir das linhas de concordância de 

‘baby boy’, confirma a confiança nas e das midwives. Por meio do uso de possessivos e da repetição 

lexical como elemento de coesão, a narradora enfatiza – também por meio dos advérbios deeply e fo-

rever  - a relação de proximidade entre mulheres na hora do parto: my midwife, my midwives, deeply 

connected, forever connected.

And soon after that, my midwife Nina and my apprentice midwife Rachel arrived.  (I 

realize that referring to them as “my midwives” makes me seem very possessive of 

them.  And in some ways, I am!  Or rather, I feel very deeply connected to them.  And I 

will feel forever connected to them.  They supported and loved me and my entire fami-

ly as we welcomed our baby boy into the world, after all!) (EUA_004)
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Segundo (Giddens, 2002, p. 95), há duas espécies de confiança. Primeira, a que se estabelece ‘entre 

indivíduos que se conhecem bem e que, baseados num relacionamento de longo prazo, substanciaram 

as credenciais que tornam cada um fidedigno aos olhos do outro’. É nessa confiabilidade que parecem 

estar inseridas as relações descritas nos relatos EUA_115 e EUA_004 acima. As relações são construí-

das ao longo da gestação, materializadas no momento do parto e crescem para além do período da 

gravidez e pós-parto. Não é esse tipo de confiança que as instituições modernas inspiram. Nelas, a 

confiança é de outra espécie: liga-se a mecanismos abstratos (sistemas peritos), onde a relação entre 

perito e leigo é muito mais transitória e irregular. A confiança não decorre da relação entre pessoas, 

mas da relação com o sistema, em que a confiança reside no conhecimento. O leigo confia no perito, 

pois a confiança última reside no sistema. O leigo tem “fé no funcionamento do conhecimento” (Gid-

dens, 1991, p. 98). Nesse cenário, o conhecimento médico é considerado confiável (‘The doctors that 

said it couldn’t be done’, EUA_011), o leigo, ignorante e, como tal, está impossibilitado de acessar os 

‘bastidores’ do sistema. O controle da passagem entre o ‘palco’ e os ‘bastidores’13  é da essência do 

profissionalismo da modernidade: ‘Os pacientes não tenderiam a confiar tão implicitamente na equi-

pe médica se tivessem pleno conhecimento dos enganos que são feitos [...]’ (Giddens, 1991, p. 98), 

das mentiras que são contadas (‘The doctors that said it couldn’t be done’, EUA_011). Nesse sentido, 

os relatos de parto normal após cesárea aparecem como uma porta mágica, uma passagem secreta, 

um meio de acesso aos bastidores da atenção obstétrica, pelos quais a leitora passeia sob um manto 

invisível, observa sem ser notada. Uma porta aberta para o empoderamento e muitas possibilidades. 

Para encerrar a análise deste item, por meio do gráfico abaixo mapeamos as principais representações 

das identidades e do discurso em ‘Baby > boy’.

Baby boy

identidade

bebê

saudável
/lindo

grande/
peq.

mulher

cesárea

fragilizada

grata pela
cesárea

parto

realizada 
orgulhosa

grata 
transformada

médico

alguém 
que quer 
cesárea

parteira

alguém 
que 

acredita na 
mulher

alguém 
com 

quem se 
conecta

discurso

mulher

parto

empoderamento

realização

orgulho

gratidão

transformação

médico da escassez 
do tempo

parteira apoiador / 
confiante

Gráfico 48. Síntese dos elementos da análise de ‘Baby > boy’.

13 Classificação de Goffman (1971) adotada por Giddens (2002).
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8.3. ‘midwife’

Os colocados de midwife foram produzidos após visualizarmos as 441 linhas de concordância para ‘mi-

dwife’. No Corpus EUA, ‘midwife’ também ocorre como ‘MW’31 vezes.

Figura 76. Colocados de ‘midwife’

Midwife > certified

O padrão em que ‘certified’ ocorre com midwife é ‘Certified Nurse Midwife’ (3 oc.), que está qualificada 

para atender partos institucionalizados (hospital, centros obstétricos etc.). Como o título diz, trata-se 

de uma enfermeira obstetra com registro profissional.
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Figura 77. Linhas de concordância para ‘midwife’ ‘certified’.

Os trechos selecionados a partir do File View das linhas de concordância para ‘midwife’ ‘certified’  dos 

relatos EUA_112 e EUA_072 revelam a insatisfação das duas narradoras com a ‘má experiência’ (Gi-

deens, 1001) hospitalar:

Our sixth child, Corrie Beth was born in another hospital with a Certified Nurse Midwi-

fe in [1]999. She weighed 10 lbs 3 oz. Deciding that I didn’t enjoy the hospital experien-

ce, we planned to have our next baby at a birthing center. Isaac (our “long-awaited-for 

son”14) was born in January 2001. He weighed 10 lbs 12 oz. Two years later his brother 

was born at the same facility. Eric Samuel (“Sam”) weighed 10 lbs 4 oz.” (EUA_112)

I didn’t like any of the choices (1), so my husband and I decided that the children and I 

would move back to Florida (2) for the duration of the pregnancy and seek out our op-

tions there. We ended up deciding on a hospital birth with a Certified Nurse Midwife. I 

still wasn’t comfortable with the idea of giving birth in the hospital. After all, if Caleb’s 

birth had begun in the hospital I never would have had a VBAC. Hospitals just don’t 

“do” the kind of labor I had with Caleb. (EUA_072)

Além do descontentamento com o parto hospitalar que ambos os relatos expressam, a narradora do 

relato EUA_072 (relato de um VBAC2) reflete sobre o parto anterior, o VBAC1, afirmando que esse últi-

mo só fora possível porque parira em casa, já que ‘hospitais não ‘fazem’ esse tipo de parto’ (‘Hospitals 

just don’t “do” the kind of labor I had with Caleb’). O descontentamento com os hospitais e o medo 

deles são sentimentos frequentes nos relatos do Corpus EUA (EUA_002, EUA_058, EUA_072).

A insatisfação com a experiência hospitalar é de tal intensidade que a narradora do relato EUA_072 

afirma não estar feliz com as suas opções (‘I didn’t like any of my choices’) e mais adiante no relato (ver 

abaixo) problematiza que ‘choices’ (escolhas/opções) seriam essas. Antes de ‘optar’ pela Certified Nur-

se Midwife, a narradora revela ter cogitado voltar para o estado da Flórida (2, EUA_072), onde já tivera 

um VBAC domiciliar, já que no estado da Georgia o parto domiciliar com parteira é considerado ilegal 

(3, EUA_072). Além disso, a narradora relata que as midwives com as quais falara não estavam dispos-

tas a atendê-la em casa (4), que alguns hospitais possuem políticas que não permitem VBAC (5), que a 

maioria dos obstetras na região não atendia VBAC (6) e os únicos que em tese atendiam só trabalham 

em hospitais que não permitem VBAC (7)!

Shortly before I became pregnant with Anna, my husband and I moved from Florida 

to Georgia. When I discovered our wonderful surprise baby I began looking into my 

14 Na análise de Baby, mencionei não ter encontrado atributos específicos de gênero com ‘baby’. Neste relato 
encontramos a expressão ‘long-awaited-for-son’, que denota a preferência por um menino (mencionada 
outras duas vezes no relato). Vale notar que o bebê masculino tão esperado veio após quatro meninas.
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birth options in the area. Sadly (and shamefully) I found that to have a homebirth with 

a midwife I’d have to do it “illegally” (3), and none of the midwives I spoke with felt 

comfortable attending a birth with me (4) . I also found that some of the hospitals had 

VBAC bans (5), most of the obstetricians in the area no longer attended VBACs (6), and 

those that would theoretically attend a VBAC only delivered at hospitals with VBAC 

bans (7). My “choices” (8) (and what kind of choice is it, really, (9)  when it’s forced 

upon you? (10) ) became to sign up for a repeat cesarean (even though I’d already 

HAD a VBAC!), enter into care with an OB and show up at the hospital and refuse a 

cesarean (who wants to fight when they’re in labor?), or have an unassisted birth.(11)  

(EUA_072)

Ao refletir sobre as ecolhas e interpelar a leitora (‘upon you?’) para as ‘escolhas’ (‘choices’), a narradora 

ironiza (8), modaliza (10), faz perguntas retóricas (9) e sumariza (11).

‘Optar’ por um VBAC nos Estados Unidos é uma questão complexa, pois diversos hospitais passaram a 

proibir partos normais após cesárea, como relatado no EUA_072 e ilustrado no texto abaixo. As proibi-

ções possivelmente decorrem de políticas institucionais criadas por departamentos jurídicos interessa-

dos em proteger seus clientes de ações judiciais. O ramo da medicina com maior índice de processos 

judiciais por responsabilidade profissional é o de ginecologia e obstetrícia.

Texto 63. Abaixo assinado promovido pela rede ICAN contra proibição 
de VBACs em um hospital nos Estados Unidos
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Diversas organizações – ICAN (International Cesarean Awareness Network), NAPW (National Advoca-

tes for Pregnant Women) – têm se mobilizado contra as proibições e contra políticas institucionais que 

não permitem à mulher exercer suas escolhas de parto. Em algumas situações, como já descrevemos 

no Capítulo 2 tomando por exemplo os casos de Adelir Góes e Rinat Draye , mulheres são forçadas a 

se submeterem a uma cesárea. As vias de submissão são variadas, no caso Adelir a cesárea foi imposta 

e ela conduzida por força policial ao hospital para realizar o procedimento. No caso de Rinat Draye, o 

médico, durante o trabalho de parto, ameaçou denunciá-la ao conselho tutelar e dizer que ela perderia 

a guarda do bebê se não concordasse com o procedimento. A ‘guerra’ intra parto à moda Draye é uma 

das supostas opções a que a narradora do relato EUA_072 alude ao listar suas ‘escolhas’:

- concordar com uma cesárea (‘mesmo já tendo um VBAC’)

- contratar um obstetra e comparecer ao hospital e recusar uma cesárea (‘quem quer brigar 

quando está em trabalho de parto?’)

- ter um parto desassistido.

Texto 64. Trecho da reportagem do New York Times sobre o caso Rinat Dray (Hartcollis, 2014).

Outros relatos afirmam de forma explícita a ausência de escolhas e como a opção por um parto domi-

ciliar acaba sendo a única possibilidade de ter seus desejos respeitados:

As I began my journey to vba2c I was faced with no choice other than to birth at home 

(at the time).  For me it was the journey I wanted to choose, but so many mothers 

don’t have birth options, so they choose to birth at home because they have to, not 

because they want to. (EUA_013)
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Unfortunately, the on-call OB gave me no choice and told me I had to have a CBA2C.  

So, I did what I knew I had to do and asked for an AMA (against medical advice) form 

and went back home.  (EUA_022)

If I had been at the hospital to have this baby, I would have most definitely been forced 

into a repeat cesarean for a number of reasons. I’m so grateful for the choice that 

Shaun and I made to have our baby at home and to trust this body that the Lord gave 

me and the process of birth. (EUA_043)

‘Mais recentemente, Jennifer Goodall foi ameaçada da mesma forma, apesar de não ter se recusado 

à cesariana; apenas manifestou seu desejo de entrar em trabalho de parto (TOLAC), o que é recomen-

dado pelo próprio ACOG, equivalente ao conselho federal de ginecologia e obstetrícia dos Estados 

Unidos. Goodall demonstrou ter tomado sua decisão com base nas evidências científicas e avaliado os 

riscos, dando a seguinte declaração:

Texto 65. Declaração de Jennifer Goodall a NAPW (2014).

De modo a proteger o direito de Goodall a ter sua escolha respeitada, o NAPW entrou com um pedido 

liminar baseado nas recomendações da Comissão de Ética do ACOG (2005) que, resumidamente: re-

quer que a mulher manifeste consentimento informado ou recusa informada, ou seja, esteja ciente dos 

riscos de sua escolha, e se oponha a práticas coercitivas:
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Texto 66. Trecho de Maternal Decision Making, Ethics and the Law. ACOG (2005)

O resultado da liminar do caso Jennifer Goodall foi frustrante em termos de respeito aos direitos indivi-

duais e integridade da paciente. O juiz recusou a liminar afirmando que a autora não possui direito de 

exigir que o médico ou o hospital realizem os procedimentos que ela deseja se tais procedimentos con-

trariam a opinião médica (NAPW, 2014). As operações ideológicas que ocorrem nesse pequeno trecho 

do discurso do juiz seriam 1) a dissimulação por deslocamento, em que as relações de dominação são 

obnubiladas ou negadas por meio do deslocamenteo do contexto, termos ou expressões (Thompson, 

2002, p. 61 e ss). Nesse caso, o contexto foi deslocado pelo juiz, que inverteu a relação ao afirmar que 

Goodall estava ‘exigindo’ um determinado procedimento. Goodall não solicitara tutela para realiza-

ção de procedimento algum, mas uma abstenção. Nesse sentido, houve um deslocamento do próprio 

termo ‘procedimento’, pois o parto em si não é procedimento, mas evento fisiológico. Presumir que 

‘parto’ é ‘procedimento’ é uma forma de universalizar determinadas acepções de modo a alcançar ou 

manter o poder hegemônico (Fairclough, 2003, p. 58); e 2) a legitimação por narrativização, segundo 

a qual as relações de dominação são representadas como legítimas e o prestígio de determinadas 

pessoas as justificam (Thompson, 2002, pp. 61 e ss). Na visão do órgão julgador, a superioridade do jul-

gamento do médico, na relação de dominação médico-paciente, é considerada justa e digna de apoio.
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Ameaças de perda da guarda dos filhos e de decisões judiciais não são incomuns e, possivelmente, es-

tão diretamente relacionadas à escolha pelo local de parto – a maioria dos relatos de VBAC é de parto 

domiciliar – e ecoam o discurso do medo. O  medo/receio de estar em um hospital é recorrente em 

diversos relatos do Corpus EUA (EUA_026, EUA_083). Tendo em vista o conhecimento sobre os riscos 

de sua escolha, as narradoras, ao optarem por um parto em casa, buscam se precaver da situação em 

que possam precisar de atendimento hospitalar caso seja necessária alguma intervenção médica. O 

Anexo 2 traz dois exemplos em que foi necessária a remoção da parturiente para o hospital. Em ambos 

os casos, as mulheres foram, segundo elas mesmas, tratadas como ‘uma criminosa’. Tendo em vista 

que as mulheres que buscam um VBAC possuem conhecimento sobre as hostilidades que podem vir a 

sofrer se precisarem ir para um hospital durante ou após um parto domiciliar, elas buscam se ‘garantir’. 

É nessa situação que, no presente trecho (EUA_107, abaixo), a Certified Nurse-Midwife entra em cena. 

Sendo ela uma profissional qualificada para atender partos hospitalares, é possível que ‘funcione’ me-

lhor como uma interface protetora entre a mulher e o hospital, se comparada a uma doula ou midwife 

independente:

There was now a Certified Nurse-Midwife working at the OB clinic. I decided to see 

her also for my prenatal visits and probably deliver in the hospital in case I needed 

some medical intervention during the delivery. (EUA_107)

Midwife > assistant/asst/assist

As linhas de concordância para ‘midwife > assistant/asst/assist’ revelam a dinâmica de trabalho das 

midwives e como são representadas: 

- a midwife como professora, contribuindo para a formação da assistant midwife:

The assistant midwife and my friend were looking at the placenta later, and that mid-

wife pointed out the few calcification spots in there and said that it wasn’t a “bad” pla-

centa, but it was definitely done and time for the baby to have been born. (EUA_015)

- a midwife como alguém que confia na mulher:

I cannot put into words how grateful I am for my loving and patient midwife and her 

asst (1). Without them believing in me even when I did not believe in myself I could not 

be writing this birth story!! Joshua’s birth was one of the best experiences of my life 

(2). I learned that I have more strength and patience then I ever thought was possible 

(3)!! (EUA_019)

Uma característica de destaque no relato acima, e que está presente em muitos dos trechos seleciona-

dos, é a avaliação. Segundo Fairclough (2003, p. 172), a avaliação é uma categoria identificacional que 

diz respeito às apreciações ou perspectivas da narradora sobre aspectos de mundo, o que considera 

bom ou ruim e/ou o que deseja. As avaliações positivas do parto no relato (2), dos atores envolvidos 

(1), são essencialmente subjetivas e contrastam com o poder hegemônico intervencionista, sendo uma 

forma de agir no mundo a favor de transformações sociais e subjetivas (3). Ao valorar sua experiência 

tão positivamente por meio de superlativos (relato EUA_019 (2) e (3) e também EUA_064, EUA_072, 

EUA_013, EUA_085, EUA_108, EUA_093 etc.), as narradoras põem em xeque as relações de dominação 
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existentes no modelo tradicional, no qual as avaliações sobre a experiência de cesárea15 ressaltam a 

passividade da mulher e, ao que identificamos, não culminam em avaliações positivas tão explícitas 

sobre sua autoidentidade e transformação (3). Odent (2004, p. 94-95) afirma que “Em geral, apenas 

mulheres que deram à luz por via vaginal por elas mesmas precisam de superlativos para descrever sua 

experiência de parto” (grifo do autor). 

Com a experiência positiva, a narradora aprende que possui força e paciência antes desconhecidas (3, 

EUA_019) e fica perplexa com o que foi capaz de fazer (EUA_002 abaixo). Ao consultar o Corpus EUA 

para a busca de superlativos, observamos que também são empregados para avaliar positivamente, 

não apenas a experiência, mas a própria narradora:

All the adrenaline convinced me I was the most amazing person alive, practically a 

superhero. The memory of my painful labor didn’t go away for a long time, but neither 

did my amazement at what I was actually capable of. (EUA_002)

I still can’t believe it. It’s amazing. I birthed my baby, at home. I actually did it. It’s the 

most amazing feeling. I feel like a superwoman. (EUA_058)

Figura 78. A experiência do parto em superlativos. Linhas de concordância para ‘the most’.

15 Fischer, J. et al. Adverse psychological impact of operative obstetrical intervention: a prospective longitudi-
nal study. Australia New Zealand Journal of Psychiatry 1997; 31(5): 728-38, baseado tem testes e entrevis-
tas avaliaram a auto-estima e humor de mulheres que passam por cesárea e parto. Constaram que mulhe-
res que passaram pela experiência de um nascimento vaginal espontâneo possuíam melhor auto-estima e 
humor após o parto. Aquelas que passaram por cesárea tinham mais probabilidade de enfrentar deteriora-
ção do humor e redução da auto-estima.
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- a midwife como alguém disponível e alguém com quem se pode contar:

My husband, Catlin also never lost faith, not for one second... After talking with him, 

our midwife and the rest of the world wide web we were back on track! I had weeks 

and weeks of prodromal labor and our midwife and her amazing assistant who is also 

an RN traveled to us to make sure all was well and to wait for labor to start since we 

knew it would be soon. (EUA_059)

- a midwife como alguém que respeita o tempo da mulher:

I was in labor at home for 60 hours. This was active labor. My midwife and her assis-

tant training to be a midwife were there with me. It was hard work, a labor of love and 

at 60 hours I had gone from a 7 to a 5+ and I was exhausted. (EUA_050)

No relato EUA_050, a narradora reconta que esteve na companhia da midwife e de sua assistente por 

60 horas. Todo esse tempo, como já vimos na análise de ‘I’, é inimaginável ocorrer em um VBAC hospi-

talar, em que o tempo que conta, como ressaltamos, é o do relógio, do médico e do hospital, e a mulher 

precisa se enquadrar (“Now you’re on the clock.”, EUA_098).

Midwife > student

O terceiro colocado de MIDWIFE é student. Observamos quatro ocorrências em dois relatos diferen-

tes em que a aprendiz de parteira aparece como sendo chamada quando o trabalho de parto avança 

(EUA_116) e como sendo enviada ao domicilio da parturiente para verificar o estado dela e informar a 

midwife (EUA_065). Nos relatos, o padrão recorrente é ‘her student midwife’, indicando que a midwife 

é a gestante que escolhe, porém a aprendiz é aquela que atende com a midwife e está sob sua direção:

Around 7am, Pam asked to check me again. I was only 5-6cm at that point. Pam also 

finally called in her student midwife, Heather, who had been at a birth the night 

before with her. Pam wanted to allow her some time to sleep before getting her in. 

(EUA_116).

A proximidade de my e o distanciamento de her denotam a relação entre gestante/parteira e gestante/

aprendiz. O emprego do possessivo em my midwife é descrito em um dos relatos selecionados durante 

a análise de baby boy e indica uma relação para além da de posse e/ou controle, isto é, entre a gestan-

te contratante e a midwife contratada para prestar um serviço, denota o vínculo estabelecido entre as 

partes (EUA_004).

(I realize that referring to them as “my midwives” makes me seem very possessive of 

them.  And in some ways, I am!  Or rather, I feel very deeply connected to them.  And I 

will feel forever connected to them.  They supported and loved me and my entire fami-

ly as we welcomed our baby boy into the world, after all!) (EUA_004)

Como de praxe, sintetizamos os principais elementos da análise de ‘midwife’ nos gráficos abaixo.
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Gráfico 49. Síntese dos elementos de análise em ‘midwife’: identidade
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Gráfico 50. Síntese dos elementos de análise em ‘midwife’: evento.

Vale notar que, ao contrário do que ocorreu no Corpus BRA, em que a aprendiz de parteira e/ou estu-

dante de obstetrícia são representadas – e se confundem com – também como ‘doula’. Nos relatos do 

Corpus EUA, não constatamos tal sobreposição.

Outra diferença em relação ao Corpus BRA notada na análise das linhas de concordância em ‘midwife > 

student’ e ‘midwife > assistant’ foi o fato de o exame de toque (checked, to check) ser feito tanto pela 

midwife, como pela aprendiz (EUA_065, 4, abaixo) (e, como veremos mais abaixo, também pela nurse 

e doctor), mas não pela doula, nem pelo marido, nem pela gestante.

O toque feito pela student midwife é comunicado à midwife à distância, para que essa última possa 

calcular o tempo necessário para chegar até a parturiente. Como já salientamos, o tempo no parto é 

calculado em espaço (EUA_065, 5, abaixo).

A lot of this part is already a blur of me rocking, moaning, yelling, cursing (1), crying, 

and generally being an in labor pregnant woman(2). I couldn’t tell you any times be-

cause I am not really sure myself (3). I know the student midwife showed up, checked 

things out (4), said I was fully effaced and progressing nicely (5). Half of me wanted to 

ask how far but I didn’t want to be discouraged so I wisely said nothing. (EUA_065).

O trecho do relato EUA_065 acima traz aspectos que já foram abordados ao longo da análise: gritos e 

palavrões (1) e a percepção de tempo alterada (3). Porém, um aspecto que veio à tona pela primeira 

vez e contrasta com a forma de auto-identificação do sujeito abordada na análise de ‘I > lamented’ foi o 
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modo como a narradora do relato EUA_065 se percebe como sujeito plenamente competente (2): ‘me 

rocking, moaning, yelling, cursing , crying, and generally being an in labor pregnant woman’ e percebe 

os outros (midwife e student midwife) como indivíduos que a percebem também como tal. No relato 

EUA_065 não há constrangimento, vergonha nem pedido de desculpas, ou qualquer sinalização para 

que os demais agentes a considerem ‘socialmente competente’, ao contrário do que ocorre em inúme-

ros outros relatos (EUA_058, EUA_026, EUA_041, EUA_083).

No relato EUA_065 havia mais de uma ocorrência de midwife student. Ao examinar o relato com a 

ferramenta File View, constatamos que a narradora precisou ser transferida após o parto, devido à 

necessidade de sutura. O processo de transferência é relatado em detalhe, pois a voz do autor é nitida-

mente tecida com a voz do discurso do risco difundido por médicos e hospitais, discurso da proibição 

de VBACs em certos hospitais e em casa (em determinados estados dos Estados Unidos), bem como 

do discurso de hostilidade dos hospitais ao receberem casos de VBAC, como exemplificado no Anexo 2. 

Para se precaver de possíveis e esperadas dificuldades, a narradora do relato EUA_065 toma um nú-

mero expressivo de medidas:  (1) ir a um hospital mais longe, por ser este hospital conhecido por 

apoiar partos naturais e com midwives; (2) ligar para avisar que estava a caminho, de modo a evitar 

surpresas e (3) ir acompanhada da doula e da aprendiz de parteira, que iriam como ‘amigas’, não como 

profissionais.

It was decided that we would go to a local hospital that is very pro natural birth and 

a midwife oriented birth option. It was a little farther away but we all agreed the best 

choice (1). We decided to call ahead just to make them aware we were coming (2) and 

it was decided that my doula and the midwife student would come with me as friends 

(3) and my  midwife would stay home with my husband and both kids. (EUA_065)

Como era esperado, foram feitas muitas perguntas, respondidas de forma vaga, devido ao fato de o 

estado onde a narradora teve seu parto não ser ‘amigável’ a partos domiciliares, embora não seja con-

siderada uma prática ilegal (como em outros estados).

They of course asked me all the preliminary questions. We were vague for many rea-

sons, primarily the fact my state is currently not very home birth friendly (though it’s 

not illegal) and so we  just opted to tell them less over more. (EUA_065)

Tudo transcorreu bem no hospital apesar de tudo que a narradora ‘fizera’ (parto em casa, VBAC) para 

que a visita ao hospital não tivesse sido positiva. Aquilo que deveria ser o padrão de atendimento hos-

pitalar é visto como exceção (‘however’).

Amusingly no one asked me how I had given birth the first time so it wasn’t until half 

way through suturing me up that everyone realized I had just had a home birth VBAC. 

Everyone at the hospital however was amazing. (EUA_065)

A título de comparação e para corroborar os textos no Anexo 2, o esperado nas situações de VBAC 

domiciliar seria, por exemplo, uma linha de concordância que encontramos na análise de NURSE mais 

abaixo: 
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The nurses all knew that I had tried to have a homebirth, and they were especially nas-

ty to me because of it. (EUA_107)

Midwife e os colocados stunt, inner e double

Ao longo da análise das palavras-chave , não mencionamos os colocados descartados pelo recorte, 

como é o caso, na Figura 76, de ‘stunt’ (1º colocado), ‘inner’  (5º colocado) e‘double’ (7º colocado). 

Porém, tendo abordado metáforas no item anterior e verificado que esses três colocados são usados 

metaforicamente, acredito que valem ser destacados por contribuírem para a construção identitária de 

midwife e a representação da experiência. ‘Stunt’ e ‘double’ são parte da mesma expressão (stunt dou-

ble = dublê) e denotam a emoção, ação e risco da atividade de midwife e contribuem para representar 

o parto como um filme de ação, com direito a casting:

Cast of characters:

T – ‘alpha’ midwife and primary care provider throughout the pregnancy 

C – ‘beta’ midwife, a.k.a., the “stunt double” midwife 

N – third midwife brought in to cover for the stunt double 

P – midwife’s assistant 

Cyd – child care provider, cook, bouncer, and general MacGyver 

Katie – photographer (EUA_024)

A intensidade da ação é refletida no gênero situado (elenco) e pela escolha lexical: stunt double (doub-

lê), MacGyver, bouncer (segurança, leão de chácara). A presença de tantas midwives acima se deve ao 

fato de o parto ser domiciliar de gêmeos.

O colocado ‘inner’ faz parte da expressão ‘inner midwife’ (parteira interior) no relato EUA_102, em que 

a mulher, durante o parto, dialoga com as diversas vozes dentro de si: Me (Eu), Inner Midwife (Parteira 

Interior), Hopeful me (Eu Otimista) e Pessimist me (Eu pessimista).

“[Me:]I heard whispers of the T-word. Transition. Inner Midwife: “Double peaking con-

tractions. Definitely transition.” Hopeful Me: “Oh, please let this be transition. I’m so 

ready to be done. But I can’t believe it. I’ll be so disappointed.” Pessimist: “Won’t they 

be surprised when this goes on for a couple more hours and then everything stalls”. 

(EUA_102)

A parteira interior é a voz do ‘perito’, isto é, do conhecimento técnico atualizado pela narradora ao 

longo da preparação para o VBAC.  Vejo nessa fala uma expressão do que Giddens (1991) chama ‘ati-

tudes de falta de confiança para com sistemas abstratos específicos’. A voz da parteira interior seria a 

voz do conhecimento. Os meios de comunicação e outras fontes da modernidade permitem que leigos 

(a narradora) atualizem conhecimento de perito (médico). Em geral, a atualização do conhecimento 

é alavancada por uma má experiência em pontos de acesso (e.g. médico/perito), fazendo com que o 

leigo perca a confiança no sistema abstrato (e.g. hospital). A ‘má experiência’ nos relatos de parto após 

cesárea está relacionada à cesárea anterior, e, entre as atitudes de falta de confiança, estariam: buscar 

um parto domiciliar, ser atendida por uma midwife, evitar hospital etc.
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Sobre as demais vozes articuladas pela narradora do EUA_102, Hopeful Me dá voz àquilo que a narra-

dora gostaria que acontecesse, Pessimist Me dá voz àquilo que pode dar errado. Ambas as vozes só se 

manifestam após a Inner Midwife se pronunciar, fazendo com que Me seja a expectadora sentada na 

ponta da cadeira, roendo as unhas, esperando, com base no conhecimento perito (Inner Midwife) e nas 

probabilidades (Pessimist Me e Hopeful me), os próximos desdobramentos.

8.4. ‘doula’

O vocábulo ‘doula’ ocorre 200 vezes no Corpus EUA. Com a ferramenta Plot, verifica-se que assim como 

no Corpus BRA, ocorre nos agradecimentos – parte final de diversos relatos. Porém, não ocorre na 

posição inicial dos relatos, como foi destacado no Corpus BRA, em que a narradora é doula, tornou-se 

doula, está se formando doula, sugerindo um engajamento de doulas no ativismo pela humanização e 

com isso no estímulo – pelo exemplo de histórias próprias - da prática de relatar experiências de parto.

A doula, na parte final dos relatos do Corpus EUA, é representada nos agradecimentos como:

- alguém incrível, imprescindível, que apoia e incentiva:

PS. A huge thank you to my friend Danii for taking these beautiful birth photos, my 

amazing Doula, Jo, for her invaluable support and encouragement, and my awesome 

Hypnobabies instructor (and friend!), Lindsey for helping me get the natural birth I was 

hoping for. You guys are all incredible! (EUA_071)

My doula was awesome, my husband was awesome. I labored much of the time on 

the toilet as well as swaying or slow dancing with my husband, and in the bed at the 

end. My husband and doula were awesome. I wouldn’t change a thing. (EUA_010)

- como parte de uma equipe:

I feel SO good emotionally. I had one hell of an emotionally exhausting labor, but it 

was worth every single moment. I got my VBAC and I am so proud of myself and so 

thankful for the doctors, family, and doula that helped me make it happen. (EUA_074)

Ainda na parte final dos relatos, doula ocorre quando a narradora compara e reflete sobre as dife-

renças entre a experiência anterior e a atual. Nesses casos, a doula é representada como alguém que 

não participou da experiência de nascimento anterior, que a narradora precisou buscar como parte da 

preparação para o VBAC e como alguém que fez diferença:

The difference between this birth and Bobby’s was like night and day. This was proba-

bly the single hardest thing I have ever done in my life, but also the most rewarding. I 

couldn’t have done it without the preparations I made beforehand like finding a prac-

tice that supported my wishes for my birth, going to yoga and learning how to use my 

breath and sound to make it through the contractions, and hiring a doula to help guide 

me through the more difficult parts of the labor. (EUA_011)
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My two labors were so very different, and I wonder how things would have gone had I 

been with a midwife or had a doula the first time around. (EUA_031)

Após agrupar algumas das representações de ‘doula’ com a ferramenta File View, passamos aos colo-

cados que entraram no recorte da análise: ‘hired’, ‘friend’ e ‘called’.

Figura 79. Colocados de ‘doula’, com destaque para os analisados.

Doula > hired

O padrão predominante é ‘I hired a doula’ refletindo que a contratação da doula parte da gestante. 

Porém, assim como nos relatos do Corpus BRA, a doula não é considerada suficiente para que a mulher 

possa parir. A presença de uma doula não garante a experiência de parto  desejada. Como vimos no tre-

cho do relato EUA_011, acima, contratar uma doula é apenas uma das muitas medidas que a gestante 

precisa tomar. Por outro lado, o trecho abaixo é de um relato de VBAC1, em que a narradora conta ter 

tido uma doula no nascimento do primeiro filho, mas de não ter tomado mais medidas, pois achava, 

ou melhor, ‘confiava’ (trusted) que não teria que passar por uma cesárea:
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Like most women who VBAC, my birth story begins with the birth of my son a little less 

than three and a half years prior to the birth of my daughter. While I wasn’t exactly 

ignorant of the birthing process with him, I trusted that I would be able to deliver him 

without a cesarean. I hired a doula and planned on an unmedicated birth in a hospi-

tal. I didn’t read a whole lot outside of a “typical” birth book for preparation and be-

lieved that I could do it, that I would rely on my doula for support and if I really needed 

an epidural, it wouldn’t be the end of the world. (EUA_018)

A mesma narradora relata as medidas tomadas para o VBAC:

I hired Cole Deelah as a doula, after several online conversations with her and just 

knowing she was the right temperament and personality to compliment mine. I creat-

ed a birth team that included her, my cousin, Kristen (who is a PA and a close friend) 

and my husband. I was much more engaged and read everything I could about VBAC. I 

joined the ICAN listserve and frequented an online VBAC support group. I read Ina May 

Gaskin and Henci Goer. I read lots and lots of birth stories. I took medication off the ta-

ble early on and told myself if I wanted a VBAC I had to do it without any interventions, 

and I’d have to stay at home as long as I possibly could. My goal was to wait until I 

was ready to push, which didn’t seem too unreasonable since my home is only about 5 

miles from the hospital. We didn’t know the baby’s gender, but I would go on my early 

morning runs and talk to the baby and say “We’re in it together, we’re going to do this 

together. You are going to be my healing baby. I felt like we had that understanding, as 

I toted along my bump on all the early runs in the dark and people thought I was total-

ly crazy. I had a lot of mom friends tell me it was okay to have a repeat c-section and 

not to think of myself as a failure if I didn’t get my VBAC. I would just smile and say 

“I’m having a VBAC”and continued to convince myself of it. My cousin never doubted it, 

my doula never doubted it and my husband never doubted it. I knew I’d be surrounded 

by positive energy and trusted that everyone had my interest first. Most importantly, 

they believed in me. (EUA_018)

No relato acima, a doula é representada como alguém que acredita, porém não é a única fonte de 

confiança. A narradora ‘montou sua equipe’, que conta ainda com o marido, uma midwife (EUA_018, 

abaixo) para monitorar o bebê e uma prima. 

My plan was to labor at home for as long as I could so I hired a doula for support but 

also a home birth midwife so that I could have extra support and the comfort of know-

ing that the baby was doing good. (EUA_018)

Além da doula e da midwife (e do marido), outras fontes de confiança são as listas de discussão, os 

relatos de parto, leituras, conversas com outras mães e um plano de parto mais estruturado em que o 

momento de ir ao hospital será adiado e a decisão de não apelar para fármacos tomada com antece-

dência, conhecimento e firmeza.
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O segundo trecho do relato (EUA_018) demonstra o salto que a narradora deu em relação à confiança 

que depositava nos ‘sistemas abstratos’ (i.e. sistema médico-hospitalar) e ao conhecimento necessário 

para obter a experiência desejada.

O cuidado na escolha da doula é ressaltado em duas linhas de concordância. Não pode ser qualquer 

doula, é necessário que seja a melhor para você: uma com a experiência necessária (EUA_009), alguém 

cuja personalidade combina com a da narradora (EUA_018).

I connected with VBAC support boards that could help me navigate the emotional and 

physical politics of achieving VBAC. I hired a doula who specialized in birth trauma and 

had worked with VBAC moms before to help me do the necessary emotional work be-

fore and during labor to have a successful outcome. (EUA_009)

I hired Cole Deelah as a doula, after several online conversations with her and just 

knowing she was the right temperament and personality to compliment mine. 

(EUA_018).

As linhas de concordância também trouxeram à baila outros textos: o discurso dos grupos de apoio, 

de redes como ICAN, dos relatos de parto, dos livros consultados. A rede ICAN (International Cesarean 

Awareness Network), por exemplo, é mencionada não apenas no relato EUA_018, mas ocorre 28 vezes 

no corpus em cotextos de contratação de doula, fonte de conhecimento, fonte de apoio. As narradoras 

por sua vez agradecem o apoio recebido e percebem a importância de continuar participando da rede 

(discurso do engajamento):

A special thanks to all the women of ICAN for all their support, stories, advice, etc!!! 

You all helped give me the strength and courage I needed in order to know that I could 

do this. (EUA_116)

I would not be the person I am today had I not experienced her birth.  Her birth taught 

me more than anything in life about the person I am and the strength that I have.  It 

gave me the courage to step up and join ICAN on the national level so I could help 

so many other mothers out there fighting the fight to give birth on their own terms. 

(EUA_013)

I also hope to start an ICAN chapter in my area in the near future, but for now I’m just 

praising my God for making my dream come true and enjoying the precious jewel he 

has given me. (EUA_031)

Doula > friend

A doula – não necessariamente aquela presente no parto – é representada como amiga da narradora, 

ou melhor, a narradora contrata uma doula, mas também faz amigas doulas, sobretudo pelas redes de 

apoio como a ICAN:

The same night I found out I was pregnant with Sofie, March 30, I heard back from 

Bonnie, a doula and a friend of mine from ICAN. She was the same person I had called 



356

on for support an hour or so before transferring to the hospital during my VBAC with 

Elisa. Her email said SURE she would agree to fly in to be my doula for this birth this 

time, in person. (EUA_030)

Catie, my doula and dear friend, arrived at the house first.  I was thrilled to see her 

smiling face.  Comforted to hear her talk me through my contractions, reminding me 

to breathe slowly and deliberately.  Happy to know that I could still share the same 

laughter as always with her, even as I was bringing my baby into the world. (EUA_004)

A doula é, depois do companheiro, a primeira a ser notificada de que a narradora entrou em trabalho 

de parto:

i woke my hubby and called our doula and another friend who were going to help us. 

(EUA_079)

No relato EUA_079, a doula é considerada amiga por comparação e inclusão na categoria de amigo 

(‘and another friend’).

Figura 80. Linhas de concordância de ‘doula > friend’.

Doula > called

O padrão ‘I called my doula’ ocorre 13 vezes no corpus, em 11 relatos diferentes. 
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Figura 81. Linhas de concordância de ‘doula > called’.

Como anteriormente notado, a doula é chamada quando a mulher entra em trabalho de parto, logo 

após a gestante comunicar ao companheiro: 

So I woke up Tim.  I called my sisters.  I called my doula and one of my midwives.  I 

leaned my hands against the wall and swayed my hips every few minutes. (EUA_004)

A doula recebe um sinal da gestante:

I called my doula to give her a heads up. (EUA_010)

I called my doula to tell her the status. (EUA_086)

A doula delibera com a gestante e o companheiro durante o parto:

I couldn’t take it anymore, so after discussing it with my husband and doula, I called 

the doctor back in to discuss pain medication (no-one had mentioned drugs to me be-

fore, as per my birth plan). (EUA_093)

No relato EUA_93 acima, a parturiente revê seu plano de parto com o marido e a doula. No relato, ela 

menciona que, conforme as instruções dadas no plano de parto, ninguém ofereceu remédio para dor. 

Ao sinalizar o respeito ao plano de parto entre parênteses, a narradora chama a atenção para a função 

desse documento e sua possível natureza vinculante.

O plano de parto é um registro por escrito das preferências da gestante em relação à atenção recebida 

durante o parto e a atenção com o bebê. Trata-se de uma recomendação da Organização Mundial da 
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Saúde para garantir o direito da mulher e de sua família à autodeterminação e reconhecer a capacidade 

de a mulher e sua família contribuírem para a saúde materna e neonatal (WHO, 2007 ). Planos de parto  

têm sido usados em diversos países desenvolvidos há décadas e a elaboração de um plano de parto é 

comprovadamente uma forma de promover o sentimento de autocontrole e autonomia (WHO, 2007).

A autora do relato EUA_093 teve uma experiência positiva em relação a seu plano de parto; ela estava 

cercada de pessoas que a apoiavam (marido, doula) e de um médico que afirmara que ignoraria a po-

lítica do hospital sobre o tempo entre a rotura da bolsa das águas e o parto:

We had reached the 18 hour after waters breaking limit now, but as my waters were 

still clear and baby showed no signs of distress, doctor said he’ll ignore hospital policy. 

Dr didn’t want to put the pit up higher, so we waited. Soon after that, I went into tran-

sition labor. (EUA_093)

Ao marcar em seu discurso que seu plano de parto foi respeitado, a voz da narradora e do médico recu-

peram outros discursos: o discurso da limitação do tempo, fruto da política dos hospitais, e o discurso 

médico-intervencionista, centrado no médico e não na mulher. O relato EUA_093, por duas vezes (birth 

plan, acima e birth preferences abaixo), menciona o respeito às escolhas da narradora. 

Throughout my stay not one nurse said anything derogatory about VBAC or tried to 

scare me- it was also noticeable that they had all read my birth preferences before 

coming into my room, which was nice. (EUA_093)

Ao enfatizar o respeito às suas escolhas, o discurso do relato EUA_093 estabelece uma relação dialética 

com o discurso médico-intervencionista dominante, que não enfoca a atenção na mulher e não a trata 

como sujeito capaz. Em sentido diametralmente oposto, o texto abaixo reflete a situação em que a 

mulher é punida por fazer escolhas informadas, resultando no não reconhecimento do protagonismo 

feminino no parto e na desconsideração das escolhas da parturiente.
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Texto 67. Break the Silence Photo Project (Improving Birth, 2014, 5 de agosto).

O terceiro comentário à imagem do Texto 67 acima (‘I’m not defending what was said...’) levanta a 

hipótese de o comentário do médico em questão ter sido feito em tom jocoso, ao que rebate o quarto 

comentário afirmando que, na experiência pessoal da segunda comentarista, refletia a realidade que 

ela conhecia (‘My nurse said that to me [...] she wasn’t joking’). Tampouco foi em tom jocoso ou ameno 

que o médico do relato publicado em Sena (2014, 14 de julho) expressou desprezo pelo plano de parto: 

Eu disse que não queria que cortassem o cordão umbilical do meu filho, e o obstetra 

perguntou com base em quê eu dizia aquilo. Respondi que tudo que eu queria estava no 

meu plano de parto, que estava lá, que ele deveria ver, e que eu dizia aquilo com base na 

minha autonomia e no meu direito de escolha. Ele respondeu sagazmente que não aceitava 

plano de parto, e que nunca tinha ouvido falar naquelas coisas não, que lá aquilo não 

existia. A pediatra Lívia então começou a gritar comigo dizendo que tinha que examinar 

o bebê, medir, pesar, fazer testes, levar pro berçário, e eu disse que não deixava, ela me 

gritando e chamando de louca disse que eu não tinha autoridade pra decidir nada sobre o 

meu filho, eu respondi que o filho era meu e que ninguém o tiraria de mim. Tudo isso entre 

uma contração e outra.

Texto 68. Trecho do relato de Anônima de Natal (Sena, 2014, 14 de julho)

Ao não ter suas expectativas e/ou escolhas atendidas, a mulher (EUA_065, abaixo) passa a representar 

a experiência (‘everything went out the window’) e a sua auto-identidade negativamente (‘devasted’). 

Além de ‘arrasada’ a narradora expressa a perda do controle da situação, quando tudo é ‘atirado pela 

janela’. A narradora se distancia da decisão tomada ao empregar ‘we scheduled’, em que ‘we’ corres-
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ponde ao não-eu –  similar ao ‘optamos pela cesárea’ mencionado no início desta tese. Coloca-se ainda 

como sujeito passivo da experiência ‘I was induced’, tendo ficado com o que restou ‘my induction’. E, 

assim como em diversos outros relatos, o desejo do VBAC nasce junto com a experiência de nascimen-

to anterior (‘I swore I’d never...).

At 42 weeks we scheduled my induction…42+4 I was induced and after 36 hours of la-

bor where every part of my birth plan went out the window my 10lb4oz son was born 

via a c-section. And I was devastated. And I swore I’d never give birth in a hospital 

again. (EUA_065)

Para concluir a análise de Doula, sintetizamos abaixo, na forma de gráficos, os elementos que represen-

tam os sujeitos, o discurso e a experiência.
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Gráfico 51. Síntese da representação das identidades em ‘doula’: identidades
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Gráfico 52. Síntese da representação dos discursos e do evento 
nascimento em ‘doula’: discurso e evento.
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8.5. ‘nurse’

A primeira observação antes de procedermos à análise de nurse é lembrar que se trata de um polinô-

mio: como substantivo, nurse corresponde a enfermeira, como verbo, a amamentar. Se estivéssemos 

processando um corpus etiquetado gramaticalmente, facilmente poderíamos excluir as ocorrências 

de nurse/amamentar, porém, não é o caso. Por essa razão, antes da análise, produzimos as linhas de 

concordância para nurse no cotexto de ‘baby’ no intervalo de 5 palavras à esquerda e 5 palavras à direi-

ta. Foram produzidas apenas 12 linhas de concordância, 5 das quais nurse corresponde a enfermeira, 

havendo apenas 7 ocorrências de nurse na acepção de amamentar. Com base nessa informação, deci-

dimos proceder com a análise, pois se ao todo nurse ocorre 233 vezes no corpus, teríamos ainda, 226 

ocorrências de nurse na acepção de enfermeira para analisar.

Figura 82. Lista de colocados de nurse com destaque para os colocados analisados.
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Nurse > practitioner

Verificamos que o padrão lexical é ‘nurse practitioner’ e que está presente em dois relatos. Incluímos 

na produção das linhas de concordância a sigla NP e realizamos uma nova busca, a partir da qual mais 

uma linha de concordância surgiu de outro relato.

A Nurse Practitioner (NP) é uma enfermeira que possui mais treinamento e experiência clínica que a 

Registered Nurse (RN) e, consequentemente, mais conhecimento (a American Association of Colleges 

of Nursing – AACN, por exemplo, recomenda que NPs tenham título de doutoramento), poder para 

tomada de decisão e competência clínica mais acentuada (International Council of Nurses, 2011). Suas 

atividades são determinadas pelo ambiente de trabalho e a profissão é reconhecida nos Estados Uni-

dos, bem como na Austrália e em Israel, e abrange categorias como Nurse Anesthetist, Nurse Midwife 

e Psychiatric Nurse.

No relato abaixo (EUA_098), a NP liga para a narradora para marcar uma cardiotocografia e monitora-

mento dos movimentos fetais (NST – fetal non-stress test) e uma possível indução. O exame foi indica-

do devido a narradora ter ultrapassado a data provável do parto. Trata-se de um exame realizado por 

NPs ou RNs.

O discurso da NP é representado em caixa alta com marcador adverbial de modalização (1), sinalizando 

que não se tratava de um pedido ou sugestão, mas de necessidade e/ou obrigação. A narradora ex-

pressa sua vontade de recusar, mas ao avaliar sua situação, com base não apenas no conhecimento da 

medicina baseada em evidências a que tem acesso, mas também devido à influência de uma amiga (2), 

ela concorda. A narradora continua decidida a recusar a indução contanto que o resultado do exame 

fosse favorável (3). Após o resultado de não haver sinais de sofrimento fetal, a NP comunica à médica 

que, mesmo assim, indica a indução (4). Com base no resultado do exame, a mulher não consente com 

a indução e volta para casa, porém concorda em voltar no dia seguinte para realizar um novo exame. 

A narradora mostra habilidade na interação com os peritos (discurso do empoderamento), recusa-se a 

ser induzida, mas consente com novo exame no dia seguinte.

The NP at my OB’s office was calling to ask me to go into the hospital RIGHT THEN (1) 

for an NST and possible induction.  I was shocked.  My initial instinct was to refuse the 

NST (2) for that night and go in the next morning, but after speaking with a dear friend 

who recently lost twins at 20 weeks due to amniotic fluid issues, my husband and I 

made our way to the hospital after dropping Nathaniel off with my sister. I was deter-

mined to refuse an induction (3) as long as the NST looked good.  Well, the NST looked 

better than good, it was PERFECT. My nurse called my doctor, who indicated that she 

would still like me to stay at the hospital and begin an induction (4).  I refused (5), but 

consented to come back the next morning for another NST. (EUA_098)

A posição do pronome de primeira pessoa do singular no início das frases, ausência de modalização 

(3), (4), e alto grau de comprometimento (2) denotam a agência da narradora e marcam seu discurso 

empoderado.
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Nurse > tells

Nas seis linhas de concordância para ‘nurse > tells’, observa-se o padrão ‘the nurse tells me that/to’.

A enfermeira é representada como alguém que diz à mulher o que fazer: ‘empurre’ (EUA_091, ‘não 

empurre’ (EUA_074), ‘volte para casa’ (EUA_092), ‘não lute contra as contrações’ (EUA_083).

I keep pushing, for about 5 minutes, and the nurse alarmed tells me to stop pushing, 

as she holds the baby’s head in and calls the charge RN in to assist with delivering 

without the OB-GYN.  The charge RN runs in, and right behind her comes my OB-GYN.  

(EUA_091)

I went from 7cm to complete. So, the nurse tells me that I need to start pushing with 

the contractions. (EUA_074)

Monday morning a rude nurse comes in and tells me to get dressed that I am going 

home, Ummmm...... NO I AM NOT!! I told her I would not leave until my OB came in 

and checked me, she rolled her eyes and left, i never saw her again. (EUA_092)

O discurso da enfermeira não é modalizado e é interpretado como grosseiro em EUA_092. Tell é em-

pregado sempre na acepção de dar ordens/instruções, as quais a parturiente rejeita de forma expressa, 

operando uma resistência frente à determinação da enfermeira.

No relato (EUA_091), a enfermeira ligou para o obstetra poucos minutos antes, solicitando sua pre-

sença. Em seguida, fala para a mulher parar de fazer força (stop pushing) para esperar o obstetra. Esse 

relato é mais um exemplo de como o tempo é acelerado (em regra) ou retardado conforme a presença 

(necessidade, conveniência) do médico no cenário do nascimento. O tempo institucional não gira em 

torno da gestante, como o tempo em seu domicílio, como já observado em diversos itens, entre os 

quais: ‘I was in labor at home for 60 hours.’ (EUA_050)

Nurse > triage

A ‘triage nurse’ é o primeiro profissional com quem a parturiente tem contato ao ingressar no hospital 

em trabalho de parto. Por estar com dor, assim como notado em outros trechos, a narradora tem uma 

percepção de tempo de que tudo demora: a recepcionista demorou (1), a enfermeira demorou (2).

When we got to the hospital, the receptionist took her time getting us to (1)  a triage 

room. And the nurse took her time getting to us (2) as well. I felt slightly nauseous at 

this point, but it quickly passed. The nurse checked me and I was at 8cm. (EUA_113)

No relato abaixo, a ‘triage nurse’ realiza exames de toque para verificar a dilatação e a evolução do 

trabalho de parto. Em conversa com a midwife responsável, a enfermeira pede à gestante que ela ande 

por uma hora e volte para um novo exame para verificar a evolução:

The triage nurse told us she talked to M the midwife, and she wanted me to walk for 

an hour and then re-check me to see if I was progressing. So my husband, my doula 
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and I walked in circles around the atrium area of the hospital. Every time I had a con-

traction, I had to stop, hold onto my husband and sway or slow dance. I was doing 

my best to breathe/hum through the contractions, but it was getting pretty difficult. 

That hour seemed to drag on forever (1), but when it was finally over and the triage 

nurse checked me again I was at 4cm and lost my mucous plug after she checked me, 

definitely progressing! We were then allowed to (2) go down to my labor and delivery 

room and get settled. (EUA_062)

Alguns elementos que nos chamaram atenção no relato EUA_062 são: a percepção alterada de tempo 

da parturiente, como já constatado em diversos outros relatos, e a necessidade de ‘permissão’ para 

ingressar no hospital (2), um local onde relações de poder entre peritos e leigos surge e ocorre na prá-

tica e no discurso:

As soon as I was admitted, I was basically chained to the bed and wasn’t allowed to 

move (literally). (EUA_050)

A necessidade de permissão é – consciente (EUA_050, EUA_063) ou inconscientemente – marcada no 

discurso: são 32 ocorrências de allowed no Corpus EUA. O uso do verbo ‘allow’ não é exclusividade dos 

trechos dos relatos onde a narradora reconta a cesárea, mas marca o discurso de algumas relações 

entre a narradora e outros atores:

- relação entre a mulher e o marido:

He [husband] knew I needed a better birth experience and allowed me and supported 

me in doing that. (EUA_082)

I was about to start crying, my husband was allowed to enter the room. (EUA_056)

- relação entre a mulher e deus:

He was totally my strength. He kept my mind focused and not wondering off thinking 

about the “what if’s.” He sustained me through each hour and allowed me to birth her 

just as he promised He would. (EUA_082)

I know it has changed me and I thank God that He allowed me this experience. 

(EUA_055)

- relação entre a mulher e o médico:

Ob stripped my membranes (I was at 3cm, 60%) and allowed me to walk the halls with 

my husband and doula. (EUA_095)

I was given several stipulations regarding the birth. I would not be allowed to go even 

a few days past my due date. I would only be allowed so much time for each stage of 

labor. I would be monitored constantly during labor. (EUA_112)
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I tried to fight back the tears and, almost defeated, asked if I did agree to another c/

section would I be allowed to go into labor on my own16 rather than schedule the sur-

gery. (EUA_045)

I however, was feeling like something was missing, like there was something that I cou-

ld do, but wasn’t really being “allowed” to do. (EUA_050)

- relação da mulher com o hospital:

I didn’t think the hospitals allowed VBACS to walk so I took off before they could figure 

it out.  (EUA_094)

I stayed the night there only allowed to get up to pee. (EUA_092)

I wasn’t allowed to eat any real food for a whole day after the birth. (EUA_056)

- relação da mulher com a equipe:

Then they allowed me to labor in the tub a while. This was actually a big deal because 

I was a dangerous VBAC patient who’s uterus could rupture killing me and the baby at 

any moment. (Cue sarcasm. That is how my doctor and the hospital saw things, but I 

knew better). (EUA_063)

Em termos de escolhas e combinações lexicais e semânticas, a necessidade de permissão para andar 

(EUA_094), mexer-se (EUA_092), comer (EUA_056), realizar evento fisiológico (EUA_045, EUA_112), 

ver o companheiro/marido (EUA_056) faz as condições do hospital parecerem condições de prisão. 

Quando fizemos o levantamento de algumas metáforas no discurso dos relatos na análise de baby>-

girl> Metáforas, a imagem do criminoso foi usada pela própria mulher para definir sua situação de 

alguém que ‘confessa’ ter uma cesárea anterior e está em trabalho de parto: treated like a criminal17, 

outcasts (EUA_050).

Aliados a esses verbos, estão outros, tais como ‘acorrentada’ (EUA_050), chained, e amarrada, stra-

pped down, (EUA_029, EUA_056), além das 19 ocorrências de ‘hooked up’, que corresponde a ‘pendu-

rar/amarrar’ a parturiente aos equipamentos de monitoração:

They hooked me up to the fetal monitoring and moved me to a real room. (EUA_113)

O sujeito ‘they’ se refere à equipe e polariza a relação entre eu (‘I’) e eles (‘they’). No trecho acima 

(EUA_113), a mulher é tratada como objeto móvel que pode ser pendurado a um monitor e levado a 

um quarto. No caso da relação entre a mulher e o monitor, o monitor é considerado o principal, e a 

mulher, o acessório pendurado a ele, evidenciando que o parto não gira em torno da mulher, a mulher 

gira em torno do sistema tecnocrático. Portanto, além de a mulher ser colocada como sujeito mais 

fraco na relação com o hospital e sua condição se assemelhar à de um presidiário, um criminoso, já 

16 ‘Go into labor on my own’ é um padrão que ocorre em diversos relatos (EUA_045, EUA_062 e EUA_098) e é 
usado para expressar o desejo das narradoras de entrarem em trabalho de parto espontâneo.

17 A mesma símile é empregada para mulheres que precisam ser transferidas de sua casa para o hospital du-
rante um parto domiciliar planejado. Ver Anexo 2 com exemplos de depoimentos sobre ser tratada ‘like a 
criminal’ e ‘como uma criminosa’.
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que necessita de permissão para atender necessidades humanas básicas, ela é objetificada e tratada 

como algo que é pendurado ao sistema de monitoração e por causa dele tem restringida sua liberdade 

de movimento.

Como temos feito de praxe, abaixo o gráfico sintetizando os elementos enfocados pelas perguntas de 

pesquisa desta tese.
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Gráfico 53. Síntese da análise de ‘nurse’.

Nurse, midwife e doula

Para concluir a análise de nurse, oferecemos um quadro comparativo com os colocados de nurse lado 

a lado dos colocados das palavras que representam os dois atores analisados anteriormente: midwife 

e doula.
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Midwife Doula Nurse

Tabela 27. Listas de colocados para midwife, doula e nurse.

Após analisar as palavras-chave midwife, doula e nurse, retomei a lista de colocados para cada uma de-

las visando consolidar alguns pontos de análise. Revisitar os colocados após a investigação das linhas de 

concordância das primeiras palavras-chave nos permite encontrar elementos que corroboram a análise 

já feita e, assim, solidificar a construção da identidade de cada um dos atores sociais no discurso dos 

relatos de parto. Destacamos, em vermelho, palavras que contribuem para a construção identitária 

e para as representações dos atores em questão. A partir das palavras e com base na análise já feita, 

vislumbramos algumas categorias: relação entre as partes, deslocamento no espaço e trocas verbais.

- Relação entre as partes:

- doula e midwife como amigas da mulher (friend)

- doula como fonte de apoio (support, help)

- doula como alguém que a narradora precisa contratar (hired)

- nurse como alguém que a narradora não conhecia antes (met)

- nurse como alguém que faz algo com a narradora (triage, iv, checked, check), várias 

vezes (again)

- Deslocamento:

- doula e midwife como pessoas que a narradora chama (call) e vêm (arrived) até ela

- nurse como alguém que vem (came), mas não é necessariamente chamada

- nurse como alguém que traz [o bebê] (brought), mas a narradora precisa pedir 

(asked)
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- Troca verbal:

- midwife como alguém que explica (explained), ouve (listen) e sugere (suggested)

- doula como alguém que sugere (suggested)

- nurse como alguém que fala e emite ordens (tells, tell, said, told)

- nurse como alguém que fala como se a mulher não estivesse lá (heard)

- nurse como alguém a quem se precisa pedir (asked) alguma coisa 

Algumas formas de representar a midwife, doula e nurse não surgiram como resultado da análise obje-

to do recorte de pesquisa, pois tal análise abrange apenas os três primeiros colocados de cada palavra.  

Nesse sentido, ao agruparmos as palavras selecionadas nas  categorias que surgiram na análise dos três 

colocados e das linhas de concordância, foi necessário consultar pontualmente as linhas de concordân-

cia das próprias palavras destacadas em vermelho. Heard, por exemplo, como colocado de nurse dá a 

impressão de que a enfermeira ‘ouve’, ‘escuta’ a narradora. Mas não é o caso: as linhas de concordân-

cia indicam que a nurse fala como se a narradora não estivesse lá, o que é lembrado pela narradora na 

sua história de parto. O mesmo aconteceu com asked, que não corresponde ao suggested dos outros 

dois atores sociais, mas ao pedido da narradora à enfermeira. Pedido esse, em diversos casos, feito 

insistentemente para que a enfermeira traga o bebê e, mesmo assim, às vezes desconsiderado.

8.6. ‘doctor’

O Corpus EUA possui 506 ocorrências de DOCTOR (dr/doctor/ob/obstetrician/obgyn/gyn). Assim como 

no Corpus BRA, observamos que ‘dr’ é empregado com o antropônimo. Porém, o padrão é: título (Dr.) 

mais sobrenome, como esperado em termos da cultura em questão, na qual títulos não costumam 

ocorrer com o prénome. Ainda assim o primeiro nome só é usado uma vez, mas conjuntamente com o 

sobrenome em dois relatos, que mencionam o mesmo médico e são distribuídos por fontes diferentes. 

O primeiro do site do Atlanta Birth Center e o segundo do site da rede ICAN.

Why choose a doctor who is clearly not willing to practice evidence based medicine? 

After several months of trying to conceive, I had a consult with Dr. Joseph Tate. 

(EUA_012)

So, at 28 weeks pregnant, frustrated, and tired of feeling like my desires to VBAC this 

baby were being dismissed, I changed practices and became a patient of Dr. Joseph 

Tate. (EUA_020)

O próximo passo foi produzir a primeira lista de colocados para DOCTOR, com a constatação de que os 

primeiros colocados eram os nomes próprios, assim como ocorreu no estudo do Corpus BRA. A medida 

tomada foi a mesma: excluir ‘dr.’ da expressão de busca. Com isso as ocorrências de DOCTOR (doctor/

ob/obstetrician/obgyn/gyn) caíram para 400. Os colocados que atenderam ao recorte de pesquisa e 

serão analisados a seguir são: ‘office’, ‘seen’ e ‘comes’.
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Figura 83. Colocados de DOCTOR com destaque para os analisados.

Doctor > seen

Na análise das linhas de concordância para ‘DOCTOR > seen’ dois discursos chamaram nossa atenção 

de imediato: o da decepção da mulher em relação ao médico (EUA_059, 2 e EUA_107, 2, ambos abaixo) 

e o da satisfação de não haver um médico por perto (EUA_054, 1).

For the next few hours I breathed and paced, chatted in between with my husband and 

the midwives, who very respectfully stopped talking while I was contracting. The room 

was dim and peaceful and going well. Not an OB to be seen :) (1) (EUA_054)

O discurso pedagógico das narradoras, uma constante nos relatos de parto, ressurge com mais evidên-

cia na listagem das etapas pela narradora do relato EUA_059 e a marcação das muitas dificuldades/

lutas (ver também EUA_059, 1, acima)  para montar a equipe certa (3). 

After many struggles (1) of finding the right midwife and dealing with supportive 

and then unsupportive (2) OBs, we finally had the right birth team (3) constructed 

and moved forward with our plans for HBAC (homebirth after cesarean). We hired an 
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amazing midwife from Wisconsin and was also being seen by my OB since our midwife 

lived 4 hours away from us. (EUA_059)

No relato EUA_107 abaixo, a narradora descobre que o antigo médico mentira acerca de uma condição 

óssea com base na qual justificara a necessidade de três cesáreas anteriores.

That’s when I started checking with my doctors and discovered that the bone spur 

which the first doctor had seen on the x-ray was nowhere near my pelvic area and was 

not obstructing the passageway (1) . In other words (2) , there was really no physical 

reason for my first three c-sections! (3)  I was really angry, of course, but I was also 

glad to know that I could attempt a VBAC. (EUA_107)

O discurso do corpo feminino como fraco, quebrado, falho, imperfeito, acessório é uma constante nas 

sociedades brasileira e estadunidense, produzido e reproduzido em efeito ‘colagem’ ao longo da vida 

social do indivíduo. Desde a infância o sexo feminino tem sua liberdade de movimento controlada por 

trajes específicos como saias (Bourdieu, 2014), sendo as diferenças de gênero inspiradas, inaladas, in-

cutidas, inculcadas com o primeiro sopro de vida, como constatamos nas representações do ‘meninão 

sacudo’ e ‘menininha rosinha’ na análise de ‘Bebê > sexo’ no Corpus BRA. Nesse sentido, o corpo não 

é apenas uma instância física do sujeito, ‘é um sistema de ação, um modo de práxis, e sua imersão 

prática nas interações da vida cotidiana é uma parte essencial da manutenção de um sentido coerente 

de auto-identidade’ (Giddens, 2002, p. 95). Ao justificar uma cesárea com base no discurso do corpo 

feminino imperfeito, o médico recupera todas as instâncias em que tal discurso foi inculcado naquela 

mulher/naquele corpo ao longo de toda a vida e cola o que seria a última peça da colagem, desferindo 

o golpe de morte, pois se até aquele instante a mulher ainda duvidava do discurso da imperfeição, ago-

ra ela passa a ter certeza, passa a ser prova viva de que tudo que sempre lhe fora ‘dito’ é verdade. Uma 

coação moral irresistível, o discurso médico baseado no discurso do corpo feminino imperfeito retira 

da mulher o direito de parir uma, duas, três, quatro, cinco vezes (VBAC1, VBAC2, VBAC3 etc). Mas não 

totalmente, pois a modernidade permite que a mulher requalifique seu conhecimento e transforme a 

relação perito-leigo. O empoderamento – a capacidade de apropriação do saber e controle (Giddens, 

2013, p. 130) – está à disposição dos leigos ‘como parte da reflexividade da modernidade’ (Giddens, 

2013, p. 133). O discurso de reconciliação com o próprio corpo seria um resultado dessa requalificação 

proporcionada pelo empoderamento e se faz presente em diversos relatos: em enunciados menos ex-

plícitos como ‘I [my body] DID IT!’ (EUA_021, EUA_018, EUA_052, EUA_066 etc), analisado em ‘I’, como 

em enunciados explícitos e enfáticos como ‘MY BODY IS NOT BROKEN!!!!’ (EUA_009).  O discurso do 

corpo que não funciona é substituído pelo discurso do corpo capaz e confiável. É o que se infere a partir 

dos primeiros colocados de body no Corpus EUA: ability, trusted, trust, listen. Vale notar, contudo, que 

não se trata de um final feliz para a mulher/corpo, pois ainda que empoderada, tem recaídas durante 

o trabalho de parto do VBAC:

I started to try and beg R and the midwives to just let me go to the hospital and have a 

c-section since I was convinced my body was betraying me yet again. (EUA_047)

A última linha de concordância selecionada (EUA_091, abaixo) reforça o que já mencionamos sobre o 

lugar e o tempo do parto. Enquanto no parto domiciliar tudo gira em torno da dona do espaço, no par-

to hospitalar, o parto gira em torno do médico. O tempo rotineiramente acelerado pelo médico precisa 
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ser retardado pela mulher para que o tempo do médico seja atendido (1) e, assim que se faz presente, 

toca o bebê (2), como se dando permissão para ele nascer em sua presença. Ao mesmo tempo, as en-

fermeiras se voltam para vestir o médico e arrumá-lo (3) para que, segundos depois, o bebê nasça (4).

As I pushed the nurse assisted with stretching my perineum to decrease the risk of 

tearing.  (Mind you, up to this point, I have not seen my OB-GYN).  While pushing with 

each contraction, I get to a point where the nurse feels I will deliver in 15 minutes, so 

she calls my OB-GYN and he tells her to call when I’m 5 minutes from delivering.  I keep 

pushing, for about 5 minutes, and the nurse alarmed tells me to stop pushing (1), as 

she holds the baby’s head in and calls the charge RN in to assist with delivering wi-

thout the OB-GYN.  The charge RN runs in, and right behind her comes my OB-GYN.  He 

grabs the baby’s head (2), while the nurses are assisting him with dressing in his sterile 

garb (3), and the baby is delivered (4) with the next 2 pushes.  It was a scary, but won-

derful experience. (EUA_091)

O enunciado ‘the baby is delivered’ (EUA_091, 4) é uma metáfora que evoluiu ao longo da história da 

língua inglesa. Segundo Martin (2013), quando a expressão surgiu, no Inglês Médio, a mulher era o 

sujeito da voz passiva (‘the woman was delivered of a child’). No século 17, o médico ou midwife apa-

recem como o agente da ação e a mulher como objeto (‘the doctor delivered the woman’). Atualmente, 

o objeto passou a ser o bebê (‘the baby is delivered’). A transformação é atribuída a uma releitura da 

metáfora deliver, a qual, na origem da expressão, correspondia a ‘libertar a mulher do bebê’, salvá-la, 

tal como livrar/salvar do pecado (livrai-nos de todo mal / deliver us from evil). Em um segundo mo-

mento, a mulher passa a ser libertada/livrada pelo médico/midwife que passaram a ocupar a posição 

principal no enunciado e na sociedade industrial. A partir dessa época, o verbo passa a ser empregado 

para comunicar nascimentos vaginais e cirúrgicos. Hoje, na modernidade tardia, o bebê é representado 

como um produto/pacote que é entregue, uma commodity. 

Doctor > office

Nas linhas de concordância para ‘doctor > office’ o médico é representado como alguém que busca 

convencer a mulher a realizar uma indução (EUA_098) e a fazer uma cesárea (EUA_112). 

I was disappointed to hear that, as I was pretty sure that I was going to receive 

a phone call from my OB’s office about either an induction or a repeat c-section. 

(EUA_098)

O relato acima foi abordado na análise de Nurse > practitioner, portanto, não será retomado.

Reproduzimos um longo trecho do relato EUA_112, pois nele a narradora descreve todas as nuanças 

dos argumentos usados pelo médico e pela enfermeira para que a mulher se submeta à cesárea. Os 

argumentos não se respaldam em argumentos científicos, mas em ataque pessoal, insistência e uso de 

autoridade. O médico do relato EUA_112 busca convencer a mulher a se submeter a uma cesárea ao 

minar sua confiança em seu corpo (1), oferecer para operar (2), minimizar sinal importante de trabalho 

de parto (3), insistir em operar (4), instruir a enfermeira para preparar a mulher para a cirurgia sem 

consultar a parturiente (5). 
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On August 7, 1997, my due date, I awoke with consistent contractions. My appoint-

ment was scheduled for that morning. Terry and I were eager to see how I was pro-

gressing, but as the doctor examined me, he gruffly said, “You aren’t in labor. You 

wouldn’t even know what labor feels like!” (1) I knew he was right about that. “You 

just need to have a c-section. I can do it this afternoon...” (2) He suggested. I looked at 

Terry and he shook his head. We drove home in silence as the “false labor” continued.

By four o’clock, the pain intensified and I blamed the Castor Oil. I phoned the doctor’s 

office when I began leaking liquid, but he refused to talk to me (3). He told the nurse to 

tell me it was caused from the examination and that he could still do the c-section that 

evening. (4) I thanked her and hung up.

[…]

When we arrived [hospital], I wouldn’t let Terry take in my bag or camera because I 

believed I only needed pain medication and would be going home. I didn’t even wear 

shoes. As we stepped off the elevator, the OB nurse met us and began asking ques-

tions. I quickly explained that I was not in labor and only needed pain medication. She 

informed me that she had been instructed to prep me for a c-section. (5) I firmly said, 

“I refuse to sign any papers. I only need pain medicine.” She then told me that she 

couldn’t prescribe anything until I had been examined.

The pain was constant. As the nurse began the examination she asked why I thought I 

wasn’t in labor. “Because I saw the doctor this morning and talked to his nurse earlier 

and he said I wasn’t!” The nurse smiled and said, “Honey, you’re at eight centime-

ters--you’re about to have a baby!”  (EUA_112)

A voz dos atores (narradora, médico, enfermeira) é representada em discurso direto. O discurso direto 

se propõe a representar o que foi dito ipsis literis, de modo a não deixar dúvidas sobre as falas dos 

atores envolvidos, permitindo que o leitor infira, com base na sucessão de falas, que o médico mentiu, 

a narradora acreditou, a enfermeira desmentiu. A ‘mentira’ do médico é anunciada no início do trecho, 

quando a narradora faz referência ao falso trabalho de parto (“false labor”) entre aspas.

Os eventos que se sucedem (ver continuação do relato EUA_112 abaixo) demonstram como o médico 

abandona o discurso do convencimento e passa a disputar uma corrida contra o tempo para chegar ao 

local do parto. O tempo é novamente ajustado a favor do médico, que indica analgesia para ‘desacele-

rar’ o trabalho de parto (abaixo EUA_112, 6). Assim que chega, o médico – que ainda estaria tentando 

sustentar o discurso da imperfeição do corpo mulher – a prepara para um parto a fórceps (7). O marido 

se opõe, os dois discutem (8), a mulher suplica pelo direito de parir (9) e conquista a empatia da enfer-

meira, que faz o papel de mediadora, apaziguando a discussão e deixando bem claro em seu discurso 

quem vai pegar o bebê – o médico –  (10). O fórceps vai ao chão (11).

An epidural was quickly ordered in hopes of buying the necessary time for the doctor 

to arrive (6). As he raced into the room and began to prepare me for a forceps (7) 

delivery, Terry told him he wouldn’t allow that instrument to be used on his baby. As 

the two men argued (8), I looked at the nurse and pleaded, “Four times I’ve lain on 
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a table and had my babies cut out of me. I want to push this one into the world.” (9) 

She grabbed my leg and whispered, “With the next contraction, PUSH!” I followed her 

instructions, then she said, “Excuse me, Doctor, did you want to catch this child?” (10) 

I heard the clang of metal as the forceps hit the floor! (11) Mackenzie was born after 

only two strong pushes. (EUA_112)

Em relação aos modos de operação da ideologia, no relato EUA_112, além de o médico respaldar seu 

discurso na operação da ideologia por legitimação, contando com uma cadeia de raciocínio segundo a 

qual o médico ‘tem sempre razão’ na relação com a paciente, opera também a ideologia por dissimula-

ção, adotando uma estratégia de eufemização em “You just need to have a c-section”, em que o médico 

minimiza (just) a proporção da cirurgia. 

Martin (2001, p. 54) alerta que, para compreender o tratamento médico do parto, é preciso reconhe-

cer que no discurso da medicina ocidental, o corpo é considerado uma máquina. A autora ensina que 

a metáfora da máquina começou a ser empregada no final do século 17, quando o útero foi descrito 

como uma ‘bomba mecânica’, sendo tal metáfora compatível com o uso de instrumentos mecânicos 

como o fórceps. A partir de então, as mãos das parteiras começaram a ser substituídas por mãos mas-

culinas operando ferramentas (Martin, 2001, p. 54). A insistência em usar o fórceps no relato acima é 

similar à insistência em usar o vácuo-extrator – também questionado pela mulher e seu parceiro –  no 

relato EUA_066 analisado em ‘I think I’. 

O trecho seguinte (EUA_098, abaixo) reconta o início do processo de indução que começa no consultó-

rio do obstetra e depois prossegue no hospital.  

Thursday Feb. 18 induction scheduled for 4 am.  Got up at 2:30 am after spending the 

previous afternoon on the OB-GYN office waiting for cervical ripening (balloon place-

ment in cervix for dilation).   (EUA_091)

Como vimos na análise de I > lamented, devido aos protocolos de atendimento a VBAC, assim que a 

mulher chega à data provável do parto (EUA_003, 1, abaixo), passa a ter que lidar com o discurso da 

necessidade de indução, apesar de a indução motivada exclusivamente pela chegada da data provável 

não ser uma indicação clínica (Mayo Clinic, 2011). Segundo a medicina baseada em evidências, a in-

dução é um fator de risco de cesárea e também de sofrimento fetal. O discurso dos relatos demonstra 

que diversas narradoras possuem esse conhecimento e procuram adiar a indução química o máximo 

possível. O trecho abaixo, extraído das linhas de concordância para ‘induction’ demonstra como a mu-

lher que, até então, resistira à indução baseada na data provável (1), passa a ter menos argumentos 

contrários (2), mas mesmo assim, por ter conhecimento de outras opções (4), procura evitar o ‘discurso 

da indução’ (‘induction talk’, 3): 

Wednesday December 21st , I had an appointment to see my midwife, at 4 days past 

my due date,(1) and with my blood pressure starting to go up (2) I couldn’t avoid the 

induction talk (3). Reluctantly we scheduled one for Tuesday the 27th, but I was going 

to do everything I could to avoid it (4)…induction was NOT a part of my VBA2C birth 

plan. In a last ditch effort to help things along i let my midwife strip my membranes. 

(EUA_003)
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Assim como o discurso do risco, o discurso da loucura, o discurso do corpo imperfeito, o discurso da ce-

sárea, o discurso da indução é um dos muitos discursos que se sobrepõem e que, ao longo da análise, 

observamos ser fonte de tensão sobre a mulher que busca um VBAC.
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Por fim, cabe ressaltar que, em termos de intertextualidade, os movimentos pró-parto 
identificam e rebatem diretamente alguns desses discursos. Um exemplo de texto que uma 
mulher que busca um VBAC encontra em grupos de apoio e redes sociais é: 

They all agreed that it was too risky, considering I'd had experienced four c-
sections. (EUA_112) 

I couldn'�t avoid the induction talk. Reluctantly we scheduled one. (EUA_003) 

They were already going to think we were a little crazy being a homebirth transfer.  
(EUA_05) 

I was convinced my body was betraying me yet again. (EUA_047) 

My "choices" (and what kind of choice is it, really, when it's forced upon 
you?)became to sign up for a repeat cesarean (EUA_072) 

"Now you're on the clock."  I was absolutely devastated. (EUA_098) 

I was hearing a lot of the crazy stuff that was going on in my general area. Defacto 
bans at hospitals.. Forced/court ordered cesareans... (EUA_067) 

I got all the scare tactics of how baby would not make it and blah blah blah 
(EUA_059) 
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Por fim, cabe ressaltar que, em termos de intertextualidade, os movimentos pró-parto identificam e 

rebatem diretamente alguns desses discursos. Um exemplo de texto que uma mulher que busca um 

VBAC encontra em grupos de apoio e redes sociais é:
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Texto 69. Post da página do Facebook da parteira americana Ina May Gaskin (2014, 3 de maio)

Doctor > comes

O último colocado a ser analisado para DOCTOR é comes. O padrão mais evidente é ‘my OB comes in’ 

em quatro das seis linhas de concordâncias produzidas.

A ação que o padrão indica é a do obstetra que ingressa no quarto da narradora no hospital para to-

mar uma ação: enviar a narradora de volta para casa, pois só estava com três centímetros de dilatação 

(EUA_092), fazer exame de toque para determinar se a narradora fica no hospital ou volta para casa 

(EUA_092), mandar a narradora tomar café-da-manhã fora do hospital (EUA_070), romper a bolsa 

(EUA_063).

Ficar longe do hospital durante a maior parte do trabalho de parto é uma das estratégias para conse-

guir um parto livre de intervenções e reduzir o risco de cirurgia. A ‘volta para casa’ é analisada no relato 

EUA_005, abaixo, como tendo sido a razão do sucesso do VBAC e no relato EUA_086, abaixo, como 

forma de evitar o tempo do relógio e intervenções:

They got me into a room and set and checked me and I was 2cm and 80% effaced.  I 

was devastated!  I told them I wanted to go home.  The doctor on call was leery of that 

since I was a VBAC and they said they would really like me to stay but I refused and we 

packed up and came home.  (In hind site, this was the reason it all worked out!! Best 

Decision!!!) (EUA_005)

I decided with my doula and DH that I was going to labor at home for as long as possi-

ble to avoid time clocks and interventions. (EUA_086)



376

Das 12 ocorrências de ‘labor at home’, três são no padrão ‘labor at home for as long as possibile’, que 

ocorre em três relatos do Corpus EUA (EUA_061, EUA_086, EUA_089).

O tempo do relógio no hospital é usado contra a mulher e, em regra, a favor do médico. Em regra, o 

médico, quando presente, é representado como alguém que busca acelerar o processo. Quando não 

está presente, como já mencionado anteriormente na análise do trecho do relato EUA_091 no item 

Nurse, a enfermagem pede à mulher que pare de fazer força para que o médico possa chegar. O mesmo 

ocorre no relato EUA_092: 

After 4 pushes I am told to stop, so we can get the OB. He comes in right as they are 

saying that. (EUA_092)

No relato EUA_070 abaixo, o obstetra comprometido com o VBAC recomenda que a narradora volte 

para casa para comer e informa a razão: se ela ficar, as enfermeiras – incrédulas –  iriam deixá-la passar 

fome e sede: 

Well I felt everything, at 7am my doctor comes to the hospital checks me and I am 

now only 5cm and baby still high -3. He tells me to go out to breakfast because “they 

are going to starve and dehydrate me if I stay here.” So off we went, the nurses 

couldn’t believe I was willing to leave according to them “I was a brave girl trying 

to attempt another VBAC”. We go home and labor at home for another 7 hours. 

(EUA_070)

Privar a parturiente de comida e líquidos é uma prática comum em hospitais e, segundo uma revisão da 

Biblioteca Cochrane (Singata, Tranmer & Gyte, 2013), passou a ser realizada devido a uma publicação 

de 1946 no reconhecido periódico Gynecology que constatou que mulheres que passavam por aneste-

sia geral para fins de cesárea morriam ao aspirar o conteúdo estomacal. As atuais pesquisas apontam 

que esse risco passou a ser considerado extremamente pequeno devido à adoção de anestesia local. A 

prática, todavia, é comum e corroborada por outros trechos do Corpus:

I was still so thirsty. It was around 6am and I hadn’t had a lot to drink since probably 

10pm the night before. I kept begging for ice. I was at first told no, but eventually they 

did bring me some. I wanted sugar so bad, and eventually they brought me ice with 

cranberry juice drizzled on top. When I had a cube of that, it was the best thing ever. 

(EUA_068) 

Uma narradora elabora sobre o significado que a frase ‘don’t eat your breakfast’ possui sobre a partu-

riente que já passou por uma cirurgia no relato EUA_003, abaixo, extraído das linhas de concordância 

para breakfast: 

24 hours later, my nurse came in to tell me not to eat my breakfast, and not to eat or 

drink anything else. It’s amazing how “don’t eat your breakfast”can rip your heart out 

when you know what it means. Again the c-section went well. (EUA_003)

O último trecho a ser contemplado neste item é do EUA_063 em que a parturiente consciente do poder 

do médico – que pode acabar com sua chance de trabalho de parto a qualquer momento – concorda 
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com a ruptura da bolsa. Além de consciência da relação de poder, a narradora demonstra o discurso 

do empoderamento resultante do conhecimento de perito, indicando saber das limitações de tempo 

impostas pelos hospitais, do risco de infecção, do aumento das dores causadas pelas contrações. 

Then, my OB comes in. He wants to break my water. I rebel at first but realize he could 

end this trial to VBAC at any time. When your water is broken or breaks, you are pretty 

much put on a timer. If baby is not born by a certain time, c-section. And, there is no 

going home if labor stops. Oh, and there is an increased chance of infection. And, of 

course, the contractions become much more intense and painful. But, as he put it, I 

had to play ball and I agreed. (EUA_063)

No relato acima, a metáfora usada pelo medico é a do jogo de bola: a narradora topou jogar (i.e. tentar 

um VBAC), as regras do jogo são claras (i.e. fazer o que o médico sugere) e os riscos também (mais dor, 

maior chance de cesárea etc.).

Para resumir os principais achados com enfoque nas perguntas de pesquisa, abaixo as apresentações 

gráficas dos aspectos da identidade dos sujeitos, do discurso e da representação do evento.
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objetificada

empoderada retarda ida 
ao hospital

médico

não 
apoiador 

VBAC

mentiroso sugere 
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bebê

como 
produto

Gráfico 54. Síntese dos aspectos identitários da análise de ‘Doctor’. 
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Gráfico 55. Síntese dos discursos e da representação do parto da análise de ‘Doctor’. 
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Anesthesiologist

Assim como fizemos na análise do Corpus BRA, levantamos as representações para ‘anesthesiologist’ 

(20 ocorrências) no Corpus EUA. Como em todos os itens de análise, as representações, em muitos 

trechos, se sobrepõem, portanto não devem ser interpretadas como categóricas e estanques.

Figura 84. Linhas de concordância para ‘anesthesiologist’

Segundo a interpretação das linhas de concordância para ‘anesthesiologist’:

- O anestesista é desejado, exigido, implorado pela parturiente:

I was petrified of another epidural, but my oh my, when it went in just after 8 am, I 

wanted to marry that anesthesiologist. (EUA_063)

I had two thoughts and said them aloud: “Please call my doctor and can I please get 

the anesthesiologist? I am going to need that epidural ASAP!” (EUA_068)

It was all happening so fast I could do nothing but think of how to stop the pain (1). 

I had previously decided to have a natural child birth (2). (Again, insert hysterical 

laughing here). However, when given the option to have an epidural when my head 

was spinning around, guess what I said? I would have taken a shot of tequila with a 

hit over the head with a frying pan. (3) The anesthesiologist arrived and I had to sit 

through transition contractions while he administered the medication in my back. He 

kept saying, “Don’t move!” Ummm, okay. As soon as he left the room the OB checked 

me again and said, “She’s complete.” (EUA_076)

O relato EUA_076, em que a narradora informa seu desejo por um parto natural (2), representa a 

narradora como disposta a tudo para acabar com a dor (1). Vale destacar que a ideia não partiu dela 

(provavelmente tampouco do anestesista, que só chegou depois), mas ao ser questionada se queria 

a anestesia, ela afirma que aceitaria até ‘uma dose de tequila e uma pancada de frigideira na cabeça’ 
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(3). Durante o trabalho de parto, a mulher se encontra em estado vulnerável e, para ‘acabar com a 

dor’ concorda com intervenções ‘sugeridas’. A sensação de desejar ‘algo’ para fazer a dor parar, como 

observamos na análise de ‘eu desisto’ (EUA_041), quando a mulher expressa não aguentar mais, sem 

estar de fato pedindo cesárea (Make it stop!), bem como na análise de ‘médico > cesarista’, é a deixa 

para que médicos como a Dra. Muriel no relato de cesárea de Fabymitt (Texto 59) e o Dr. Sálvio relatado 

em Hopkins (2000, pp. 734-735) reformulem o discurso da paciente transferindo para ela o ‘pedido de 

cesárea’ ou, no caso em tela, o ‘pedido de analgesia’. 

A narradora do relato EUA_076 visava um parto natural quando se encontrava fora do trabalho de 

parto. ‘Sugerir’ a analgesia contraria e desrespeita os desejos e planos da mulher, assumindo requintes 

de crueldade quando a ‘sugestão’ é feita com insistência e argumentação que mina a confiança da mu-

lher, como o trecho EUA_099 mais abaixo. Uma das formas de se resguardar de possíveis ‘sugestões’ 

é, como já vimos na análise de ‘Doula > called’, elaborar um plano de parto e comunicá-lo, bem como 

possuir guardiões do plano de parto (companheiro, doula, parteira):

(no-one had mentioned drugs to me before, as per my birth plan). (EUA_093)

O relato EUA_099, abaixo, compara a experiência da analgesia com a do nascimento anterior que havia 

sido dolorida (2) e a atual ‘um paraíso’ (3). O paraíso é uma metáfora empregada também no Corpus 

BRA para se referir à anestesia (BRA_097). Neste relato, chamamos atenção também para o pedido 

de desculpas da narradora à enfermeira por ter se descontrolado (4), afirmando que se sentia mal 

com isso (5), pedindo desculpas novamente (6). O discurso do pedido de desculpas surge em diversos 

itens de análise (EUA_058 e EUA_083), bem como no Corpus BRA (BRA_058 ,BRA_021, BRA_048,) e 

foi discutido em ‘I > lamented’, portanto não será retomado. O aspecto que queremos destacar aqui 

é o discurso da enfermeira que tranquiliza a parturiente, explicando que cada mulher possui uma dor 

diferente. A explicação da enfermeira é registrada em detalhe no relato abaixo como uma parte posi-

tiva da experiência e contrapõe-se à representação da enfermeira como grosseira (rude, EUA_092) e 

fria (no warmth, EUA_056). A excepcionalidade do tratamento respeitoso o torna digno de menção no 

relato. No Brasil, por exemplo, Aguiar (2010), ao investigar as práticas de maternidades em São Paulo, 

constatou que o tratamento grosseiro e algum tipo de maltrato são esperados pelas pacientes. 

I was practically screaming for an epidural (1). I didn’t think my body could take the 

pain. Luckily, the anesthesiologist was right up the hall and came right in. I felt the 

lidocaine shot but never felt the epidural AT ALL. When he said he was done, I was very 

surprised. I specifically remember my epidural being painful when I had Benjamin. (2) 

He did, however, give me an ITN so it would take effect immediately while I waited on 

my epidural to kick in. That was heaven (3). I felt like a whole new person. After I got 

the epidural, I apologized for freaking out. (4) I said, I feel like such a wuss! (5) Sorry I 

was freaking out! (6)” The nurse reassured me that everyone’s pain level was so differ-

ent and that she has had people come in at 9cm saying, “I think I’m in labor” and oth-

ers come in at 1cm screaming for an epidural and not to be sorry (7). (EUA_085)

Ainda sobre o relato EUA_085, acima, após se desculpar (4), a palavra que a narradora elege para des-

crever como se sente é ‘wuss’ (5). Wuss, segundo o Urban Dictionary, é gíria formada por duas palavras 

whimp (fracote) e puss (mulherzinha) e, em geral, é adotada para se referir a homens fracos e covardes. 
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A escolha de wuss possivelmente opera no inconsciente da narradora e resulta do efeito cumulativo 

de ‘escolhas infinitesimais do inconsciente que, acumulando-se, contribuem para construir a situação 

diminuída das mulheres’ (Bourdieu, 2014, p. 75) que, mesmo em trabalho de parto, se comparam a 

padrões do que seria o comportamento masculino esperado; no caso em tela, isso significaria ser forte 

e destemido em todas as situações. Por não agir como/ser homem, a narradora se desculpa. Por outro 

lado, se a narradora conscientemente emprega tais palavras como ‘neutras’, isto é, para se referir a 

homens e mulheres, tampouco escapa à visão androcêntrica que se impõe como neutra (Bourdieu, 

2014, p. 18).

- O anestesista oferece a analgesia, insiste e argumenta contra a recusa minando a confiança 

da parturiente:

(at some point in here the anesthesiologist came in and offered me an epidural, at 

which point I said thanks, but no thanks.  He told me that 90% of laboring moms end 

up getting epidurals.  I said that’s great, but I’d like to try without it.) (EUA_099)

- O anestesista não fazia parte do plano:

After all of this preparation, all of the reading, all of the praying, all of the positive 

thinking I caved and asked for an epidural.  Shortly after the anesthesiologist left, I 

started feeling better. (EUA_096)

Em três relatos acima (EUA_096, EUA_099 e EUA _085) o anestesista não fazia parte do plano original e 

entra em cena a pedido da parturiente, por sugestão de terceiros e por sugestão do próprio anestesis-

ta. Os trechos selecionados demonstram como é difícil resistir à analgesia, mesmo tendo se manifesta-

do contra, a mulher é representada como aceitando ‘qualquer coisa’ para acabar com a dor. O mesmo 

foi constatado na análise de ‘Eu > desisto’ no Corpus BRA. A fragilidade da mulher diante da dor e o 

impulso de aceitar analgesia ressaltam o que os relatos ensinam – é preciso planejar tudo cuidadosa-

mente. Não basta desejar um parto sem analgesia, é preciso contar com mecanismos internos e exter-

nos que ancoram e fazem valer as decisões que a mulher tomou quando não estava na situação de dor. 

Os mecanismos internos como ‘ler’, ‘rezar’, ‘pensar positivamente’ (EUA_096, acima) são os primeiros 

a serem nocauteados na primeira menção de analgesia (EUA_076, acima). Os mecanismos externos, 

tais como a elaboração de um plano de parto, equipe de apoio (marido, doula, parteira, médico) são 

mais robustos. A narradora que recusou o anestesista no relato EUA_099 não conseguiu fazer valer seu 

desejo de parto normal e foi submetida a uma cesárea, conforme o trecho seguinte:

Then he came over to the right side of the bed and told me that that I needed a cesar-

ean.  He said the baby was not handling pushing well and we needed to get him out.  

He said the baby was too far down for forceps or vacuum (huh? – didn’t know they 

could be, but that didn’t occur to me at the time) (1).  I remember being very upset, 

but almost relieved at the same time.  Relieved (2) that this ordeal would be over soon, 

but upset (3) because I was going to have a c-section.  I started crying.  I didn’t  say 

anything or protest or ask questions or see if I had other options.  Nothing.  I just gave 

in and said okay (4).  I wasn’t going to get that triumphant moment and slimy baby 

on my belly. I wasn’t going to feel the “ring of fire” as he crowned.  Mom and Dad 

weren’t going to be able to see him born.  We weren’t going to get to delay the cord 
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cutting like I wanted (5). As soon as I said okay everything happened like clockwork (6). 

(EUA_099)

Ao refletir sobre a experiência, a narradora constata que as justificativas do médico não eram indica-

ções absolutas de cesárea e uma delas (1, bebê baixo demais para fórceps ou vácuo extrator) nem se-

quer é encontrada na literatura médica. A narradora também relata a mistura de sentimentos: o alívio 

e tristeza (2) – bem como o fato de não ter indagado sobre outras alternativas ou se recusado (4). O 

discurso dos relatos de parto analisado até aqui representa, em inúmeros trechos (EUA_099, EUA_109, 

EUA_096, etc) a mulher como responsável por resistir, perguntar, contestar, como se as circunstâncias 

e as estruturas (o ‘sistema abstrato’) tivessem permitido outro desfecho (4), como se fosse possível so-

lapar os mecanismos perfeitamente articulados – precisos como o mecanismo de um relógio – para o 

desfecho cirúrgico (6). Na sequência, mais um trecho do relato EUA_099, representando o anestesista.

- O anestesista é desagradável, inconveniente e a narradora não consegue responder à altura:

The anesthesiologist was behind my head pushing the bed and said “see, I told you 

you’d need me”.  I wasn’t able to come back with a witty comment at the time, but 

later I wanted to tell him “yeah, well, I didn’t ask for your help! (EUA_099)

- O anestesista demora a chegar na percepção da parturiente:

I again asked for the anesthesiologist. I was told he was in another patient’s room and 

couldn’t get to me yet. (EUA_068)

A percepção alterada sobre a passagem do tempo é uma constante na representação da mulher com 

dor e surge novamente na análise de ‘anesthesiologist’.

- O anestesista é recebido com alívio pela parturiente:

Soon the anesthesiologist arrived, ahhh he was my savior! (EUA_062)

Em termos de campos semânticos, notamos com o relato EUA_062 no qual o anestesista é represen-

tado como ‘salvador’, quase um deus, que outras palavras de cunho religioso são empregadas com o 

anestesista: ele é capaz de levar a mulher ao paraíso, aos céus (BRA_097, EUA_99) ou ser levado por 

ela ao altar (EUA_63).

- O anestesista conhecido adere ao plano de parto:

My midwife was thrilled with the anesthesiologist who was on and reassured me that 

he was great with his patients.  Mike had talked with the midwife in private and had 

made sure that if I needed a c-section, they would use the epi and not put me under.  

My midwife later said her heart just broke thinking of what Mike had to see last time.  

She reassured him that would be the goal, but also said that wasn’t going to happen 

(1).  Everyone (2) kept verbalizing the plan (3) and acknowledging my fears about the 

epidural send[ing] my baby into distress even the anesthesiologist. (EUA_082)

No trecho acima, não só a narradora é percebida por todos a seu redor (midwife, anestesista, compa-

nheiro) como um agente competente, com receios e preocupações válidas, mas seu companheiro (1) 
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também. A narradora reconta como ‘todos’ sinalizavam para ela que estavam de acordo com o plano 

de parto (3). 

- O anestesista tem o poder de amarrar os braços da gestante ou deixá-los livres (BRA_010):

As far as cesareans go, we had a “good” (1) one. My friend, Cassie, interpreted and 

videotaped the whole thing and firmly advocated so that they brought David to me 

immediately. The anesthesiologist kept one hand free (2) so that I could touch my son. 

(EUA_109, primeira cesárea)

- O anestesista não coopera com a mulher e amarra seus braços:

The cesarean itself, was totally unlike David’s. The anesthesiologist refused to coope-

rate and strapped me down. I protested and tried to explain about being able to com-

municate with Joe. I couldn’t even sign to my husband. (EUA_109, segunda cesárea)

Nos dois trechos imediatamente acima, a narradora do relato EUA_109, surda-muda, descreve cenas 

de suas duas cesáreas anteriores. A primeira é considerada uma cesárea ‘boa’ (1), tendo contado com 

uma amiga intérprete de língua de sinais e não tendo ficado completamente amarrada. Na segunda ex-

periência, o anestesista é representado como alguém que se recusa a cooperar e que amarra a pacien-

te. Esse trecho foi analisado em ‘I > protested’ e não será retomado aqui. Apenas, faremos a conexão 

entre as mulheres, como a narradora do EUA_099, acima, que se responsabilizam por não questionar 

ou fazer objeção, e aquelas que, como a do relato EUA_109, articulam alguma resistência. Nenhuma 

das duas tem sua preferência atendida se não tiver o respaldo de mecanismos de ancoragem internos 

e externos. A importância da ‘equipe’, em inglês, ‘birth team’, foi ressaltada na análise de ‘I knew I’, rea-

parece em ‘Doctor > seen’ e também no Corpus BRA em ‘Parteira > casa’. A integração das pessoas da 

equipe põe em marcha os mecanismos internos (meditação, pensamento positivo, força de vontade)  e 

externos (plano de parto, companheiro, doula, etc.) ativados pela narradora.

- O anestesista não leva a mulher a sério:

They had me lay back and the nurse was still trying to get more IV fluids in my arm.  

The anesthesiologist started poking me and I could still feel everything!  He would 

poke and I could feel it (this was shortly after Anna Nicole Smith had had her c/s and 

she claimed she felt the whole thing) and I said “I FEEL THAT!”  I got a little nervous 

about that, partly because he sounded like he didn’t believe me when I told him I could 

feel it. (EUA_099)

- O anestesista é chamado pelo obstetra para interromper a analgesia:

I pushed for an hour and we weren’t getting anywhere so Dr. Biter called the anesthe-

siologist to come in and unplug the epidural because he didn’t think I was feeling it 

enough to push efficiently. (EUA_006)

Todas as representações acima coincidem com as representações de ‘anestesista’ no Corpus BRA. Po-

rém, ao contrário do que constamos no Corpus BRA, em que o anestesista é também representado 

no papel de alguém que consola ou tranquiliza a paciente, sendo às vezes a única pessoa que trata 

a gestante de uma forma gentil (BRA_068) durante o nascimento, no Corpus EUA o anestesista não 



383

assume esse papel. Possivelmente, devido à diferença no modelo de atenção obstétrica. No Brasil, o 

anestesista é obrigado a estar presente o tempo todo. Nos Estados Unidos, ele é alguém que entra e 

sai (EUA_006, EUA_096, EUA_062, EUA_076) da sala de parto.

Doctor  > Doctors

Analisamos os colocados e as linhas de concordância para a palavra-chave DOCTOR no plural, incluindo 

doctors/obstetricians/obs. Por meio da pesquisa na forma do plural, pretendemos, assim como fizemos 

anteriormente, encontrar generalizações para levantar as representações que as narradoras fazem dos 

médicos. Encontramos 68 ocorrências. Os primeiros colocados são: practice, nurses e most. A seguir 

apresentamos como o discurso dos relatos de parto normal após cesárea representam os médicos.

Figura 85. Lista de colocados para DOCTORS.

Doctors  > practice

Os trechos abaixo fazem referência ao modelo de atenção obstétrica eleito pelas narradoras: OB prac-

tice. Em uma ‘practice’ os médicos se revezam em plantões no atendimento de pacientes que possuem 
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um médico principal, mas não são atendidas unicamente por este, e sim por aquele que estiver de 

plantão. Em geral, ao longo do pré-natal, a gestante passa por todos os médicos da ‘practice’ para ter a 

chance de conhecê-los. Os trechos selecionados a partir das linhas de concordância refletem a preocu-

pação da narradora em ser atendida pelo médico pró-VBAC. O relato EUA_094, abaixo, traz a satisfação 

da narradora (2) ao descobrir que o ‘seu médico’ estava de plantão (1). A narradora pedagogicamente 

explica o porquê da satisfação: apesar de todos os médicos ‘fazerem VBACS’ (3), havia um que conhe-

cera durante o rodízio (4), que aparentava não gostar nem um pouco (5). O enunciado que começa 

com Although.. é marcado por graus de modalização (‘doctors will do’ e ‘I could tell’). A modalização de 

um período como já mencionamos é, segundo Fairclough (2003, p. 219), a relação entre o autor e suas 

representações; traduz-se em um comprometimento com aquilo que, segundo o autor, é verdadeiro 

ou necessário. A narradora se vale de um menor grau de comprometimento na primeira parte do enun-

ciado, que começa com uma conjunção adversativa, antecipando a oposição subsequente. O grau de 

comprometimento da narradora é ascendente. Primeiro, faz uma afirmação – cujo sujeito são doctors  

- utilizando um verbo modal mais forte (‘will do’), porém logo em seguida o grau de comprometimento 

com a verdade aumenta, apesar de nele estar o modal ‘could’. A narradora sinaliza o aumento do nível 

de comprometimento a partir do ponto em que passa a usar ‘I’ diversas vezes para representar explici-

tamente a sua voz. Apesar de modalizar (could), cerca o verbo modal do pronome pessoal de primeira 

pessoa e da expressão adverbial de intensidade, que não deixa dúvidas sobre o seu comprometimento. 

When the contractions were almost 2min apart I called the emergency number and my 

doctor was on call (1). (YES!!)  (2) Although all doctors in the practice will do VBACS 

(3), I had one during my rotation (4) that I could tell didn’t like doing VBACS at all (5).  

(EUA_094)

A narradora do relato EUA_066, abaixo, não teve a mesma sorte. O médico de plantão quando ela en-

trou em trabalho de parto era aquele que ‘tem’ (1) uma questão de ‘vingança pessoal’ (2) com partos 

domiciliares. A afirmação é categórica, isto é, não modalizada e, como tal, não deixa margem para ou-

tras possibilidades. Para fundamentar sua afirmação categórica, a narradora arrola as atitudes e ações 

do médico que: entra no quarto do hospital sem falar com o companheiro, a equipe ou a narradora (3); 

não atende o pedido da parturiente de usar a banheira (4); repreende a mulher por ter escolhido um 

parto domiciliar (5); alega que o risco de rotura uterina é maior do que realmente é (6); faz exame de 

toque contra a vontade da parturiente (7); enfia a mão pelo canal vaginal com violência (9, 11) e, ao 

final, recusa o pedido da narradora de entrar na banheira (13).

“Can I get in the tub?” I refrained.  I had to wait for the doctor.  (I should pause here to 

mention that I live in a small town, we have one OB practice with 3 doctors and one 

hospital.  The chief of obstetrics at this hospital is one of those doctors, and he has (1) 

some personal vendetta (2) with home birth.  And guess who was on-call that night?  

Trinlie [midwife] had gone to their office on Monday to inform them that I had been 

risked out of home birth and due to come in to L&D 

 at any time to VBAC.  It was now early Wednesday morning about 2 or 3am.) Dr G 

walked through the door without acknowledging my husband, my team or myself (3).  

I immediately asked for the tub and he immediately informed me that we needed to 

have a chat (4).  He proceeded to scold me (5) for choosing to home birth as a VBAC, 

citing my misinformation and the “1% risk of uterine rupture”.  I know that it’s .03-
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.07% because I have spent the last 8/9 months doing nothing but research in the birth-

ing community, but I say “ok” (6).  He does a cervical check that I asked him not to (7), 

but he “needed” to asses my progress, so I said “ok”  (8). After he shoves (9) his hand 

inside of me as if I were livestock (10) and twisted (11) it around back and forth (that is 

some agonizing pain, my friends) (12), he tells me no tub because (13) I’m a VBAC, and 

they need to constantly be monitoring me.  (EUA_066)

A narradora EUA_066, apesar de discordar, coopera com o médico ao dizer “ok” (6, 8). Nesse trecho, 

também ouvimos outra voz da narradora entre parênteses (12) pela qual ela interpela os leitores (‘my 

friends’). As aspas usadas no trecho acima sinalizam o discurso do médico e o consentimento monos-

silábico da narradora. A lista de violências não se esgota no trecho acima, ele continua a aterrorizar a 

parturiente com ‘ameaça’ de ocitocina sintética, cesárea e/ou vácuo extrator. A continuação do trecho 

está no item ‘I think I’, onde foi analisado em termos da operação ideológica do discurso médico.

No relato seguinte, EUA_110, abaixo, a narradora expressa uma preocupação de ser ‘deixada em paz’ 

(1) pelos médicos para que o trabalho de parto evoluísse sem intervenções. A preocupação é destaca-

da do corpo do relato principal por meio dos parênteses como se fosse uma segunda voz da narradora. 

A primeira exterioriza os fatos (espaçamento das contrações, trabalho de parto espontâneo, equipe). 

A segunda interpreta e justifica, assumindo um tom denunciativo indireto ao fazer intertexto com o 

discurso ativista pró-VBAC, o qual alerta as mulheres a esperar o trabalho de parto espontâneo, evitar 

intervenções, não ir cedo demais ao hospital etc. 

My contractions very quickly picked up to every 3-6 minutes and it seemed like things 

might just go on their own. We agreed that I’d stick with the family practice folks as 

my primary doctors and have the OB folks keep an eye on the baby. (At that point my 

main concern was to make sure they left me alone (1) if everything looked good and to 

quickly identify and respond to any real problems). (EUA_110)

O relato seguinte é de uma narradora que buscou apoio na unidade do National College of Midwives 

(NCM), porém não teve uma experiência feliz, tendo optado por uma ‘practice’ que atendia partos do-

miciliares integrada por médicos com uma alta taxa de sucesso em VBACs. O trecho do relato EUA_109, 

abaixo, demonstra como é difícil encontrar suporte para um VBAC mesmo com midwives, além de 

mencionar um importante critério de escolha do prestador de serviço: sua taxa de sucesso em VBACs. 

Do ponto de vista da operação ideológica de Thompson (2002), a midwife adota a reificação, represen-

tando situações transitórias como permanentes.

During my sixth month, the CNM (sic) and I had a disagreement about VBAC issues and 

could not see eye to eye on this birth. She was not very positive about VBAC and felt 

that I had a lot of issues to work out (1). I was merely looking for reassurance, and she 

felt that I was not ready for a homebirth and should look into a hospital birth instead. 

Joe and I decided then to go with a homebirth practice with several doctors and a high 

VBAC success rate (2). (EUA_109)
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Doctors  > nurses

O objetivo de procurar pelo termo no plural é levantar possíveis generalizações feitas pelo discurso dos 

relatos sobre as representações dos médicos pelas narradoras. O item anterior não revelou nenhuma 

generalização sobre os médicos do ponto de vista da narradora, porém, trouxe à tona mais uma vez os 

discursos pedagógico e denunciativo que têm sido uma marca constante tanto nos relatos do Corpus 

EUA como nos do Corpus BRA.

No relato abaixo, a generalização é obra da fala de uma obstetra reportada em discurso indireto pela 

narradora. Segundo a obstetra, médicos que atendem VBAC ficam nervosos a ponto de ‘tomar litros 

de Pepto-Bismol’ (1), um remédio sem tarja usado para indisposição estomacal, náusea e azia, pois 

ficam apavorados (2) de alguma coisa dar errado (3). Em seguida, diante do desejo da narradora de 

não tomar analgesia, a médica responde que seria obrigatório (4). Com a construção ‘It would be man-

datory...’ a médica constrói um discurso do qual se afasta e apresenta a obrigatoriedade como se fosse 

algo natural e aceito, disfarçando a relação de poder por meio da modalização (‘would be mandatory’). 

Não só no trecho abaixo, mas em diversos outros trechos selecionados, o discurso do médico é repre-

sentado como tendo um estilo monológico em que, no caso do relato EUA_002, a médica emite enun-

ciado categórico (‘that was not an option’) sem se preocupar com a natureza interativa do discurso.

On my next visit, the female OB (the one who convinced me to have an early epidural) 

recounted how the doctors and nurses on call gulp down bottles of Pepto-Bismol (1) 

when they have a VBAC patient in labor because they’re so afraid (2) that something 

will go wrong (3). And when I told her I was considering avoiding the epidural, she told 

me that was not an option. It would be mandatory (4) once I was three or four centi-

meters dilated. (EUA_002)

Os dois trechos subsequentes (EUA_020 e EUA_040) representam a mulher empoderada que dispensa 

médicos e enfermeiras. No primeiro relato, a mulher é representada como alguém que sabe parir e 

completamente à vontade em seu corpo. No relato EUA_040, o trecho faz parte do encerramento do 

relato em que narradora, também empoderada, transmite orgulho de não ter precisado do aparato 

tecnocrático nem dos peritos durante toda a gravidez.

I was pushing on my own and without much direction from the doctors and nurses at 

this point. I just did what felt best for me. If I felt the need to cry out, I cried out. If I felt 

the need to breathe deeply, I breathed. (EUA_020)

Without any technology, wires, machines, monitors, IVs, medications, doctors or 

nurses. Without anything or anyone invading my space that I didn’t need or want. 

Without any doctors visits (or even any office visits) throughout my entire pregnancy. 

Even all my prenatal visits were in our home! (EUA_040)

Por fim, o discurso do risco é o pano de fundo do trecho do relato EUA_104 abaixo em que a represen-

tação da mulher e do parto como algo perigoso devido ao tamanho do bebê (2) faz com que ‘milhares 

de pessoas’ (1) observem a suposta tragédia anunciada no trecho do relato EUA_002, acima.
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There was a cast of thousands (1) in the room at that time: doctors for the “oversized” 

baby (2), nurses to assist with the post-VBAC business, probably a couple of residents, 

David, Sandra, and me. So I just went ballistic and pushed like I had no feelings at all 

and I was only made for pushing. And then out came Oliver. (EUA_104)

A palavra “oversized” é usada entre aspas com ironia e também para reportar a fala do médico preo-

cupado com o tamanho do bebê. O tamanho do bebê em relação ao corpo da mãe é uma constante 

no discurso dos relatos de parto normal após cesárea em ambos os corpora. Aparece desde o início da 

análise, no item ‘I wish I’, também de forma ironizada (“big”) e denunciativa:

I wish I had a dollar for every time a woman has had a c-section for a “big” baby and 

then VBACed an even bigger baby.” (EUA_022)

Doctors  > most

O último colocado de doctors a ser analisado é most. Aqui encontramos no relato EUA_002 uma gene-

ralização já mencionada no item ‘I > wish’. O discurso é pedagógico, pois informa sobre a dissonância 

entre o tempo fisiológico, que é o tempo necessário (1), e o tempo do médico, que é o tempo permi-

tido, bem mais curto (3). A consciência de estar sendo pressionada pelo tempo ‘não ajuda’ e afeta o 

estado mental e emocional da mulher (4).

Lastly, most doctors are not willing to let a woman push for three hours. Even though 

the average pushing time for a first-time delivery is two hours (1), most doctors start 

mentioning the dreaded “C” word (2) after much less time (3), which is not helpful (4) 

for a woman’s mental and emotional state. (EUA_002)

O trecho acima reflete o controle do tempo por parte do médico/hospital. O tempo é um importante 

elemento do sistema de atendimento institucional que é centralizado no médico e organizado para 

funcionar de forma rápida e eficiente: como o mecanismo de um relógio. A metáfora aparece na aná-

lise do relato EUA_099 em Doctor> anesthesiologist, em que a narradora afirma que, assim que ela 

‘consentiu’ com a cesárea, o mecanismo foi posto em operação: ‘As soon as I said okay everything 

happened like clockwork.’ (EUA_099).

A fala da mulher sobre o tempo do parto no relato EUA_002, acima, dialoga com os textos aos quais 

médicos são expostos ao longo de sua carreira. Um deles é o gráfico usado por Martin, (2001:60), reti-

rado de um manual para consulta rápida em hospitais, para demonstrar as situações em que o trabalho 

de parto pode falhar. O caminho da esquerda contém todas as possibilidades que levam à cesárea; o 

da direita, ao parto. 
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Tempo fisiológico 

para ‘empurrar’ 

2 a 3 horas 

segundo o relato  

EUA_002 

Texto 70. Gráfico retirado de Obstetrical Decision Making (1982, p. 173) citado em Martin (2001, p. 60).

A seta longuíssima, indicada pela chave em vermelho, reflete um tempo de espera incompatível com 

a noção de tempo e eficiência praticada em hospitais: basta comparar com o lado esquerdo do gráfico 

em que o número de setas sugere o número de ações/procedimentos que poderiam ocorrer nesse 

mesmo intervalo de tempo em que o médico não estaria ‘fazendo’ nada. Martin (2001) adota a me-

táfora dos meios de produção para descrever a relação entre o médico, a mulher e o bebê durante o 

parto: o médico seria o gestor da linha de produção, a mulher a trabalhadora, seu útero, uma máquina 

e o bebê o produto. O gestor, portanto, precisaria garantir o funcionamento eficiente não só da linha 
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de produção, mas de toda a fábrica, e a consecução de seus objetivos (e.g. lucro). Ele faz isso por meio 

do controle que exerce sobre a ‘trabalhadora’ (i.e. a mulher em trabalho de parto, ‘laborer’) e a ‘má-

quina’, que precisa ‘desempenhar’. O desempenho é medido de acordo com o tempo da fábrica e não 

consoante o tempo do corpo da trabalhadora. A trabalhadora recebe instruções (e.g. empurre, não 

empurre) e a ‘máquina’, estímulos para desacelerar (e.g. anestesia para que o médico possa chegar) e 

acelerar (e.g. ocitocina sintética para acelerar) o processo de produção conforme o tempo ditado pelo 

médico. O médico ainda é o gatilho que aciona outros profissionais (e.g. enfermeiros, anestesistas) e 

recursos (e.g. centro cirúrgico, medicamentos) pondo em marcha todas as engrenagens do mecanis-

mo do relógio do relato EUA_99 – e um relógio não para. Nesse cenário, não haveria tempo ocioso, o 

tempo ocioso seria mal visto, pois todos ‘precisam’ estar fazendo algo para que a ‘máquina’ entregue 

o ‘produto’ que, subsequentemente, será lavado, aspirado, preparado, armazenado etc. Mudar esse 

paradigma é um dos desafios da atenção não-intervencionista centrada na mulher, em que agir não 

é sinônimo de ‘fazer’, mas também de ‘esperar’. Para lidar com a necessidade de ‘fazer’, um médico 

americano encontrou uma alternativa criativa; tricotar gorrinhos para os bebês que ele espera nascer:

Texto 71. Foto retirada do blog Dr. Bob’s baby beanies (Sansonetti, 2014).

No trecho acima, a metáfora da fábrica mostra que todos os caminhos potencialmente levam à cesá-

rea. No trecho seguinte, a metáfora busca mostrar como todos os caminhos não levam ao parto  nor-

mal após cesárea. No próximo trecho, o discurso também é pedagógico, pois ensina que é difícil obter 

um VBAC hospitalar. O percurso percorrido pela narradora é semelhante ao interior de uma cebola, 

metáfora usada por Arendt em Origins (1951) para descrever a organização do sistema totalitário: é im-

possível chegar ao centro e cada caminho aponta em uma direção enquanto o almejado é inatingível. O 

caminho da busca por hospitais leva a hospitais que proíbem VBAC. A busca por médicos na região leva 

a médicos que não atendem VBAC e a médicos que atendem VBAC nos hospitais que proíbem VBAC.
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I also found that some of the hospitals had VBAC bans, most of the obstetricians in the 

area no longer attended VBACs, and those that would theoretically attend a VBAC only 

delivered at hospitals with VBAC bans. (EUA_072)

O último trecho reforça como a maioria dos médicos no país não ‘ousa deixar’ uma mulher sequer 

‘tentar’ um VBAC (1), mas o médico da narradora ‘deixou’ e ‘nunca duvidou’ (3). O trecho curto possui 

diversos marcadores de modalização sinalizando o comprometimento dos atores. O baixo comprome-

timento da maioria dos médicos é sinalizado por ‘wouldn’t dare’, representando os médicos em geral 

como covardes. O total comprometimento do seu médico (‘my doctor’) é marcado por (‘never’, ‘once’).

I did it, I really did it! I had a natural VBAC after 3 c-sections. When most Doctors in 

this country wouldn’t dare let me try it (1) my Doctor did (2), and he never doubted 

once that I could do it (3) ! (EUA_078)

8.7. ‘husband’

A última palavra-chave a ser analisada neste capítulo é ‘husband’ (241 oc.). Como o discurso dos re-

latos também emprega outras formas para se referir ao marido – DH (dear husband), hub, hubby – a 

expressão de busca foi composta por: husband/dh/hub/hubby (339 oc.). Não foram incluídas outras 

palavras de busca como: SO (significant other), partner, LO (loved one), pois não ocorrem no corpus 

como sinônimo de husband.
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Figura 86. Colocados de HUSBAND

Husband > poor 

A partir das linhas de concordância e visualização do relato, ‘HUSBAND segundo a análise das linhas de 

concordância com o colocado ‘poor’  (coitado) é representado como:

- aquele que aguenta os rompantes da mulher:

It took until about 11:00 am before I finally reached 10 cm and I really started to lose 

my focus (1). I got pretty mean with the other doctor that came in to check on me and 

pretty naughty to my poor husband. I tried to endure the pain (2), but I lost it (3) when 

they told me I was at 10 cm, but couldn’t push yet because the baby hadn’t dropped 

low enough. I think I screamed (4) for the epidural at that point. (EUA_006)

No relato EUA_006 acima, a mulher se representa como alguém que perde o ‘foco’ (1) e controle (3) 

e grita pedindo anestesia (4). Assim como em diversos outros trechos analisados, a mulher, em regra, 

se vê obrigada a e tenta se controlar (2). Ao atribuir seu comportamento à falta de ‘foco’ (1), a mulher 

busca sinalizar aos demais agentes que os lapsos se devem à temporária falta de foco. A importância 
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de ser percebida como um ‘agente competente’, por si mesma e pelos outros, foi levantada na análise 

de ‘I > lamented’.

No relato seguinte (EUA_021, abaixo), a mulher pressiona o corpo do marido durante as contrações. 

Em vários outros relatos, o marido é representado como alguém em quem a narradora extravasa a dor. 

Em trecho do relato EUA_026 analisado em ‘I>lamented’, a narradora dá um tapa na mão do marido 

(‘smacked his hand’), no relato EUA_083, a narradora aperta a mão do marido com força (‘squeezing 

the crap out of DH’s hand’)

I was feeling a lot of rectal pressure and wanted to try pushing. With every contraction 

my poor husband was being squished further and further into the memory foam mat-

tress18. It was very uncomfortable for the both of us to be on the bed. (EUA_021)

- o responsável pelas crianças:

My sister and I got on the phone and called everyone who was planning to be there, 

including my poor husband who had to wake from a deep sleep, pack up 4 year old 

and 2 year old, drop 2 year old off with my mother-in-law and get himself and 4 year 

old down the hospital before I gave birth. (EUA_072)

Nearly a year later now, and I still look at Emerson sometimes and just smile at what 

we went through together. He’s such an amazing little boy. He’s so happy, calm, easy, 

adventurous (!!!!TROUBLE!!!), and boy does he love his mama – I step away for mere 

moments and water works start as though I’ve abandoned him – it’s cute, and I love 

it, even when it’s frustrating because I can’t run out for 15 minutes by myself without 

leaving him with some poor soul (my husband or parents) who has to try and calm 

him down.  (EUA_026)

Husband > run

A partir das linhas de concordância, identificamos que ‘run’ ocorre nos padrões ‘run errand’, fazer tare-

fas domésticas (3 oc.) e ‘run a bath’, preparar a banheira (2 oc.), ‘run to’, correr (2 oc.).

Antes de o trabalho de parto engrenar, o marido e a midwife aproveitam para fazer tarefas relaciona-

das ao lar:

My husband went out to run some last minute errands because I told him it was now 

or never. I was home alone with my 3 year old and letting him mostly play alone. 

Around 5 I called my husband to say I needed him home and ran some bath water to 

relax. (EUA_018)

Since I was still in very early labor, my midwife stepped out to grab lunch with her hub-

by and then run another errand. (EUA_015)

18 Memory foam mattress: colchão com espuma viscoelástica que se adapta ao formato do objeto pressiona-
do contra ela e volta ao normal lentamente. 
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Durante o trabalho de parto, o marido sai correndo para comprar algo:

I don’t think any of us realized just how close I was. My husband had run to get Chipo-

tle for me and him right before I got in the tub - this matters later. (EUA_015)

I had a contraction and she told me to push. I was pushing wrong. Not surprising since 

I was on my back in stirrups, but I had given up that fight. I got some lessons. During 

this Joab said “Man, I wish I had my Chipotle right now” The OB, my cousin some other 

staff looked at him funny. I shouted some explicative about his burrito. (EUA_015)

I was petrified of another epidural, but my oh my, when it went in just after 8 am, I 

wanted to marry that anesthesiologist. By this time I was fully effaced and around 

5 cm.  my husband needed to run to the store for a while and I needed to sleep. The 

nurse had me turn on my left side while he was out. She came back about 35 minutes 

later and checked me. I was at 6 cm. Doc came in about 5 minutes later and checked 

me again. I was at 7cm. WHERE IS MY HUSBAND???? They told me not to panic but to 

give him a call and tell him to head back when he can. I was starting to feel that pres-

sure and knew it was not going to be long. (EUA_063)

Durante o trabalho de parto, o marido prepara a banheira a pedido da equipe:

Around that time the pain was so awful that I asked if I could move to the bathtub. 

They kind of laughed at me (nicely) because they didn’t believe I could make it, but 

I insisted that’s what I wanted, so they asked my husband to run me another bath. 

(EUA_106)

After we cut the cord, my husband took the baby, and I pushed out the placenta in that 

bath my husband had run for me. I rested in the bathtub for a few minutes and then 

climbed into bed and nursed my beautiful little newborn for the first time. My midwife 

told me then that my daughter was 9 pounds 5 ounces! That’s 11 ounces larger than 

my first daughter who was “too big” to fit through my pelvis. (EUA_106)

Husband > children

Das cinco ocorrências de ‘husband’ no contexto de ‘children’, quatro estavam no mesmo relato fazendo 

com que selecionássemos apenas uma por relato. Em um deles (EUA_072), o marido é representado 

como alguém que atende as crianças. No outro, a narradora do EUA_078 compara a saída do hospital 

após o VBAC com a saída do hospital após a cesárea.

My husband put the children to bed and then he went to bed. I tried lying down for 

awhile, but I was having contractions that were uncomfortable if I was lying down, but 

I could hardly notice them if I was sitting up. (EUA_072)

No relato EUA_072, acima, a mulher manifesta desconforto de passar pelo trabalho de parto deitada 

na cama. O parto na cama será objeto do último item de análise abaixo, ‘Bed & Bath’.
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48 hours later, we were headed home! And this time, I was not in unbelievable pain (1) 

from major surgery (2). I actually (3) got to walk out of the hospital (4) with all four of 

my children and husband! So incredibly thankful and blessed! (EUA_078)

A narradora do relato EUA_078 acima, ao final de seu texto, faz uma avaliação das duas experiências 

por meio da comparação.  Reconta que após a cirurgia estava com uma ‘dor inacreditável’ (1) causada 

por uma cirurgia de grande porte (2). Ao se valer dos advérbios (‘actually’, ‘incredibly’), a narradora 

expressa a natureza surpreendente do feito que é ‘sair andando’ após dar à luz (em vez de sair na tra-

dicional cadeira de rodas) e a ‘incrível’ sensação de gratidão por ter passado pela experiência. A narra-

dora se representa como alguém forte, abençoada e grata. Para concluir este item, Husband>children, 

destacamos a coesão lexical do discurso no trecho do relato EUA_078. Os advérbios intensificadores 

(actually,  incredibly) e os adjetivos (unbelievable, major)  usados na avaliação, pela narradora, das 

duas experiências, não deixam dúvidas sobre qual a narradora considera mais positiva tendo em vista 

a intensidade que denotam. No caso de incredibly usado com thankful, por exemplo, os principais co-

locados de thankful na língua geral são deeply, extremely, very (Oxford Collocation Dictionary, 2009). A 

intensidade transmitida por incredibly é superior aos três, pois ainda encampa o elemento semântico 

da surpresa.

Caminhamos para o fechamento da análise, porém, como durante a investigação dos colocados de 

Husband  (poor, run e children) notamos referência a dois locais do trabalho de parto e parto: a cama 

(EUA_072, EUA_021) e a banheira (EUA_106). Tal padrão de ocorrência nos levou a apurar as linhas de 

concordância para bed e tub/bathtub. Antes, contudo, apresentamos o gráfico síntese da análise de 

Husband.

Husband

identidade

mulher

em 
trabalho 
de parto

sem foco

malcriada

malvada

após o 
parto

grata

forte

abençoada

marido

coitado apoio físico/ 
emocional

responsável 
pelas 

crianças

prepara a 
banheira

evento

trabalho 
de parto

banheira

relaxante analgesia 
natural

Gráfico 56. Síntese da análise de ‘HUSBAND’.

Bed e Bath

No relato EUA_021, analisado em ‘Husband > poor’, a narradora expressa desconforto de estar na 

cama (grifo), ainda que na cama de sua própria casa, durante o trabalho de parto. O mesmo ocorre 

no item ‘Husband > children’, em que a mulher não fica à vontade na posição deitada. Já na análise de 
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‘Husband > run’, a mulher pede que a banheira seja preparada manifestando seu desejo de entrar na 

água para aliviar a dor. No mesmo relato conta que descansou na banheira após dar a luz (EUA_106).

Acerca da cama, em diversos outros relatos ao longo da análise, notamos falas negativas sobre estar 

presa a ela no hospital, entre eles um trecho do mesmo EUA_021, em que a narradora descreve a ex-

periência da cesárea anterior quando passou 12 horas na cama.

Sitting in a hospital bed for 12 hours (1) curled up in pain and scared of what was go-

ing on with my body…fighting the process, having the snowball”(2)  of inductions and 

getting stuck at 2 ½ cm., then having my body cut open, my baby removed from my 

body, and taken away from me. In that moment as another contraction was building 

up, I pulled all that anger, and hurt and I felt like Super Woman. I pushed with every-

thing I had. I pushed out years of hurt. (EUA_021)

Outros relatos, ao descreverem a cesárea anterior, também mencionam o tempo de cama (EUA_021, 

1, acima) no hospital e a cascata ou ‘bola de neve’ (snowball) de intervenções (EUA_021, 1, acima), 

entre eles:

I was only 1-2 cm, not completely effaced, and they did a full Pitocin induction. I was 

hooked up from the time I arrived and pretty much sat in the hospital bed for 26 hours 

laboring with the Pitocin. I pushed for 3 hours (doctor only came in a few times) and 

then I was told they had to do a C-section. (EUA_006)

A cama é representada como um lugar desfavorável para estar durante o trabalho de parto em inúme-

ros relatos, entre os quais:

I lay down on the floor, even though the bed was right there. I needed to be on the 

floor. (EUA_102)

[D]oes anyone labor lying down in a hospital bed without begging for pain medica-

tion?! (EUA_004)

Pushing felt all wrong in bed. (EUA_003)

[B]eing in bed was just unbearable. […]they [contractions] just got too uncomfortable 

in bed (EUA_075)

As alternativas a ficar na cama são variadas. Selecionamos a ocorrência de algumas tanto no Corpus 

EUA como no Corpus BRA: 



396

Corpus EUA Corpus BRA

birthing  ball19

59

bola suíça20

96

squatting bar

12

barra

3

shower

68

chuveiro

171

tub21

175

banheira

108

all fours22

13

quatro apoios23

42

squatting24

51

cócoras25

67

birth stool26

17

banqueta

33

Tabela 28. Posições e apoios usados durante o trabalho de parto para lidar com a dor.19 20 21 22 23 24 25 26

Além dessas, no Corpus EUA encontramos relatos de narradoras que preferiram ficar no chão (floor, 

EUA_102) e apoiadas em lugares inusitados como a mesa27 de centro (coffee table, EUA_008) em algum 

momento do trabalho de parto. 

Nos casos em que a mulher pôde ficar na banheira durante o trabalho de parto, a experiência é avalia-

da como desejável e de forma positiva. Em ambos os casos, a positividade da avaliação é intensificada 

por advérbios (ver sublinhados):

I was finally let into the tub. It. Was. Heavenly. (EUA_003)

19 Inclui busca de ‘birth ball’

20 Inclui busca de ‘bola’.

21 Inclui busca de ‘bath tub’, ‘birth pool’, ‘birthing pool’.

22 Inclui busca de ‘hands and knees’.

23 Inclui busca de ‘de quatro’, ‘4 apoios’ e ‘de 4’.

24 Inclui busca de ‘squatted’.

25 Inclui busca de ‘agachada’

26 Inclui busca de ‘birthing stool’.

27 Ao pesquisar os locais usados para o trabalho de parto, vimos que table ocorre no padrão ‘lie on the table’, 
‘be on the table’ corresponde a estar na mesa de cirurgia. “Four times I’ve lain on a table and had my babies 
cut out of me.” (EUA_112)
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I got into our tub and the water really was nature’s epidural, like I had heard. 

(EUA_013)

A tabela acima indica que é a água (na banheira ou no chuveiro) que se destaca em termos de alter-

nativas para lidar com a dor. No entanto, o uso da banheira e do chuveiro que, nos relatos de partos 

domiciliares, é disponível e encorajado (EUA_004 abaixo), sendo o banho preparado pelo marido e/ou 

pela midwife (EUA_073, abaixo), nos relatos que recontam os partos hospitalares, a ‘facilidade’ não é 

a mesma.

Soon afterward, Amy [midwife] asked me if I was ready to get into the tub. (EUA_004)

Dave woke up and he and Danielle started filling the birth tub for me while I took a hot 

shower.  Once in the tub the hot water and buoyancy felt SOOO nice. (EUA_073)

Na análise de Doctors > practice, por exemplo, vimos que a narradora do relato EUA_066, por estar no 

hospital, precisa pedir permissão para entrar na banheira (o mesmo ocorre no relato EUA_003 entre 

outros). Como vimos na análise do trecho do EUA_066, o médico supostamente analisa o pedido da 

mulher por meio de várias intervenções indesejadas e dolorosas, com as quais a mulher consente 

possivelmente para possibilitar que seu pedido de usar a banheira seja atendido. Porém, ao final o 

médico nega a permissão por se tratar de um caso de VBAC e ‘precisar ser monitorada o tempo todo’, 

um fato conhecido pelo médico antes de ele proceder a todas as intervenções com as quais a mulher 

‘consentiu’. Sem o aval do médico para entrar na banheira, a mulher fica presa à cama e ‘pendurada’ 

aos monitores (‘hooked up’ foi abordado em Nurse > triage). 

O discurso da necessidade de permissão é notado tanto na fala da mulher nos partos hospitalares, em 

que a entrada na banheira é controlada pelo médico, e também nos partos domiciliares, como no texto 

EUA_003, acima (‘I was finally let into the tub’), em que entrar na banheira faz parte do plano de parto.

O uso da água para lidar com a dor durante o trabalho de parto, seja no chuveiro seja na banheira, é 

uma constante no discurso do Corpus EUA e também no Corpus BRA. Porém, no caso da narradora do 

relato EUA_066, acreditamos que o interesse na banheira vai além do controle da dor. Ciente das rela-

ções de poder, a mulher que busca um parto sem intervenções, como a narradora do relato EUA_066, 

transferida para o hospital durante um VBAC domiciliar, pede para usar a banheira não só para aliviar a 

dor, mas também para se proteger dos exames de toque dolorosos que estavam por vir, acompanhados 

da bronca por ter optado por um parto domiciliar. O poder do médico em questão, representado como 

alguém que não gosta de partos domiciliares (‘he has some personal vendetta with home birth’), seria 

limitado se a narradora estivesse na banheira. A mulher dentro d’água é intocável e, com isso, pratica-

mente imune a toques e monitoramento. 

Muitos hospitais e maternidades não oferecem banheiras para o trabalho de parto e muito menos para 

o parto. Em relação ao parto na água, por exemplo, em março de 2014, o Comitê de Prática Obstétri-

ca do ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) publicou um relatório intitulado 

Immersion in Water During Labor and Delivery (ACOG, 2014) que conclui que apesar de banhos de 

imersão estarem associados à diminuição da dor e diminuição do uso de analgesia e da duração do 

trabalho de parto, não há evidências que comprovem que melhoram os desfechos perinatais e que os 

banhos de imersão não deveriam evitar ou impedir outros elementos da atenção obstétrica, incluindo 



398

monitoramento materno e fetal. Em relação ao parto, o relatório afirma que não há resultados28 que 

comprovem os benefícios para a mãe ou para o feto. E, por fim, estabelece que as instalações que 

planejam oferecer banhos de imersão no primeiro estágio devem criar protocolos rígidos para seleção 

de candidatas, manutenção e limpeza das banheiras/piscinas, procedimentos de controle de infecção, 

monitoramento da parturiente e do feto em intervalos regulares etc. Logo após a publicação do ACOG, 

a mídia começou a noticiar que diversos hospitais passaram a proibir partos na água: Allina Health 

Bans Water Births Following Newly-Released Medical Opinion (ABC News, 2014, 22 de abril) e Saint 

Elizabeth Suspending Water Births After More than 20 years (1011now, 2014, 9 de maio)

No Brasil, são poucos os hospitais que possuem banheiras para o trabalho de parto ou parto. Apenas 

um hospital na cidade de São Paulo permite parto na água. O texto abaixo é da matéria Hospitais proí-

bem mulheres de ter bebê dentro da água, publicado na Folha de São Paulo. A matéria traz algumas 

falas da parteira americana Barbara Harper:

Texto 72. Trecho de Hospitais proíbem mulheres de ter bebê dentro da água, 
publicado na Folha de São Paulo (Balogh, 2014, 15 de maio).
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treinados para usar a banheira e, sempre que possível, deve-se permitir que as mulheres usem as banheiras 
em todas as instalações do sistema de saúde acompanhadas de profissionais qualificados. RCOG - The Royal 
College of Midwives. (2006) Joint Statement no 1: Immersion in Water During Labour and Birth. London: 
RCOG
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Figura 87. Dispersão gráfica de MARIDO.

Ao explorar a ocorrência de HUSBAND, na parte final, constatamos que, em alguns poucos relatos, 

HUSBAND aparecia entre os agradecimentos do Corpus EUA, representado como:

- alguém que também agradece pela experiência:

We are so thankful for our homebirth experience, and I feel so blessed to have labored 

so beautifully and naturally with my husband and midwives. (EUA_001)

- alguém maravilhoso:

My doula was awesome, my husband was awesome. I labored much of the time on 

the toilet as well as swaying or slow dancing with my husband, and in the bed at the 

end. My husband and doula were awesome. I wouldn’t change a thing. (EUA_010)

- alguém compreensivo que ofereceu apoio incondicional:

I am ever grateful and in love with my husband who supported me through everything 

– whether it be eating brown rice for the millionth time for supper or listening to my 

concerns about pre-eclampsia or baby’s position.  He [husband] knew I needed a bet-
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ter birth experience and allowed me and supported me in doing that.  I have no regrets 

about how Alex’s birth went.  This time we were able to think things over and make 

informed decisions.  Throughout my labor Mike and I would comment on how this was 

night and day from the first time around.  Now I can enjoy my new baby and her proud 

big brother. (EUA_082)

Porém, apesar de o papel do marido ser reconhecido durante o trabalho de parto e de haver diversos 

agradecimentos efusivos ao marido (e à equipe, sobretudo à midwife) e ele ser representado como 

alguém tão imprescindível, e incrível e apoiador, como nos relatos do Corpus BRA, não é na parte final 

dos relatos que, em regra, encontramos os principais atributos e processos do marido.

Em diversos relatos, o papel do marido é reconhecido durante o parto, mas não há agradecimentos 

explícitos a ele:

My husband stood by my side, rubbing my back as I rocked, sat, and walked, trying 

to get the baby to move into position. When I finally started pushing, I tried as much 

movement as possible. I squatted, I stood, I rocked. (EUA_002)

My contractions stayed consistent and with the help of my midwife, my doula and my 

husband I worked through one contraction at a time by reminding myself that I was 

doing exactly what my body had been designed to do. (EUA_017)

A parte final dos relatos do Corpus EUA, ao contrário do que ocorre com a maior parte dos relatos do 

Corpus BRA, não é marcada por agradecimentos, mas pela avaliação da experiência, que inclui a com-

paração com a experiência anterior, seu efeito transformador e o sentimento de gratidão. O trecho do 

relato EUA_060 acima é seguido pelo trecho abaixo e sintetiza o discurso da parte final dos relatos:

Life since the birth has been great. We were discharged from the hospital a few hrs 

early and were able to be a family at home on Thanksgiving :) We are 4 days out now 

and I feel so human. So normal considering everything that just happened. It’s abso-

lutely incredible. 4 days after my C-section we had just gotten home and I could hardly 

walk and was essentially useless other than to feed myself and my little boy. I cannot 

imagine coming home to a toddler and a newborn feeling like that!! The recovery has 

been a complete 180. We have been SO blessed!!!  (EUA_060)

Os trechos selecionados a seguir foram retirados da parte final dos respectivos relatos. O relato 

EUA_016, por exemplo, compara a experiência anterior, na qual o marido é obrigado a escolher quem 

acompanhar após a cirurgia (1) e durante a qual a narradora não teve contato imediato com o bebê (2), 

para, em seguida, desconstruir os mitos do discurso ouvido na primeira experiência: que não era capaz 

de dar à luz um bebê grande (3) e (4); que não poderia passar das 40 semanas (5). Ao final, a narradora 

ironiza o discurso do medo e do risco ao afirmar que não precisou de ambulância (6).

My husband, Jason, got to cut his son’s cord for the first time and stay in the room 

with both of us after the birth, not decide which one of us to go with (the baby, of 

course) (1).  My midwives gave us time to bond with baby alone and then we weighed 

and measured him.
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I couldn’t birth a big baby, but then I pushed a 9.13 pound baby out. (3)

I couldn’t’birth my baby if his head was big and hard, but then I birthed a baby with a 

14.75” head that did not mold. (4)

I couldn’t’go past my due date and Evren was born right about 41 weeks. (5)

I am happy to report, though, that there were no ambulances called. (6) (EUA_016)

What a sweet experience, so radically different that my first time around. Everything 

turned out just as I wished it would, besides labor being more intense than I imagined. 

I am now 5 days postpartum and my daughter and I have not had to leave our own 

front yard. This whole experience was transformative. I feel like an empowered moth-

er, proud of myself, my birth story, and my family. (EUA_056)

Os discursos que vêm à tona em termos de auto-identidade no relato EUA_18 abaixo, por exemplo, 

são os discursos do empoderamento, orgulho, da auto-estima (1) e (2) e da reconstrução da biografia 

fragmentada (3). 

My birth team was proud of me. The medical staff was proud of me. I felt so supported 

and empowered. I told everyone I felt powerful. I did it! (1) I thanked Ina May Gaskin 

and Cole and Kristen and Joab. I was so proud of myself. I still am. (2) She is my healing 

baby (3), just like we agreed she would be on our morning runs.  (EUA_018)

Os discursos, como em diversos momentos desta pesquisa, se sobrepõem e são nomeados para fins 

de organização e não para reduzir o trecho a um único discurso. Abaixo listamos mais alguns trechos e 

alguns dos respectivos discursos que se fazem presentes:

- Discurso da euforia e deslumbramento; discurso do orgulho de si, discurso do corpo 

perfeito:

I still am on a high, I think about his birth every day and how absolutely perfect it was. 

I never doubted myself (while I was in labor – I sure did before hand), and I never felt 

that I needed pain meds. It was really manageable and I am just so freakin proud of 

myself. If I had planned a hospital birth I know I would have gone much too early, and 

probably at least ended up on pitocin and probably another c-section. My body went 

into labor, it dilated, it birthed my baby and now I am actually making enough milk to 

feed him – for someone who didn’t have this last time it’s like a miracle. It sure was a 

long process to get to this point but I am so grateful for everything I have been throu-

gh and for my 2 beautiful and wonderful children!

- Discurso da cura (tal como no relato EUA_018 acima), discurso da paz com o corpo:

When Clément [marido] came over and kissed me, I felt like the luckiest woman in the 

world. I did it! I brought my daughter earthside on MY terms. I birthed my daughter 

and also the trust I thought was lost in my own body. I was healed.“Women who are 

giving birth, trust yourselves. Trust your inner power. Trust your ability to give life. This 
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is something absolutely sacred that is inside all women in the world. “ - Ricardo Jones, 

Orgasmic Birth (EUA_021)

- Discurso da gratidão às midwives, discurso do aprendizado sobre si, discurso da superação:

I cannot put into words how grateful I am for my loving and patient midwife and her 

asst. Without them believing in me even when I did not believe in myself I could not 

be writing this birth story!! Joshua’s birth was one of the best experiences of my life. 

I learned that I have more strength and patience then I ever thought was possible!! 

(EUA_019)

- Discurso pedagógico:

The entire birth experience was truly amazing.  I recovered so well, and fast!  If I could 

have done anything different, it would have been to switch to Dr. G and the midwives 

at the beginning of my pregnancy. I truly believe switching to a VBAC-friendly practice 

was the key to achieving the birth experience I desired. Seeing him crown and then be 

born was the MOST incredible experience, and one I will NEVER forget. I would highly 

encourage any mom-to-be considering a VBAC to go for it!! Even if I had ended up with 

a repeat c-section, I would have known in my heart that I did everything I could to try 

and prevent it. (EUA_062)

- Discurso da avaliação e reflexão sobre a experiência, discurso da transformação, discurso da 

busca da compreensão, discurso da confiança nas mulheres:

I came away from my birth experience feeling, “Wow, what was that? THAT was amaz-

ing.” It was traumatic. It was awesome. It was painful. It was cool. It was frustrating. 

It was a triumph. Since my daughter’s birth, I’ve read off and on some of my birthing 

books and stuff on websites. I’ve watched birth videos. I’ve read birth stories. I’ve been 

looking for something an explanation. Why did I think that was so cool? I didn’t expect 

this transformation of sorts.  How do I explain how I felt about giving birth naturally? I 

thought I knew how I would feel. I was wrong. It was more awesome than I expected. 

Why do I feel like it affected me so greatly? Am I becoming the sappy female that I’ve 

always vowed I’d never be? I can’t find the words. In the reading I’ve done, I’ve come 

across two words that are used often in describing natural childbirth. Those words are 

“empowering” and “transforming.” Do I think these words apply? Sure. Can I explain 

what they mean? I don’t know if I’m there yet, but am ok with leaving their meaning a 

mystery. Perhaps it’s meant to be a mystery maybe something given to us at creation. I 

recommend the journey of natural childbirth. Don’t be afraid of the challenge. I believe 

women are stronger than they often think they are. (EUA_029)

- Discurso da transformação, da gratidão, da conexão com a divindade:

I feel transformed and very, very happy, blessed and at peace. Honestly, I would take 

my homebirth (that some might even call traumatic) 100 times over another section 

and I am and will forever be beyond grateful for my incredible, selfless midwife. I am 

more in love with my husband that I have ever been. I know I could not have made 
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it through any of this without him. He is the most incredible man I know. I am truly, 

truly content for the first time in a long time. And mostly I feel an overwhelming love 

for my children. They are amazing little beings that God has entrusted to me and I 

am so proud to call them mine. My heart is full. All praise and glory to the Father. He 

designed me for birth and He gave me the strength to follow HIS birth plan. He is so 

good.“Shall I bring to the point of birth, and not give delivery?’ says the Lord.”~Isaiah. 

66:9 (EUA_045)

A análise do Corpus EUA se encerra com a análise de HUSBAND que, em linha com a abordagem dire-

cionada pelo corpus, desenvolveu-se na direção da representação da experiência mais que na direção 

dos atributos e processos do marido. Por meio dos colocados run, children e poor não se chegou a tan-

tos atributos do marido como no Corpus BRA, o que não equivale a dizer que as narradoras estaduni-

denses não constroem a identidade do parceiro de forma positiva e muito similar. Muito pelo contrário, 

ao explorar os textos dos relatos pelo File View na análise dos supostos agradecimentos, observamos 

que o marido é representado tão positivamente quanto nos relatos do Corpus BRA. O recorte de pes-

quisa, todavia, não permitiu que tais atributos fossem levantados da forma sistemática como foram 

levantados na análise de MARIDO. Essas e outras limitações serão levantadas no capítulo seguinte.
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Considerações finais

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber: [...] Que o esplendor da manhã 

não se abre com faca (Barros, 2010, p. 299)

Eu precisava morrer, para nascer. Outra vez. Nascer um bebê, renascer uma mãe. Mor-

rer, aquela mulher que não se via capaz, que acreditava mais na sorte e nas confluên-

cias planetárias que em si. (BRA_039)

Na última etapa desta tese, são discutidos os resultados da análise à luz das perguntas de pesquisa 

– Como as identidades são construídas nos relatos de VBAC? e Como a experiência do nascimento é 

representada nos relatos de VBAC? – e os elementos supervenientes de maior destaque (e.g. metáfo-

ras/símiles, uso de palavrões) que complementaram a análise. Buscamos nesta seção refletir critica-

mente sobre o significado dos achados e também sobre como tais achados podem contribuir para a 

elucidação do problema social apontado. São também indicadas algumas possíveis contribuições desta 

pesquisa e suas limitações. 

Os relatos recontam a experiência do nascimento e são um exercício de reflexividade, ou seja, um 

modo pelo qual as narradoras constroem “ativamente suas autoidentidades, em construções reflexivas 

de sua atividade na vida social” (Resende & Ramalho, 2013, p. 34). O destaque e as numerosas ocor-

rências dos traços da reflexividade no discurso dos relatos de VBAC provavelmente decorrem do fato 

de o nascimento se enquadrar na categoria de eventos que Giddens (2002) define como ‘momentos 

decisivos’ e, claro, do fato de estarem inseridos no gênero narrativa individual. Em geral, os ‘momentos 

decisivos’ ligam-se a ‘questões perturbadoras’ (e.g. doença, morte, loucura), que colocam o ser huma-

no frente a frente com a sua efemeridade. ‘Momentos decisivos’ são propícios para uma reorganização 

interior, “são momentos na vida do indivíduo que impulsionam a reflexividade” (p. 223). Um dos efei-

tos do contato com ‘questões perturbadoras’ apontado por Giddens (2002) é o aumento da propensão 

de o indivíduo se recapacitar (adquirir conhecimento especializado) e, com isso, se empoderar (reorga-

nizar-se com base em conhecimento novo). 

A reflexividade nos relatos é exercida pelo ‘empoderamento’ que, segundo Giddens (2002, p. 133), 

significa uma reformulação das convicções pelo novo conhecimento angariado (e.g. grupos de apoio, 

redes sociais) e consequente tomada de medidas/ação (e.g. mudar de médico, contratar uma doula).  

A reflexividade pelo empoderamento, presente desde o primeiro momento da análise (e.g. análise de 

‘eu’), se contrapõe à reflexividade pelo ‘elemento da fortuna’, presente, por exemplo, no Texto 04 (e.g. 

‘deus quis’) do Capítulo 3, em que o fatalismo faz com que o indivíduo, apesar de ter a seu alcance 

informação especializada, escolha não se valer dela (i.e. não agir) e se organizar internamente (ajusta 

sua autoidentidade) para aceitar um desfecho que contrariaria suas expectativas. 

Na modernidade tardia, a autoidentidade construída pela reflexividade está diretamente ligada às ati-

tudes de confiança que passam pelo respeito ao conhecimento técnico e pela falta de transparência 

dos sistemas abstratos (e.g. hospitais) com os quais temos que lidar. O número de sistemas abstratos 

(e.g. hospitais, bancos, empresas) que precisam ser acessados no dia a dia requer que os indivíduos 

deem o que Giddens chama de ‘saltos de fé’ (2002, p. 11), já que é impossível romper a relação leigo/
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perito com todos eles. É na leitura da confiança como ‘salto de fé’ que a cesárea acaba ocorrendo (“Ele 

é o médico, quem sou eu para questionar...Preciso confiar”, BRA_057). A narradora, que inicialmente 

confia no ‘seu GO, seu médico’, se descobre enganada. A partir da frustração com seu ponto de aces-

so (médico) ao mecanismo abstrato (sistema médico-hospitalar), a narradora rompe com o ‘salto de 

fé’, isto é, deixa de acreditar. Na ruptura, encontramos a ‘crise’ dos relatos de parto, o momento da 

narrativa em que ocorre “a quebra de expectativa, o evento que rompe com o comum, o esperado”, 

inaugurando a reviravolta (Olson, 2014, p. 6061). 

A crise antes da reviravolta é essencialmente uma crise de confiança. É nesse contexto que surge a re-

presentação do médico da cesárea como o ‘médico fofo’, um sujeito que não dava indícios de que não 

atenderia a narradora consoante seus desejos e expectativas. Contudo, a decepção com o médico não 

leva a narradora a construir sua autoidentidade como vítima; pelo contrário, ainda que reconheçam 

ter sido enganadas e representem o médico como ‘cesarista’, ‘terrorista’, as narradoras se constroem 

como sujeitos que poderiam ter ido atrás de informação – amplamente disponível na modernidade – 

para se recapacitar e, em seguida, se empoderar. 

Tanto o empoderamento como a recapacitação deixam suas marcas linguísticas nos relatos de parto.  

Segundo Fairclough (2003), o discurso pelo qual o sujeito se expressa é também quem ele é. Nesse 

sentido, ao empregar os pronomes de primeira pessoa em posição ativa, as narradoras dos relatos de 

parto normal após cesárea explicitam sua agência e se identificam como fonte de julgamento de valor 

(e.g. análise de ‘I knew’, ‘I think’). A linguagem também traduz, em termos de modalização, o alto com-

prometimento das narradoras com seu discurso (‘I knew I wanted to VBAC.’ EUA_020). As narradoras 

constroem uma autoidentidade progressivamente assertiva, expressando o que querem e o que não 

querem incisivamente, por vezes indo de encontro ao discurso médico hegemônico. A assertividade é 

traduzida linguisticamente (e.g. análise de ‘I knew’) em saberes novos sobre a parturição e em certezas 

sobre a necessidade de ‘fazer diferente’.

O conhecimento e a certeza refletidos no discurso são reflexivamente adquiridos ao longo do tempo/

relato, por meio de grupos de apoio, redes sociais, grupos virtuais. As formas simbólicas (mídia), por 

sua vez, não aparecem como fonte direta de conhecimento. Pelo contrário, a análise do discurso dos 

relatos de VBAC faz com que os textos da mídia selecionados para dialogar intertextualmente com o 

discurso dos relatos durante a análise, deixem nítido seu papel de reforçar as relações de dominação. 

Ou seja, ao ‘rebater’ o discurso das formas simbólicas o discurso dos relatos representa o primeiro 

como um modo de manter relações de dominação.

O único momento da análise dos corpora em que as narradoras demonstraram um nível menor de 

comprometimento com seu próprio discurso é na representação do trabalho de parto. A mulher que, 

até o momento, constrói sua autoidentidade em um ‘crescendo’ em termos de recapacitação e poder 

(e.g. análise de ‘I knew’, ‘eu * eu’), ao sentir as dores do parto, se representa como alguém que não tem 

muita certeza do que acontece à sua volta (e.g. análise de ‘eu > desisto’, ‘I > think’, ‘anesthesiologist’). 

1  Olson, D. (2014) Narrative, cognition, and rationality. In: Gee, J.P. & Handford, M. (Orgs.) The Routledge 
Handbook of Discourse Analysis. London/New York: Routledge
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Durante o trabalho de parto, a narradora se constrói como sujeito incapaz de resistir e propensa a acei-

tar qualquer coisa (i.e. sugestão, intervenção); como alguém cuja percepção da passagem do tempo 

está alterada e como alguém que possui reduzido poder de barganha. Nesse contexto é produzido o 

desejo de voltar atrás, que é corroborado pela ocorrência de ‘desisto’ como principal colocado de ‘eu’. 

Antes empoderada e confiante, a mulher, diante da dor, torna-se vulnerável e verbaliza desistir de seu 

desejo. A médica que em ‘10 minutos [...] já estava pronta pra atender’ (Texto 59) é um profissional que 

manipula o discurso da narradora ideologicamente para legitimar sua conduta, ofuscando a relação 

de poder naquele momento. Principalmente porque o médico obstetra possui conhecimento sobre 

a chamada ‘hora da covardia’, nome dado no discurso ativista pró-parto para o momento em que a 

mulher, sofrendo das dores do trabalho de parto, diz ‘eu não quero mais’, ‘eu tô cansada’, ‘eu desisto’, 

e pede cesárea:

OH SHIT! OH SHIT! It hurts! It burns! Make it stop!!!!!!! Oh Jesus! Get this baby out of 

me now! (EUA_064)

Ao longo da tese, chamamos esse padrão discursivo de ‘discurso da dificuldade e desistência’. Esse 

discurso foi notado tanto na representação do VBAC, como na representação da cesárea anterior: sua 

ocorrência expressiva fez com que fosse escolhido como título e epígrafe desta tese2.  Apesar de o 

‘discurso da dificuldade e desistência’ ocorrer, como mencionamos, em ambas as experiências de nas-

cimento (cesárea e VBAC), nas duas situações distintas o mesmo discurso recebe diferentes interpreta-

ções dos sujeitos presentes no nascimento.

Na primeira situação, o discurso é acolhido e a cesárea ‘concedida’. Na segunda, o discurso é descons-

truído e, com ele, a parturiente aciona o discurso do incentivo e apoio advindo do marido, da doula, da 

parteira, da midwife. As implicações na construção dos sujeitos, portanto, são várias. 

Na situação do trabalho de parto antes da cesárea, por exemplo, o médico obstetra é construído como 

alguém que: não está disposto a dar à mulher o tempo necessário, menciona a palavra cesárea, estimu-

la a cirurgia e mente para a mulher sobre os riscos envolvidos (Tabela 02; Gráfico 06); e o anestesista 

como insensível e autoritário (Gráfico 07). Como vimos, este achado corrobora o que foi exposto no 

Capítulo 4, item 2: os médicos parecem preparar a mulher para ‘pedir cesárea’ (Hopkins, 2000) e as 

mulheres pedem cesárea durante o trabalho de parto por causa da dor (Barbosa et al, 2003, p. 1618). 

Segundo as narradoras do Corpus EUA, por exemplo, no momento em que a mulher ‘pede’ ou ‘concor-

da com’ a cesárea, tudo começa a funcionar como um reloginho (‘like clockwork’). 

Ainda nesse cenário, mas não exclusivamente nele, o médico é representado, em ambos os corpora, 

como alguém que faz uso de estratégias ideológicas (Thompson, 2002) para conseguir o que quer. 

Entre as estratégias de operação ideológica identificadas, estão: a racionalização do discurso (e.g. in-

formando estatísticas enviesadas para evitar o VBAC), a narrativização (e.g. o bebê vai morrer), o ofus-

camento das relações de poder (e.g. o médico ‘recomenda’ a cesárea, mas é a mulher que ‘consente’). 

Reproduzimos o texto abaixo que sintetiza os últimos quatro parágrafos:

2  Vale destacar que a mulher não passa apenas uma única vez pela ‘hora da covardia’, ela é um momento 
comum a quase todos os partos. 



408

Then he came over to the right side of the bed and told me that that I needed a cesare-

an. He said the baby was not handling pushing well and we needed to get him out. He 

said the baby was too far down for forceps or vacuum (huh? – didn’t know they could 

be, but that didn’t occur to me at the time). I remember being very upset, but almost 

relieved at the same time. Relieved that this ordeal would be over soon, but upset be-

cause I was going to have a c-section. I started crying. I didn’t say anything or protest 

or ask questions or see if I had other options. Nothing. I just gave in and said okay. I 

wasn’t going to get that triumphant moment and slimy baby on my belly. I wasn’t go-

ing to feel the “ring of fire” as he crowned. Mom and Dad weren’t going to be able to 

see him born. We weren’t going to get to delay the cord cutting like I wanted. As soon 

as I said okay everything happened like clockwork. (EUA_099)

Por outro lado, ao expressar a vontade de abandonar o VBAC pelo ‘discurso da dificuldade e desistên-

cia’ (e.g. análise de ‘I > wish’), a mulher aciona o apoio. As principais fontes de apoio da mulher no par-

to são, no Corpus BRA, ‘marido’, ‘doula’, ‘parteira’, ‘enfermeira’, ‘obstetriz’. No Corpus EUA, ‘midwife’, 

‘doula’ e ‘husband’. 

No Corpus BRA, a identidade do marido é construída como alguém que caminhou junto com a narra-

dora (‘companheiro’) e cuja autoidentidade também foi transformada. O marido é construído como 

sujeito empoderado e apoiador, bem como alguém que acredita na mulher. Em alguns relatos, o ma-

rido é representado como a única pessoa que ficou ao lado da narradora. Em relação ao marido, a 

narradora se representa como profundamente agradecida e confiante. O papel do marido durante o 

VBAC também merece destaque, pois ele desempenha algumas funções que, no modelo médico-in-

tervencionista, são exclusivas do médico: tocar a mulher, cortar o cordão, pegar o bebê, entre outras. 

No Corpus EUA, os colocados da palavra ‘husband’ revelaram o marido como alguém que desempenha 

funções práticas (i.e. enche a banheira para o trabalho de parto, se encarrega das crianças, faz tarefas 

domésticas). Isso não significa dizer que as identidades de ‘marido’ e ‘husband’ são totalmente distin-

tas, apenas sugere diferenças culturais e uma análise não exaustiva do corpus.

Acerca da identidade da ‘doula’, observa-se que é construída como alguém com quem se formam vín-

culos e alguém que é ‘fundamental’ no VBAC, porém não suficiente. Ou seja, a doula não é capaz de 

garantir o resultado almejado e algumas narradoras passaram por uma segunda cesárea ao entender 

que bastaria ter uma doula para conseguir parir em um hospital. A doula é construída como ‘amiga’ em 

ambos os corpora (e também como ‘amada’ e ‘querida’ no Corpus BRA), alguém com quem a narradora 

forma de fato um vínculo afetivo. A formação de vínculos é algo muito desejado pelas narradoras no 

discurso dos relatos de parto. Devido a esse desejo, em diversos trechos o discurso dos relatos de VBAC 

constroem o médico da cesárea como alguém distante afetivamente.

A parteira é construída como afetuosa e ao mesmo tempo brava (i.e. fonte de autoridade). A narradora 

se sente apoiada pela parteira, bem como agradecida a ela. Na análise de parteira, o parto assistido por 
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parteira é representado como ocorrendo em casa e no tempo da mulher. O parto hospitalar é repre-

sentado como uma corrida contra o tempo e como sendo baseado em metas (e.g. metas de dilatação).

A obstetriz é construída como alguém que era doula e agora é obstetriz. O discurso dos relatos em duas 

ocorrências confunde ‘obstetriz’ com ‘enfermeira obstetra’. A enfermeira obstetra que atende partos 

domiciliares é representada como ativista da humanização e como alguém que dá apoio, conversa, 

oferece informações e alguém com quem se criam vínculos.

A identidade da ‘enfermeira’ do hospital, por sua vez, é construída em uma relação de oposição com a 

narradora. Isso ocorre em ambos os corpora. Os discursos do Corpus BRA e do Corpus EUA são muito 

mais complementares que antagônicos, pois durante a análise, fizemos diversas buscas para verificar 

a ocorrência em um corpus de uma representação identificada no outro. Na maioria dos casos, a ocor-

rência foi confirmada. A ‘enfermeira’ do hospital em ambos os corpora é representada como alguém 

que dá instruções/ordens, é grosseira, demora a atender, realiza muitos exames de toque. A relação 

entre a ‘enfermeira’ e a ‘narradora’ é representada como um embate. As narradoras constroem as 

enfermeiras como ‘sequestradoras’, pessoas que ignoram a mulher e/ou falam como se a mulher não 

estivesse presente. Além disso, no Corpus BRA, notou-se que a enfermeira também infantiliza a mulher 

(e.g. mãezinha).

A midwife, figura do Corpus EUA, é representada como alguém que deixa a narradora terminar o que 

começou, permite que o corpo da mulher realize funções naturais e contribui para o bem-estar mental 

e emocional da mulher.

Por fim, o último sujeito a ser mencionado é ‘baby’. A análise de ‘baby’ nos surpreendeu com a asso-

ciação de estereótipos de gênero. Enquanto no Corpus EUA, todos os bebês são representados com 

os mesmos adjetivos (e.g. big, little, healthy); no Corpus BRA, no exato momento do nascimento, logo 

após a primeira entrada de ar nos pulmões, o gênero é inscrito no sujeito com toda a carga ideológica 

da nossa sociedade (menininha, meninão, grandão, rosinha, sacudo, etc.). Em diversos relatos, as nar-

radoras contam como foi a experiência de optar por não saber o sexo. 

Sobre as hipóteses de pesquisa

Até aqui buscamos responder as perguntas de pesquisa referentes à construção dos sujeitos e à repre-

sentação da experiência sem tocar nas hipóteses. Em relação à primeira – Os discursos com os quais as 

narradoras constroem as identidades e a experiência de nascimento são mais centrados na mulher no 

país com menor índice de cesárea –, não podemos afirmar que foi confirmada, pois a análise precisaria 

enfocar palavras-chaves e colocados mais especificamente relacionados à narradora. Algumas suges-

tões seriam uma análise de alguns colocados de ‘eu’; e uma análise dos demais pronomes de primeira 

pessoa ‘me’, ‘mim’, ‘meu’, ‘my’, ‘me’, ‘mine’ etc. Encontramos muito mais semelhanças entre o discurso 

do Corpus BRA e do Corpus EUA do que diferenças. A diferença mais marcante se resume à sucessão de 

eventos que leva à cesárea. No Corpus BRA, a representação da cesárea como necessária é construída 

ao longo da gravidez e a mulher se submete a uma cirurgia antes de entrar em trabalho de parto, por 

diversos motivos (e.g. bebê grande, circular de cordão, estrutura física pequena etc.). No Corpus EUA, 
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a representação da cesárea como necessária é construída mais intensamente no momento do parto, 

quando o médico obstetra estabelece um ‘prazo’ para a parturiente atingir uma determinada dilatação 

e/ou a partir do momento da indução, rotineiramente agendada na 40ª semana de gravidez. O número 

de intervenções para acelerar o trabalho de parto para que ele se encaixe no tempo médico-hospitalar 

é significativo em ambas as situações, dando à narradora a impressão de que tentaram de tudo, mas 

‘seu’ corpo falhou3. Em ambas as situações representadas no Corpus EUA, a cesárea é construída pelo 

discurso médico-hospitalar como um procedimento ‘de emergência’ (‘emergency c-section’). Compa-

rando os dois discursos e refletindo sobre as práticas sociais, é possível traçar um paralelo entre o 

produto do sistema obstétrico de cada um desses países. Enquanto a conjuntura brasileira fabrica pre-

maturos (Capítulo 4, item 5), a conjuntura estadunidense fabrica cesáreas de emergência.

A segunda hipótese – Os discursos dos relatos de parto procuram abalar e afrontar explicitamente o 

discurso hegemônico –  começou a ser confirmada desde a primeira palavra-chave de análise de am-

bos os corpora: ‘eu’ e ‘I’ e foi progressivamente fortalecida até o final da análise. O abalo e a afronta 

explícitos estão evidenciados pelo já mencionado discurso ‘crítico’ dos relatos. Está também eviden-

ciado na hibridização de gêneros que toca o aspecto interdiscursivo do relato, permitindo “localizar o 

texto no processo de transformação social” (Fairclough, 2003, p. 216). Um exemplo de hibridização em 

ambos os corpora é a ‘receita de VBAC’ (Anexo 1), que mostra o ‘caminho das pedras’ impulsionando 

a transformação da leitora de relatos de parto.  O abalo e a afronta explícitos ocorrem também pela in-

tertextualidade, a qual foi abundantemente apontada nos trechos dos relatos e também resgatada em 

várias das amostras legendadas como Texto. Por fim, foi pela reflexividade que a oposição ao discurso 

hegemônico médico-intervencionista e a intenção de transformá-lo chamaram mais atenção. O cons-

tante exercício de reflexividade das narradoras é marcado linguisticamente de forma clara, sobretudo 

ao longo da análise de ‘eu’, cujos colocados ‘desisto’ e ‘renasci’ inauguram e coroam a ação transfor-

madora do discurso dos relatos de VBAC.

Elementos complementares de análise

Foram duas as principais revelações complementares durante o percurso analítico: metáforas (símiles) 

e expletivos escabrosos (ou palavrões).

Na análise das metáforas (símiles) no Corpus BRA, foi possível observar que, entre as representações 

do parto pelo discurso dos relatos destacam-se: o parto como trabalho duro (hard work), prova difícil 

(correr uma maratona), cujo resultado é realizador (vencer uma maratona). Devidamente apoiadas na 

hora de parir, as mulheres alcançam seu parto e todo o potencial de seu corpo. A análise direcionada 

pelo corpus demonstrou um nítido conflito entre a representação do parto no discurso dos relatos 

de parto e a representação do parto pelo discurso hegemônico e suas metáforas consagradas (parir é 

sofrer, parir é sentir dor). 

3  Após o VBAC, a narradora responde a esse discurso intertextualmente com falas como: “MY BODY IS NOT 
BROKEN!!!!” (EUA_009).
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Na análise dos expletivos escabrosos (palavrões), constatamos que em ambos os corpora são empre-

gados como estratégia não farmacológica para alívio da dor. Porém, enquanto no Corpus EUA, os pa-

lavrões são proferidos em exclamações (e.g. ‘Holy crap!’, ‘Oh, shit!’) durante a dor, no Corpus BRA, os 

xingamentos são dirigidos aos sujeitos (e.g. ‘o viado do meu marido’, ‘a porra da enfermeira’, ‘a merda 

do anestesista’, ‘a vaca da anestesista’). O uso de palavrões foi levantado como característica da mulher 

‘escandalosa’ descrita em Aguiar (2010), que observa que as ‘escandalosas’ recebem tratamento pior 

por parte dos profissionais do parto.

Ao proferir os palavrões as narradoras constroem sua autoidentidade como ‘louca’ e ‘descontrolada’ 

e fazem o que Fairclough (2003) chama de hedging (ou ressalva/proteção): “eu que nunca havia feito 

nenhuma cena em local público” (BRA_021). A reflexividade desencadeada por essa situação consti-

tui a força ideológica do discurso dominante, que espera que todos os sujeitos se comportem como 

‘agentes competentes’ (Giddens, 2002), ou seja, estejam em pleno controle de seu corpo. A narradora, 

apesar de reconhecer que está em trabalho de parto, projeta a visão que os outros poderiam ter dela 

(i.e. alguém descontrolada, um agente incompetente), pois uma das indagações a reflexividade impõe 

ao sujeito é se está se comportando adequadamente. Segundo o discurso da narradora, o controle é 

esperado. Apesar de toda recapacitação e empoderamento, a narradora demonstra preocupação em 

ser considerada ‘louca’ e não uma agente competente. É nesse sentido que Chouliaraki e Fairclough 

(1999) consideram que a reflexividade é exercida ideologicamente, ou seja, como forma de sustentar 

relações de dominação. As representações das mulheres como ‘loucas’, ‘descontroladas’ perpetuam 

o poder hegemônico. O relato abaixo mostra como o poder hegemônico pode ser deixado de lado, 

pois a narradora do relato EUA_065 é a única a não se representar como agente incompetente, mas 

simplesmente, como uma ‘mulher em trabalho de parto’ que se mexe (rocking), geme (moaning), grita 

(yelling) e fala palavrões (cursing):

A lot of this part is already a blur of me rocking, moaning, yelling and cursing, crying 

and generally being an in labor pregnant woman. I couldn’t tell you any times because 

I am not really sure myself. (EUA_065)

Os resultados da breve análise sobre os expletivos escabrosos são um nítido exemplo de informações 

que dificilmente seriam obtidas em entrevistas e/ou questionários semiestruturados, assim como um 

exemplo do que poderia significar ‘dar voz’ aos usuários do sistema de saúde. Retomaremos esse as-

pecto no próximo item.

Aplicabilidade	a	outras	esferas	do	conhecimento

Em relação às possíveis aplicações desta tese em outras áreas do conhecimento, citamos quatro em 

potencial. Em primeiro lugar, vislumbramos a disponibilização do Corpus BRABA, para que seja usado 

em outras pesquisas do discurso e/ou consultas livres. O Corpus BRABA provavelmente será disponibi-

lizado como parte dos corpora técnicos do CorTec – Corpus Técnico-Científico, um dos corpora compila-

dos e mantidos pelo Projeto COMET – Projeto Corpus Multilíngue para Ensino e Tradução, cujo objetivo 

é servir de suporte a pesquisas linguísticas.
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Outrossim, tendo em vista que, segundo Hotimsky et al (2002), “há uma tendência crescente na litera-

tura de dar voz aos usuários dos serviços, visando a melhora da qualidade na assistência e a construção 

da cidadania”, acreditamos que o Corpus BRABA possa desempenhar um papel relevante nessa nova  

direção. Se não o Corpus BRABA, certamente as abordagens e ferramentas em Linguísticas de Corpus 

poderiam contribuir com sua extensa bibliografia sobre compilação, tratamento, marcação, processa-

mento e análise de grandes quantidades de textos. 

Levando em conta que as bases de artigos e/ou bibliotecas virtuais costumam oferecer uma busca por 

palavras-chave e apresentam resultados em forma de links para descarregar os textos, se o objetivo 

é, não apenas dar voz aos usuários, mas também ‘ouvir’ o que tem a dizer e analisar seu discurso, o 

formato atual para acesso aos textos não nos parece compatível com o objetivo; pois, no Brasil, há 

milhões de usuários de serviços públicos, milhões de vozes a serem ouvidas. Dar voz implica ouvir 

quem quiser falar, o que quiser falar. As tecnologias de coleta e disponibilização de corpora, bem como 

as abordagens em LC, contemplam tanto a compilação de corpora de milhões de palavras, como as 

ferramentas de processamento eletrônico para investigar, por exemplo, padrões lexicais e discursivos, 

significância estatística, frequência de expressões em grandes quantidades de texto.

Em segundo lugar, os resultados desta tese podem ser usados para estimular a reflexão sobre a re-

presentação dos sujeitos analisados. No caso da ‘doula’, por exemplo, nota-se que no Brasil o discurso 

adotado para identificar e representar a atividade possui uma preocupação em enfatizar que ‘a doula 

não se confunde com nenhum outro profissional’. Porém, segundo o discurso dos relatos, uma doula, 

em regra, exerce outra profissão, ou seja, a mulher quase nunca é só doula (e.g. doula e professora 

de yoga, doula e educadora, doula e fotógrafa, doula e acupunturista etc.). E isso faz sentido, pois no 

Brasil não se trata uma profissão estabelecida, fazendo com que as doulas exerçam outras atividades 

remuneradas até mesmo na hora do parto. Durante esta pesquisa, observamos que é possível que a 

ênfase em ‘não se confunde com’ venha do discurso empregado pelas doulas e associações de doulas 

nos Estados Unidos, onde a profissão já galgou degraus ainda não alcançados pelas doulas no Brasil. 

Nos Corpus EUA, o primeiro colocado de ‘doula’ é ‘hired’, contratada. Nesse sentido, no Brasil, ecoar 

o discurso anglófono de que a ‘doula não se confude com [nenhum outro profissional]’ equivaleria a 

contrariar a construção identitária que as mulheres fazem das doulas nos relatos de VBAC.

Nos relatos, a identidade da doula é construída a partir da sobreposição de várias profissões/atividades 

dentro e fora do evento parto e a partir de um processo de transformação.  A doula no discurso dos 

relatos de parto aparece como uma mulher que é, essencialmente, transformada pela experiência do 

nascimento ou como uma mulher em transformação (e.g. tornar doula, doula e estudante de obstetrí-

cia). Um sujeito em transformação necessariamente ‘se confunde’ com vários outros. Outro aspecto 

da construção da identidade da doula é sua característica de ‘fundamental’. Os achados desta tese 

demonstram uma clara diferença entre o discurso dos relatos, segundo o qual a doula é fundamental, 

e o discurso médico-intervencionista, em que a doula é ‘completamente desnecessária’. A análise, por 

meio da intertextualidade, também demonstrou que há uma via do meio na construção da identidade 

da doula como fundamental: a do discurso médico-humanizado. 

Como penúltima sugestão de aplicabilidade em outras áreas, este estudo, bem como o Corpus BRABA 

dele resultante, poderia ser aproveitado para ressaltar a importância e fundamentar a necessidade de 

planos de parto, bem como para sensibilizar os próprios profissionais da saúde. Tendo demonstrado 
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que o discurso das narradoras é construído com alto grau de comprometimento em todos os níveis de 

análise, exceto no momento do trabalho de parto em que a narradora sofre com as dores, essa parte 

da análise poderia corroborar iniciativas de conscientização sobre a importância do plano de parto (e.g. 

cursos de doula, rodas de gestantes, políticas institucionais). Esse achado em particular pode também 

ser usado para auxiliar a interpretar a responsabilidade dos profissionais em casos de violências sofri-

das durante o parto, quando a mulher é obrigada a tomar decisões que contrariem sua vontade.

Eu disse que não queria que cortassem o cordão umbilical do meu filho, e o obstetra 

perguntou com base em quê eu dizia aquilo. Respondi que tudo que eu queria estava no 

meu plano de parto, que estava lá, que ele deveria ver, e que eu dizia aquilo com base na 

minha autonomia e no meu direito de escolha. Ele [médico] respondeu sagazmente que 

não aceitava plano de parto, e que nunca tinha ouvido falar naquelas coisas não, que lá 

aquilo não existia. A pediatra Lívia então começou a gritar comigo dizendo que tinha que 

examinar o bebê, medir, pesar, fazer testes, levar pro berçário, e eu disse que não deixava, 

ela me gritando e chamando de louca disse que eu não tinha autoridade pra decidir nada 

sobre o meu filho, eu respondi que o filho era meu e que ninguém o tiraria de mim. Tudo 

isso entre uma contração e outra. (Grifo nosso)

Texto 73. Relato de parto de Anônima de Natal (Sena, 2014, 14 de julho)

Como última sugestão de aplicabilidade desta tese, vislumbramos seu emprego como subsídio para 

a reflexão sobre as práticas do movimento ativista pró-parto, entendendo as práticas como “manei-

ras habituais, em tempos e espaços particulares, pelas quais pessoas aplicam recursos – materiais ou 

simbólicos – para agirem conjuntamente no mundo” (Chouliaraki e Fairclough, 1999, p. 21). O Corpus 

BRA e os achados desta pesquisa poderiam contribuir para a compreensão do potencial dos relatos de 

parto como forma de ação e, consequentemente, de transformação social, implicando a concepção de 

uma estratégia para aproveitá-los como eventual recurso simbólico. 

Limitações	de	pesquisa	e	palavras	finais

As conclusões a que chegamos refletem uma visão particular e ainda limitada, pois descrevemos o 

discurso dos relatos de parto a partir de algumas palavras-chave e alguns de seus colocados. Por mais 

que os resultados da análise tenham gerado um efeito similar ao efeito ‘colagem’ descrito por Giddens 

(2002), nenhuma das palavras-chave foi explorada à exaustão, nenhum padrão discursivo foi esgotado. 

O percurso trilhado nos permitiu corroborar o potencial transdisciplinar que a LC pode oferecer ao 

ser aplicada em conjunto com a ACD. O tradicional enfoque em padrões lexicais pode ser combinado 

com um enfoque em padrões discursivos, propiciando uma análise consideravelmente rica em termos 

dos ecos que  determinado discurso produz. A identificação de padrões discursivos é, decerto, mais 

intuitiva, porém a profusão de dados produzidos rapidamente faz com que a intuição do pesquisador 

possa ser verificada e comprovada de forma empírica e dinâmica. A LC amplia a análise dos relatos 

individuais, pois faz de uma única história, um coro de vozes. 
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A análise permitiu que fosse elucidado o problema social em ambas as sociedades e fossem reveladas 

semelhanças e diferenças discursivas e culturais. A falta de correspondência entre a experiência de 

nascimento desejada e a vivida é representada como decorrência de uma sucessão de eventos dis-

tintos. Em ambos os corpora, as experiências são representadas e a autoidentidade e as identidades 

são construídas sob a égide dos traços da modernidade, sobretudo em relação à reflexividade que, no 

discurso dos relatos de VBAC, é exercida pelo ‘empoderamento’ que, segundo Giddens (2002, p. 133), 

significa uma reformulação das convicções pelo novo conhecimento angariado e consequente tomada 

de medidas/ação.

Para concluir, acreditamos que, se Odent (2002, p. 128) tiver razão de que a crise crônica da obstetrícia 

não será solucionada por médicos, mas por mulheres, então narrativas individuais, incluindo os relatos 

de parto aqui apresentados, terão um papel significativo nessa transformação social.
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APÊNDICE 1 – Textos do Corpus BRA

Textos do Corpus BRA (subcorpus de relatos de parto de mulheres brasileiras).

Em negrito, o maior e o menor relato em números de palavras.

Arquivo Palavras Formas
Razão Formas/
Palavras (TTR)

TTR  
padronizada

BRA_001.txt 7.037 1.521 21,61 39,93

BRA_002.txt 1.035 439 42,42 42,7

BRA_003.txt 1.258 614 48,81 50,5

BRA_004.txt 5.964 1.531 25,67 44,02

BRA_005.txt 1.039 408 39,27 38,6

BRA_006.txt 2.866 1.044 36,43 48,35

BRA_007.txt 5.790 1.556 26,87 44,16

BRA_008.txt 1.795 671 37,38 46,9

BRA_009.txt 9.146 1.978 21,63 41,94

BRA_010.txt 7.828 1.545 19,74 39,85

BRA_011.txt 2.821 935 33,14 44,7

BRA_012.txt 1.401 497 35,47 37,5

BRA_013.txt 3.557 1.018 28,62 40,23

BRA_014.txt 1.272 459 36,08 38,7

BRA_015.txt 2.684 872 32,49 41,7

BRA_016.txt 1.335 465 34,83 36,7

BRA_017.txt 2.447 835 34,12 42,15

BRA_018.txt 7.833 1.904 24,31 43,99

BRA_019.txt 2.220 867 39,05 47,2

BRA_020.txt 3.009 972 32,3 43,37

BRA_021.txt 5.719 1.655 28,94 46,48

BRA_022.txt 881 418 47,45  
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BRA_023.txt 2.859 888 31,06 42

BRA_024.txt 1.021 450 44,07 43,9

BRA_025.txt 3.733 1.151 30,83 43,47

BRA_026.txt 1.165 525 45,06 46

BRA_027.txt 1.390 479 34,46 38,1

BRA_028.txt 2.966 940 31,69 43,2

BRA_029.txt 5.756 1.331 23,12 41,38

BRA_030.txt 792 357 45,08  

BRA_031.txt 5.004 1.203 24,04 38,66

BRA_032.txt 2.770 851 30,72 42,2

BRA_033.txt 2.841 919 32,35 43,75

BRA_034.txt 3.785 1.242 32,81 45,73

BRA_035.txt 3.840 1.094 28,49 42,37

BRA_036.txt 445 244 54,83  

BRA_037.txt 2.154 729 33,84 41,4

BRA_038.txt 1.675 622 37,13 42,1

BRA_039 novo.txt 1.328 567 42,7 43,4

BRA_040.txt 2.619 1.110 42,38 52,1

BRA_041.txt 1.182 489 41,37 40,9

BRA_042.txt 1.850 684 36,97 41,6

BRA_044 novo.txt 1.791 720 40,2 46,6

BRA_046.txt 1.320 579 43,86 47,5

BRA_047.txt 4.252 1.275 29,99 44,22

BRA_048.txt 2.755 1.061 38,51 49,95

BRA_050.txt 1.803 674 37,38 44,7

BRA_051.txt 1.584 535 33,78 36,5

BRA_052.txt 2.166 731 33,75 40,9

BRA_053.txt 621 316 50,89  
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BRA_054.txt 1.042 420 40,31 39,9

BRA_055.txt 2.487 821 33,01 44,3

BRA_056.txt 2.769 901 32,54 43,8

BRA_057.txt 4.500 1.236 27,47 41,67

BRA_058.txt 4.740 1.277 26,94 40,9

BRA_060.txt 4.845 1.364 28,15 44,17

BRA_062.txt 1.806 687 38,04 43,8

BRA_064.txt 1.737 637 36,67 40,1

BRA_066.txt 829 372 44,87  

BRA_067.txt 1.181 507 42,93 44,2

BRA_068.txt 1.459 606 41,54 46,5

BRA_069.txt 724 338 46,69  

BRA_071.txt 1.288 544 42,24 43,1

BRA_072.txt 1.982 739 37,29 45,6

BRA_073.txt 1.160 501 43,19 43,8

BRA_074.txt 6.364 1.813 28,49 46,55

BRA_075.txt 3.258 951 29,19 40,23

BRA_076.txt 2.311 788 34,1 42,25

BRA_077.txt 1.345 560 41,64 44,9

BRA_078.txt 1.623 651 40,11 44,7

BRA_079.txt 451 256 56,76  

BRA_081.txt 648 288 44,44  

BRA_082.txt 3.771 1.097 29,09 43,73

BRA_083.txt 4.072 1.173 28,81 42,78

BRA_086.txt 2.242 709 31,62 38,75

BRA_087.txt 2.840 767 27,01 35,05

BRA_088.txt 5.013 1.355 27,03 44,3

BRA_090.txt 1.436 620 43,18 45,6
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BRA_092.txt 804 377 46,89  

BRA_094.txt 1.383 547 39,55 41,2

BRA_095.txt 2.856 937 32,81 41,55

BRA_096.txt 2.176 845 38,83 48,6

BRA_097.txt 1.168 510 43,66 42,7

BRA_099.txt 1.392 583 41,88 42,9

BRA_100.txt 2.411 835 34,63 43,75

BRA_102.txt 3.839 1.211 31,54 44,4

BRA_105.txt 976 429 43,95  

BRA_107.txt 775 373 48,13  

BRA_108.txt 1.518 623 41,04 43,6

BRA_109.txt 1.777 763 42,94 47,6

BRA_110.txt 3.694 1.068 28,91 41,3

BRA_112.txt 8.504 2.097 24,66 46,2

BRA_115.txt 5.207 1.479 28,4 43,78

93 textos
Total  

250.807
Total 

14.522
                  

5,79
 

43,13
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APÊNDICE 2 – Textos do Corpus EUA

Textos do Corpus EUA (subcorpus de relatos de parto de mulheres estadunidenses).

Em negrito, o maior e o menor relato em números de palavras.

Arquivo Palavras Formas
Razão Formas/
Palavras (TTR) TTR padronizada

EUA_001.txt 1.090 419 38,44 37,6

EUA_002.txt 1.977 665 33,64 40,5

EUA_003.txt 2.513 654 26,02 36,5

EUA_004.txt 3.163 899 28,42 40,03

EUA_005.txt 2.535 636 25,09 34,35

EUA_006.txt 872 329 37,73  

EUA_007.txt 1.449 454 31,33 34

EUA_008.txt 2.748 712 25,91 35,85

EUA_009.txt 5.550 1.178 21,23 38,1

EUA_010.txt 377 181 48,01  

EUA_011.txt 1.858 573 30,84 38,2

EUA_012.txt 2.125 717 33,74 39,85

EUA_013.txt 1.778 491 27,62 33

EUA_015.txt 4.677 1.000 21,38 35,78

EUA_016.txt 3.995 974 24,38 38,53

EUA_017.txt 1.542 484 31,39 35,4

EUA_018.txt 3.838 841 21,91 36,13

EUA_019.txt 1.502 433 28,83 32,4

EUA_020.txt 2.951 669 22,67 33,43

EUA_021.txt 2.213 631 28,51 37

EUA_022.txt 3.721 893 24 37,7

EUA_023.txt 2.347 705 30,04 38,4
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EUA_024.txt 2.307 685 29,69 38,55

EUA_025.txt 2.639 630 23,87 33

EUA_026.txt 5.694 1.145 20,11 37,26

EUA_027.txt 2.044 651 31,85 39,75

EUA_028.txt 2.216 603 27,21 35

EUA_029.txt 2.437 670 27,49 36,3

EUA_030.txt 4.677 1.006 21,51 37,4

EUA_031.txt 1.591 524 32,94 37,2

EUA_040.txt 1.863 595 31,94 38

EUA_041.txt 2.696 764 28,34 39,55

EUA_043.txt 2.481 651 26,24 35

EUA_045.txt 1.935 576 29,77 35,1

EUA_047.txt 2.120 591 27,88 35,95

EUA_050.txt 1.327 413 31,12 33,8

EUA_051.txt 1.092 381 34,89 35,7

EUA_052.txt 489 215 43,97  

EUA_054.txt 587 256 43,61  

EUA_055.txt 1.738 544 31,3 37,9

EUA_056.txt 3.266 839 25,69 37,93

EUA_057.txt 3.902 1.030 26,4 39,77

EUA_058.txt 2.230 625 28,03 37,8

EUA_059.txt 1.330 481 36,17 38

EUA_060.txt 2.225 613 27,55 35,9

EUA_061.txt 1.750 503 28,74 34,7

EUA_062.txt 2.902 722 24,88 34,85

EUA_063.txt 2.044 602 29,45 36,65

EUA_064.txt 3.838 922 24,02 37,67

EUA_065.txt 3.313 774 23,36 36,23
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EUA_066.txt 2.289 702 30,67 39,7

EUA_067.txt 6.945 1.424 20,5 39,81

EUA_068.txt 1.724 534 30,97 37

EUA_069.txt 751 366 48,74  

EUA_070.txt 884 360 40,72  

EUA_071.txt 1.975 599 30,33 39

EUA_072.txt 3.445 852 24,73 37,5

EUA_073.txt 2.437 630 25,85 35,15

EUA_074.txt 1.362 440 32,31 33,4

EUA_075.txt 2.683 753 28,07 38,45

EUA_076.txt 2.125 655 30,82 39,35

EUA_077.txt 1.132 365 32,24 32,6

EUA_078.txt 2.198 559 25,43 34,2

EUA_079.txt 749 330 44,06  

EUA_080.txt 1.903 551 28,95 33,9

EUA_081.txt 1.374 457 33,26 36,1

EUA_082.txt 2.856 701 24,54 35,35

EUA_083.txt 1.389 485 34,92 37,5

EUA_084.txt 1.324 478 36,1 39,3

EUA_085.txt 3.095 633 20,45 31,67

EUA_086.txt 1.659 508 30,62 36,4

EUA_087.txt 887 341 38,44  

EUA_088.txt 227 141 62,11  

EUA_089.txt 2.149 654 30,43 39,15

EUA_090.txt 486 253 52,06  

EUA_091.txt 518 253 48,84  

EUA_092.txt 1.637 428 26,15 32

EUA_093.txt 1.132 417 36,84 37,9
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EUA_094.txt 1.058 356 33,65 33,2

EUA_095.txt 374 190 50,8  

EUA_096.txt 1.807 608 33,65 42,7

EUA_097.txt 147 106 72,11  

EUA_098.txt 1.922 603 31,37 37,4

EUA_099.txt 6.416 1.122 17,49 34,12

EUA_100.txt 659 290 44,01  

EUA_101.txt 2.038 607 29,78 36,75

EUA_102.txt 4.081 869 21,29 35,75

EUA_104.txt 2.373 733 30,89 41,5

EUA_105.txt 634 265 41,8  

EUA_106.txt 1.706 538 31,54 38,7

EUA_107.txt 5.501 1.140 20,72 37,5

EUA_108.txt 642 275 42,83  

EUA_109.txt 2.899 847 29,22 40,35

EUA_110.txt 835 355 42,51  

EUA_111.txt 663 265 39,97  

EUA_112.txt 2.192 732 33,39 42,3

EUA_113.txt 622 289 46,46  

EUA_114.txt 1.188 390 32,83 33,6

EUA_115.txt 6.256 1.243 19,87 38,08

EUA_116.txt 3.041 787 25,88 38,5

UK_005 EUA.txt 1.136 374 32,92 33,5

 

101 textos
Total 

225 736
Total 

8 418
 

3,81
  

37,03
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APÊNDICE 3 – Textos do Corpus UK

Textos do Corpus UK (subcorpus de relatos de parto de mulheres britânicas).

Em negrito, o maior e o menor relato em números de palavras.

Arquivo Palavras Formas
Razão Formas/
Palavras (TTR) TTR padronizada

UK_001.txt 1.372 464 33,82 37,3

UK_002.txt 1.757 579 32,95 39,3

UK_003.txt 1.689 551 32,62 37,8

UK_004.txt 2.062 555 26,92 33,85

UK_007.txt 1.862 506 27,18 31,9

UK_008.txt 1.335 440 32,96 35,1

UK_009.txt 1.721 504 29,29 33,1

UK_010.txt 1.423 493 34,65 39,4

UK_011.txt 1.387 452 32,59 37,3

UK_012.txt 1.837 535 29,12 34,9

UK_013.txt 1.445 410 28,37 32,1

UK_014.txt 1.920 534 27,81 35,2

UK_015.txt 562 258 45,91  

UK_016.txt 1.282 400 31,2 32,9

UK_017.txt 1.019 381 37,39 36,4

UK_018.txt 833 292 35,05  

UK_019.txt 776 303 39,05  

UK_021.txt 645 272 42,17  

UK_022.txt 663 316 47,66  

UK_023.txt 905 382 42,21  

UK_025.txt 964 354 36,72 34,9

UK_026.txt 1.878 567 30,19 34,2
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UK_027.txt 1.468 395 26,91 30,7

UK_028.txt 587 260 44,29  

UK_030.txt 626 286 45,69  

UK_031.txt 1.004 364 36,25 35,2

UK_032.txt 1.113 400 35,94 35,5

UK_033.txt 1.117 416 37,24 38,7

UK_034.txt 375 215 57,33  

UK_035.txt 308 154 50  

UK_036.txt 672 301 44,79  

UK_037.txt 461 236 51,19  

UK_038.txt 650 283 43,54  

UK_039.txt 514 222 43,19  

UK_040.txt 246 129 52,44  

UK_041.txt 645 304 47,13  

UK_042.txt 1.032 457 44,28 43,7

UK_043.txt 238 170 71,43  

UK_044.txt 454 241 53,08  

UK_046.txt 1.052 354 33,65 32,5

UK_047.txt 430 230 53,49  

UK_048.txt 551 270 49  

UK_049.txt 2.370 658 27,76 35,5

UK_050.txt 525 291 55,43  

UK_051.txt 1.942 611 31,46 37

UK_052.txt 1.295 451 34,83 37

UK_053.txt 847 324 38,25  

UK_054.txt 449 205 45,66  

UK_055.txt 1.242 428 34,46 36,2

UK_056.txt 380 193 50,79  
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UK_057.txt 967 386 39,92  

UK_059.txt 513 268 52,24  

UK_060.txt 641 264 41,19  

UK_061.txt 667 310 46,48  

UK_062.txt 515 239 46,41  

UK_063.txt 654 290 44,34  

UK_064.txt 544 287 52,76  

UK_065.txt 578 253 43,77  

UK_066.txt 463 237 51,19  

UK_067.txt 272 161 59,19  

UK_068.txt 646 285 44,12  

UK_069.txt 395 212 53,67  

UK_070.txt 475 220 46,32  

UK_071.txt 1.839 560 30,45 35,1

UK_072.txt 1.416 470 33,19 36,3

UK_073.txt 437 227 51,95  

UK_074.txt 614 267 43,49  

UK_075.txt 195 123 63,08  

UK_076.txt 222 135 60,81  

UK_078.txt 571 272 47,64  

UK_079.txt 1.185 446 37,64 37,6

UK_080.txt 640 297 46,41  

UK_081.txt 282 170 60,28  

UK_082.txt 564 243 43,09  

UK_084.txt 2.002 612 30,57 37,8

UK_085.txt 624 270 43,27  

UK_086.txt 259 149 57,53  

UK_087.txt 581 271 46,64  
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UK_088.txt 441 212 48,07  

UK_089.txt 914 335 36,65  

UK_090.txt 589 285 48,39  

UK_091.txt 1.198 459 38,31 40,6

UK_092.txt 638 301 47,18  

UK_093.txt 947 298 31,47 29,4

UK_094.txt 991 349 35,22 34,1

UK_095.txt 636 277 43,55  

UK_096.txt 613 260 42,41  

UK_097.txt 654 292 44,65  

UK_098.txt 1.063 396 37,25 36,4

UK_099.txt 498 231 46,39  

UK_101 novo.txt 1.116 400 35,84 36,2

UK_102 novo.txt 920 339 36,85  

UK_103 novo.txt 1.744 557 31,94 39,3

UK_104 novo.txt 1.170 449 38,38 39,1

UK_105 novo.txt 1.586 522 32,91 38

UK_106 novo.txt 2.046 628 30,69 38,45

UK_107 novo.txt 938 367 39,13  

97 textos
Total 

92 197
Total 

5 011
 

5,61
 

36,08
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APÊNDICE 4 – Textos do Corpus AU

Textos do Corpus AU (subcorpus de relatos de parto de mulheres australianas).

Em negrito, o maior e o menor relato em números de palavras.

Arquivo Palavras Formas
Razão Formas/
Palavras (TTR) TTR padronizada

AU_001.txt 1.880 535 28,46 35,7

AU_002.txt 719 300 41,72  

AU_003.txt 2.025 605 29,88 37,25

AU_004.txt 832 302 36,3  

AU_005.txt 1.330 481 36,17 37,3

AU_006.txt 976 386 39,55  

AU_007.txt 2.127 617 29,01 36,2

AU_008.txt 1.934 526 27,2 33,1

AU_009.txt 3.979 1.115 28,02 41,9

AU_010.txt 8.356 1.414 16,92 35,3

AU_011.txt 478 242 50,63  

AU_012.txt 1.203 436 36,24 39

AU_013.txt 1.406 532 37,84 41,7

AU_014.txt 1.356 486 35,84 37

AU_015.txt 2.274 601 26,43 33,95

AU_016.txt 1.221 411 33,66 34,3

AU_017.txt 3.216 785 24,41 36,7

AU_018.txt 1.128 370 32,8 32,9

AU_019.txt 3.409 820 24,05 36,07

AU_020.txt 796 324 40,7  

AU_021.txt 994 345 34,71 34

AU_022.txt 2.011 636 31,63 38,3
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AU_023.txt 3.162 792 25,05 36,8

AU_024.txt 2.894 907 31,34 42,35

AU_025.txt 2.961 764 25,8 38,7

AU_026.txt 2.025 614 30,32 39,05

AU_027.txt 2.213 563 25,44 33,15

AU_028.txt 2.727 784 28,75 38,6

AU_029.txt 3.464 893 25,78 38

AU_030.txt 6.184 1.433 23,17 41,72

AU_031.txt 1.253 470 37,51 39,7

AU_032.txt 2.595 779 30,02 39,75

AU_033.txt 2.792 685 24,53 35,9

AU_034.txt 3.802 976 25,67 38,97

AU_037.txt 624 283 45,35  

AU_038.txt 2.488 675 27,13 36,3

AU_039.txt 2.999 706 23,54 35,4

AU_040.txt 2.617 669 25,56 35,55

AU_041.txt 2.139 609 28,47 36,4

AU_043.txt 833 329 39,5  

AU_044.txt 1.678 486 28,96 33,3

AU_045.txt 1.605 508 31,65 36,8

AU_046.txt 1.324 441 33,31 35,5

AU_047.txt 2.473 672 27,17 37,1

AU_049.txt 917 356 38,82  

AU_050.txt 1.189 448 37,68 38,5

AU_051.txt 1.270 487 38,35 38,9

AU_053.txt 1.420 456 32,11 35,4

AU_055.txt 1.006 398 39,56 39,3

AU_058.txt 2.080 659 31,68 39,5
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AU_064.txt 875 391 44,69  

AU_065.txt 1.029 388 37,71 37,8

AU_066.txt 1.792 565 31,53 36,9

AU_067.txt 2.618 798 30,48 42,55

AU_068.txt 1.116 413 37,01 37,2

AU_070.txt 2.760 727 26,34 38,2

AU_071.txt 1.920 540 28,13 34,7

AU_072.txt 2.627 727 27,67 39,05

AU_073.txt 1.434 455 31,73 35,4

AU_074.txt 3.858 920 23,85 37,63

AU_075.txt 5.061 1.109 21,91 38,36

AU_076.txt 767 305 39,77  

AU_081.txt 334 177 52,99  

AU_082.txt 1.655 519 31,36 36,2

AU_083.txt 2.950 826 28 39,8

AU_084.txt 1.983 636 32,07 39,65

AU_085.txt 8.770 1.425 16,25 36,56

AU_086.txt 792 328 41,41  

AU_087.txt 2.068 631 30,51 39,1

AU_088.txt 2.825 802 28,39 40,7

AU_089.txt 2.129 618 29,03 37,4

AU_090.txt 5.703 1.164 20,41 37,22

AU_091.txt 2.354 766 32,54 41,85

AU_092.txt 2.822 803 28,45 39,85

AU_093.txt 868 391 45,05  

AU_094.txt 3.607 996 27,61 40,9

AU_095.txt 1.523 558 36,64 41,4

AU_096.txt 513 267 52,05  
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AU_097.txt 734 303 41,28  

AU_098.txt 1.200 457 38,08 37,8

AU_099.txt 574 259 45,12  

AU_101.txt 2.152 570 26,49 34,8

AU_104.txt 550 248 45,09  

AU_105.txt 389 184 47,3  

AU_106.txt 471 230 48,83  

AU_107.txt 3.621 852 23,53 36

AU_108.txt 2.798 795 28,41 39,45

AU_111.txt 2.891 759 26,25 37,55

AU_112.txt 779 340 43,65  

AU_113.txt 2.572 648 25,19 34,65

AU_114.txt 2.393 737 30,8 39,45

UK_006 AU.txt 2.431 780 32,09 41,55

92 textos
Total  

200 639
Total  

8 249
 

4,19
  

37,82
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APÊNDICE 5 – Fonte dos textos do Corpus BRA

Relatos 
BRA

Data 
relato

Data  
parto Fonte

1. 001 01052013 17042010 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vba3c-sim-e-mais-do-que.html

2. 002 00000000 02052013 http://zalika.com.br/2013/02/19/parto-rita-e-sergio-
nascimento-de-henrique

3. 003 03052013 00080000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-um-parto-tres-pontos-de.html

4. 004 04052013 13110000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-42-semanas-e-6-dias.html

5. 005 05052013 05052013 minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/relato-de-
vbac-o-nascimento-de-thiago.html

6. 006 06052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-parto-da-manuela.html

7. 007 07052013 20092012 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-lia-e-miguel.html

8. 008 08052013 00000000 http://vilamamifera.com/mulheresempoderadas/relato-de-
parto-normal-apos-cesarea-vbac-fabiana-e-maria-alice/

9. 009 09052013 04042010 http://vilamamifera.com/mulheresempoderadas/hello-world

10. 010 10052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-1-cesarea-e-3-partos.html

11. 011 11052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-vania-e-miguel.html

12. 012 12052013 14100000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-o-parto-da-enfermeira.html

13. 013 13052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vba2c-priscila-e-rebecca.html

14. 014 14052013 28000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-fernanda-ribeiro.html

15. 015 15052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vba2c-nasce-ana-beatriz.html

16. 016 16052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-sarah-minha-grande.html
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17. 017 17052013 17052011 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-renata-e-luca.html 

18. 018 18052013 21112012 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-helo-carlao-e-maria.html

19. 019 19052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-giordano.html

20. 020 20052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-mariana.html

21. 021 21052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-o-parto-de-tomas.html

22. 022 22052013 21050000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-nascimento-de-arthur.html

23. 023 23052013 05090000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-nasceu-laura.html  

24. 024 24052013 05012013 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vba2c-nasceu-gustavo.html

25. 025 25052013 10090000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vba2c-o-parto-da-ana-luiza.html

26. 026 26052013 16092012 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-davi.html

27. 027 27052013 19102012 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-nascimento-de-leo.html

28. 028 28052013 16122012 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-o-nascimento-de-luiza.html

29. 029 29052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-eu-conseguiiiiiiiiiiiii.html

30. 030 30052013 00000000 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-vbac-parto-domiciliar-apos.html

31. 031 31052013 28102012 http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/
relato-de-2vba3c-parto-domiciliar.html

32. 032 27092013 00000000 http://manualdafamiliamoderna.blogspot.com.br/2013/09/
parto-meu-relato-de-parto-da-clara-vbac.html

33. 033 00000000 29122013 http://adeledoula.blogspot.com.br/2013/08/relato-de-parto-
normal-apos-cesariana.html

34. 034 22072013 00000000 http://doula-salvador.blogspot.com.br/2013/07/relato-de-
parto-vbac-domiciliar-hellen.html

http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/relato-de-vbac-davi.html
http://minhacasatemquintal.blogspot.com.br/2013/05/relato-de-vbac-davi.html
http://manualdafamiliamoderna.blogspot.com.br/2013/09/parto-meu-relato-de-parto-da-clara-vbac.html
http://manualdafamiliamoderna.blogspot.com.br/2013/09/parto-meu-relato-de-parto-da-clara-vbac.html
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35. 035 28102013 00000000 http://ruivicesdeumaelisa.blogspot.com.br/2013/10/relato-
do-meu-vbac-como-tudo-terminou.html

36. 036 06102010 00000000 http://www.e-familynet.com/phpbb/vbac-relato-do-meu-
abencoado-pn-apos-1-pc-t455964.html

37. 037 25102013 11092013 http://quartinhodadany.blogspot.com.br/2013/10/relato-de-
parto-vbac.html

38. 038 02052013 01032013 http://www.blogmamis.com/2013/05/relato-do-parto-vbac-
do-rafa-by-anne.html

39. 039 04062014 27052014 http://www.cientistaqueviroumae.com.br/2014/06/um-
parto-que-durou-22-meses-o.html?m=1

40. 040 30052012 29052011 http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/2012/05/o-
arcanjo-sentado-relato-de-um-vbac.html

41. 041 25052010 16102009  http://maternajapao.blogspot.com.br/2010/05/relato-de-
um-vbac-no-japao.html

42. 042 04102013 00000000 http://www.revistavbs.com/component/k2/item/684-
relato-da-m%C3%A3e-vbac-parto-vaginal-ap%C3%B3s-
ces%C3%A1rea-ap%C3%B3s-1-ano-e-6-meses 

43. 044 20112013 00002013  http://www.cientistaqueviroumae.com.br/2013/11/quando-
o-nascimento-de-um-terceiro.html?m=1

44. 046 24102010 20072010 http://maternajapao.blogspot.com.br/2010/10/um-relato-
de-vbac-no-brasil.html

45. 047 14072013 05072013 http://www.pravalerapena.com/2013/07/nascimento-da-
laura-vbac-parte-4.html

46. 048 28112012 00000000 http://piscardeolhos.net/2012/11/28/o-parto-de-luna/

47. 050 26042014  21042014 http://uteronaorompeu.tumblr.com/   http://
docedeleitefotografia.wordpress.com/tag/parto/ 

48. 051 18032013 00000000 http://www.ericadepaula.com.br/#!relato-andria-belo/c5y2

49. 052 00000000 07022013 http://www.ericadepaula.com.br/#!relato-carol/cf1f

50. 053 00000000 25012010 http://drcarlosminer.com.br/depoimentos.html

51. 054 00000000 15062013 http://www.ericadepaula.com.br/#!relato-ale/ctyu

52. 055 00000000 18072013 http://www.ericadepaula.com.br/#!registros-de-parto/cjzw

53. 056 00000000 16092013 http://www.ericadepaula.com.br/#!relato-mariana-miguel/
cypw

54. 057 00000000 09102013 http://www.ericadepaula.com.br/#!relato-raquel-a-/c1es0

55. 058 00000000 17072010 http://pnac.com.br/relatos/eva.htm

http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/2012/05/o-arcanjo-sentado-relato-de-um-vbac.html
http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/2012/05/o-arcanjo-sentado-relato-de-um-vbac.html
http://maternajapao.blogspot.com.br/2010/05/relato-de-um-vbac-no-japao.html
http://maternajapao.blogspot.com.br/2010/05/relato-de-um-vbac-no-japao.html
http://www.revistavbs.com/component/k2/item/684-relato-da-m%C3%A3e-vbac-parto-vaginal-ap%C3%B3s-ces%C3%A1rea-ap%C3%B3s-1-ano-e-6-meses
http://www.revistavbs.com/component/k2/item/684-relato-da-m%C3%A3e-vbac-parto-vaginal-ap%C3%B3s-ces%C3%A1rea-ap%C3%B3s-1-ano-e-6-meses
http://www.revistavbs.com/component/k2/item/684-relato-da-m%C3%A3e-vbac-parto-vaginal-ap%C3%B3s-ces%C3%A1rea-ap%C3%B3s-1-ano-e-6-meses
http://maternajapao.blogspot.com.br/2010/10/um-relato-de-vbac-no-brasil.html
http://maternajapao.blogspot.com.br/2010/10/um-relato-de-vbac-no-brasil.html
http://www.pravalerapena.com/2013/07/nascimento-da-laura-vbac-parte-4.html
http://www.pravalerapena.com/2013/07/nascimento-da-laura-vbac-parte-4.html
http://piscardeolhos.net/2012/11/28/o-parto-de-luna/
http://drcarlosminer.com.br/depoimentos.html
http://pnac.com.br/relatos/eva.htm
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56. 060 00000000 08122011 http://pnac.com.br/relatos/vba2c.htm

57. 062 01072009 13042009 http://assuntosdiversos-lusilva.blogspot.com.br/

58. 064 15032009 10032009 http://partodegente.blogspot.com.br/2009/03/relato-de-
parto.html

59. 066 00000000 15072013 http://www.maternati.com.br/relato-carla-parto-vbac 

60. 067 23112012 00000000 http://aknagold.wordpress.com/2012/11/23/minhas-tres-
gravidezes-por-kyanja-lee-vba2c/

61. 068 26112012 24032012 http://aknagold.wordpress.com/2012/11/26/relato-de-
tessie-marcondes-vbac/

62. 069 16092011 21042011 http://www.e-familynet.com/phpbb/relato-do-meu-vbac-
domiciliar-parto-natural-apos-a-cesarea-t764334.html

63. 071 08022013 25112012 http://doulaepensamento.blogspot.com.br/2013/02/
pensamento-vba3c.html

64. 072 10032012 02122011 http://www.renataolah.com.br/2012/03/relato-vbac-pn-
hospitalar.html

65. 073 00000000 20022010 http://adeledoula.blogspot.com.br/2012/04/relato-de-parto-
de-sylvana-karla-do.html

66. 074 11112013 21092013 http://www.cotidianomaterno.com/2013/11/relato-de-
parto-humanizado-por-erica.html

67. 075 08062010 00000000 http://www.babyyoga.com.br/2010/03/relato-de-parto-
fernanda-fioretti-e.html

68. 076 00000000 04122010 http://www.babyyoga.com.br/2011/02/relato-de-parto-
vanessa-e-gabriel.html

69. 077 26072010 00002009 http://www.partocomprazer.com.br/?p=1500

70. 078 10032012 04022012 http://www.renataolah.com.br/2012/03/relato-pn-
hospitalar-apos-cesarea.html

71. 079 25022011 17062010 http://www.ongamigasdoparto.com/2011/02/parto-na-
agua-de-sami-teresa-depois-de.html

72. 081 30012011 00000000 http://www.ongamigasdoparto.com/2011/01/como-foi-o-
parto-do-matheus.html

73. 082 00082013 23072013 http://www.namaskaryoga.com.br/blog/
files/59350078b5cdcc39af6924787267c78e-291.php

74. 083 15052013 00000000 http://partoconsciente.blogspot.com.br/2013/05/nossa-nao-
tinha-ideia-de-como-era.html

75. 086 00000000 15012014 http://partejarconsciente.blogspot.com.br/2014/01/relato-
de-parto-humanizado-apos.html

http://pnac.com.br/relatos/vba2c.htm
http://assuntosdiversos-lusilva.blogspot.com.br/
http://partodegente.blogspot.com.br/2009/03/relato-de-parto.html
http://partodegente.blogspot.com.br/2009/03/relato-de-parto.html
http://www.maternati.com.br/relato-carla-parto-vbac
http://aknagold.wordpress.com/2012/11/23/minhas-tres-gravidezes-por-kyanja-lee-vba2c/
http://aknagold.wordpress.com/2012/11/23/minhas-tres-gravidezes-por-kyanja-lee-vba2c/
http://aknagold.wordpress.com/2012/11/26/relato-de-tessie-marcondes-vbac/
http://aknagold.wordpress.com/2012/11/26/relato-de-tessie-marcondes-vbac/
http://www.e-familynet.com/phpbb/relato-do-meu-vbac-domiciliar-parto-natural-apos-a-cesarea-t764334.html
http://www.e-familynet.com/phpbb/relato-do-meu-vbac-domiciliar-parto-natural-apos-a-cesarea-t764334.html
http://doulaepensamento.blogspot.com.br/2013/02/pensamento-vba3c.html
http://doulaepensamento.blogspot.com.br/2013/02/pensamento-vba3c.html
http://www.renataolah.com.br/2012/03/relato-vbac-pn-hospitalar.html
http://www.renataolah.com.br/2012/03/relato-vbac-pn-hospitalar.html
http://adeledoula.blogspot.com.br/2012/04/relato-de-parto-de-sylvana-karla-do.html
http://adeledoula.blogspot.com.br/2012/04/relato-de-parto-de-sylvana-karla-do.html
http://www.cotidianomaterno.com/2013/11/relato-de-parto-humanizado-por-erica.html
http://www.cotidianomaterno.com/2013/11/relato-de-parto-humanizado-por-erica.html
http://www.babyyoga.com.br/2010/03/relato-de-parto-fernanda-fioretti-e.html
http://www.babyyoga.com.br/2010/03/relato-de-parto-fernanda-fioretti-e.html
http://www.babyyoga.com.br/2011/02/relato-de-parto-vanessa-e-gabriel.html
http://www.babyyoga.com.br/2011/02/relato-de-parto-vanessa-e-gabriel.html
http://www.partocomprazer.com.br/?p=1500
http://www.renataolah.com.br/2012/03/relato-pn-hospitalar-apos-cesarea.html
http://www.renataolah.com.br/2012/03/relato-pn-hospitalar-apos-cesarea.html
http://www.ongamigasdoparto.com/2011/02/parto-na-agua-de-sami-teresa-depois-de.html
http://www.ongamigasdoparto.com/2011/02/parto-na-agua-de-sami-teresa-depois-de.html
http://www.ongamigasdoparto.com/2011/01/como-foi-o-parto-do-matheus.html
http://www.ongamigasdoparto.com/2011/01/como-foi-o-parto-do-matheus.html
http://partoconsciente.blogspot.com.br/2013/05/nossa-nao-tinha-ideia-de-como-era.html
http://partoconsciente.blogspot.com.br/2013/05/nossa-nao-tinha-ideia-de-como-era.html
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76. 087 16012014 28122011 http://vilamamifera.com/mulheresempoderadas/relato-de-
parto-domiciliar-apos-cesarea-hbac-bruna-e-theo/

77. 088 01042010 17042010 http://vilamamifera.com/mulheresempoderadas/relato-
de-parto-joana-e-ana-luiza-parto-normal-apos-2-cesareas-
domiciliar/#

78. 090 00000000 25010000 http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/p/relatos-de-vbac.
html

79. 092 00000000 00000000 http://www.amigasdoparto.com.br/depoim28.html

80. 094 00000000 00000000 http://www.maternidadeativa.com.br/relato34.html

81. 095 00000000 03062006 http://www.maternidadeativa.com.br/relato41.html

82. 096 00000000 00000000 http://www.amigasdoparto.com.br/depoim12.html

83. 097 00000000 00000000 http://www.amigasdoparto.com.br/depoim2.html

84. 099 00000000 05010000 http://www.amigasdoparto.com.br/depoim43.html

85. 100 00000000 00000000 http://www.maternidadeativa.com.br/relato52.html

86. 102 00000000 24070000 http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/p/relatos-de-pnac.
html

87. 105 00000000 00000000 http://www.amigasdoparto.com.br/depoim4.html

88. 107 03062013 25080000 http://vilamamifera.com/noquintal/relato-de-vbac-carolina/

89. 108 19062013 00002013 http://vilamamifera.com/noquintal/relato-de-vbac-cristiane/

90. 109 12062013 19122012 http://vilamamifera.com/noquintal/relato-de-vbac-fernanda/

91. 110 05062013 00000000 http://vilamamifera.com/noquintal/relato-de-vba2c-bianca/

92. 112 29122013 00000000 http://adeledoula.blogspot.com.br/2014/05/relato-de-vbac-
domiciliar-de-monica-e.html#more

93. 115 1410210 00000000 http://vbacdomiciliar.blogspot.com.br/2010/10/chegada-da-
marina.html

http://vilamamifera.com/mulheresempoderadas/relato-de-parto-domiciliar-apos-cesarea-hbac-bruna-e-theo/
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http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/p/relatos-de-vbac.html
http://partoaposcesarea.blogspot.com.br/p/relatos-de-vbac.html
http://www.maternidadeativa.com.br/relato34.html
http://www.maternidadeativa.com.br/relato41.html
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APÊNDICE 6 – Fonte dos textos do Corpus EUA

Relatos 
EUA

Data 
relato

Data  
parto Fonte

1. 001 27052011 0102201 http://community.babycenter.com/post/a449735/vbac_
birth_stories

2. 002 00000000 27092011 http://www.babble.com/pregnancy/natural-birth-stories-
vbac-success/

3. 003 24082012 23122011 http://blog.ican-online.org/2012/08/24/marias-vba2c/

4. 004 18092013 19012013 http://blog.ican-online.org/2013/09/18/eric-is-born-our-
peaceful-extraordinary-vbac-homebirth-waterbirth/

5. 005 03092009 24052009 http://nursingbirth.com/2009/09/03/natural-vbac-hospital-
birth-one-readers-empowering-experience/

6. 006 24032011 00000000 http://www.theunnecesarean.com/birth-stories/amandas-
story-hospital-vbac.html#sthash.sqWiyEdZ.dpbs

7. 007 07082013 00000000 http://birthwithoutfearblog.com/2013/08/07/new-hospital-
vbac-story/

8. 008 24092013 14032012 http://birthwithoutfearblog.com/2013/09/24/military-base-
homebirth/

9. 009 13012013 01012013 http://blog.ican-online.org/2013/01/13/marci%E2%80%99s-
new year%E2%80%99s-day-blessing-the-hbac-of-cayla-ariel/

10. 010 21022012 00000000 http://www.abirthstoryblog.com/1/post/2012/02/a-perfect-
hospital-vbac-vaginal-birth-after-cesarean.html

11. 011 20042012 20032011 http://www.atlantabirthcenter.org/2012/04/my-birth-story-
danas-natural-vbac/

12. 012 13042012 13032011 http://www.atlantabirthcenter.org/2012/04/my-birth-story-
michelles-triplet-vba2c/

13. 013 15072013 15072010 http://blog.ican-online.org/2013/07/15/lexi-
christa%E2%80%99s-birth-story-%E2%80%93-hba2c/

14. 015 16012013 30122012 http://blog.ican-online.org/2013/01/06/andreas-hbac-of-
josiah/

15. 016 12122012 08122012 http://blog.ican-online.org/2012/12/12/meleks-hba2c-of-
evren-abel/

16. 017 01122012 26112012 http://blog.ican-online.org/2012/12/01/tonyas-hbac-of-kaia/

17. 018 07122012 23092012 http://blog.ican-online.org/2012/12/07/kellys-vbac-of-
kathleen/
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http://blog.ican-online.org/2013/07/15/lexi-christa%E2%80%99s-birth-story-%E2%80%93-hba2c/
http://blog.ican-online.org/2013/07/15/lexi-christa%E2%80%99s-birth-story-%E2%80%93-hba2c/
http://blog.ican-online.org/2013/01/06/andreas-hbac-of-josiah/
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http://blog.ican-online.org/2012/12/01/tonyas-hbac-of-kaia/
http://blog.ican-online.org/2012/12/07/kellys-vbac-of-kathleen/
http://blog.ican-online.org/2012/12/07/kellys-vbac-of-kathleen/
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18. 019 18082012 00000000 http://blog.ican-online.org/2012/08/18/brandys-11lb4oz-
mothers-day-hba3c/

19. 020 20082012 00000000 http://blog.ican-online.org/2012/08/20/mirandas-vbac-of-
emma/

20. 021 27072012 06102010 http://blog.ican-online.org/2012/07/27/antonettes-hbac-of-
evangelina/

21. 022 30072012 00000000 http://blog.ican-online.org/2012/07/30/abigails-vba3c-with-
a-fused-sacrum-and-a-softball-sized-fibroid/

22. 023 20042011 10082010 http://blog.ican-online.org/2011/04/20/cam-birth-story-
nikkis-vbac/

23. 024 30042010 16072009 http://blog.ican-online.org/2010/04/30/cam-birth-story-46-
ericas-hbac-with-twins/

24. 025 29042010 26032008 http://blog.ican-online.org/2010/04/29/cam-birth-story-43-
erins-hbac/

25. 026 29042009 28042009 http://blog.ican-online.org/2010/04/29/cam-birth-story-41-
jenns-breech-hbac/

26. 027 26042010 00000000 http://blog.ican-online.org/2010/04/26/cam-birth-story-34-
julies-hbac/

27. 028 22042010 00000000 http://blog.ican-online.org/2010/04/22/cam-birth-story-28-
melissas-hbac/

28. 029 20042010 00000000 http://blog.ican-online.org/2010/04/20/cam-birth-story-25-
sherenas-hbac/

29. 030 03042010 11122008 http://blog.ican-online.org/2010/04/03/cam-birth-story-6-
lilys-hbac/

30. 031 30042011 00000000 http://blog.ican-online.org/2011/04/30/cam-birth-story-
sarahs-hba4c-an-incredible-feat/

31. 040 07112010 07112010 http://bringbirthhome.com/birth-at-home/hbac-stories/the-
home-water-birth-of-henry-isaac

32. 041 00000000 15042012 https://docs.google.com/document/d/1O4Cs3CJ6O72JmoQd
KLOqeUXYfKEtWxplTklDATv6xhE/edit?pli=1

33. 043 00000000 00000000 http://bringbirthhome.com/birth-at-home/hbac-stories/
annas-hbac-story/

34. 045 21122011 08092011 http://birthrightmama.blogspot.com.br/2011/12/brooklyn-
jane-ballew-september-8-2011.html

35. 047 03032012 00000000 http://onebirth.wordpress.com/2012/03/03/one-births-
home-birth-after-4-c-sections/
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http://onebirth.wordpress.com/2012/03/03/one-births-home-birth-after-4-c-sections/
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36. 050 14012013 00000000 http://mamabirth.blogspot.com.br/2013/01/vaginal-birth-
after-four-cesareans.html

37. 051 07042010 00000000 http://mamabirth.blogspot.com.br/2010/04/guest-birth-
story-unassisted-home-birth.html

38. 052 04062010 00000000 http://mamabirth.blogspot.com.br/2010/06/birth-story-
proud-vbac-mama.html

39. 054 27102010 17100000 http://mamabirth.blogspot.com.br/2010/10/birth-story-
vbac.html

40. 055 28092011 11092011 http://mamabirth.blogspot.com.br/2011/09/hospital-vbac-
after-emergency-cesarean.html

41. 056 07092011 30082011 http://mamabirth.blogspot.com.br/2011/09/home-birth-
vbac-must-read.html

42. 057 24072011 00000000 http://mamabirth.blogspot.com.br/2011/07/unassisted-
birth-after-cesarean-caution.html

43. 058 08022010 09102010 http://mamabirth.blogspot.com.br/2011/02/birth-story-
home-vbac.html

44. 059 28012012 11012012 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2012/01/11-lb-12-
oz-hbac-home-birth-equals.html

45. 060 07122011 00000000 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2011/12/you-will-
never-have-baby-vaginally-vbac.html

46. 061 26112011 08112011 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2011/11/vbac-
surrounded-by-doubters-go-mama.html

47. 062 09112011 25102011 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2011/11/10-
pound-vbac-oh-yeah.html

48. 063 25052012 04052012 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2012/05/vbac-
nobody-said-was-possible.html

49. 064 04082011 00000000 http://usthreebirds.blogspot.com.br/2011/08/elliottes-vbac-
birth-story.html

50. 065 01042012 00000000 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2012/04/10lb12oz-
42-weeks-3-days-hbac.html

51. 066 22032012 00000000 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2012/03/planned-
home-vbac-turned-hospital-birth.html

52. 067 17092012 26012012 http://www.mamabirth.blogspot.com.br/2012/09/
incredible-vbac-journey-after-loss.html

53. 068 09112013 05112013 http://www.deanneanddavid.blogspot.com.br/
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54. 069 28112012 00000000 http://aswrightasrain.blogspot.com.br/2012/11/daphnes-
vbac.html

55. 070 3062009 00000000 http://community.babycenter.com/post/a11325065/vba2c_
success

56. 071 05042012 23032012 http://dearbabycook.blogspot.com.br/2012/04/elliot-james-
birth-story.htm

57. 072 09082009 00000000 http://community.babycenter.com/journal/
vbacwarrior/2286565/my_2nd_vbac

58. 073 14112009 01072009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories

59. 074 14112009 06052009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories

60. 075 14112009 15102009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories

61. 076 26092009 15092009 http://liveyourideallife.blogspot.com.br/2009/09/birth-story-
part-iii.html

62. 077 14112009 14082009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories

63. 078 12022012 09022012 http://ajourneytovbac.blogspot.com.br/

64. 079 16112010 16082009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=2&csi=2082135994&pd=1

65. 080 16112009 29062009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=2&csi=2082135994&pd=1

66. 081 16112009 15022009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=2&csi=2082135994&pd=1

67. 082 20112009 13012009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=3&csi=2082549742&pd=1

68. 083 02122009 03102009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=3&csi=2082549742&pd=1

69. 084 03122009 00000000 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=4&csi=2088037974&pd=1

70. 085 12122009 20072009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=4&csi=2088037974&pd=1

71. 086 23122009 23042009 http://community.babycenter.com/post/a18423245/birth_
stories?cpg=4&csi=2088037974&pd=1
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ANEXO 1 – Gêneros hibridizados

-	Carta	ao	filho	nascido	de	VBAC

“Dear Elliot,

I can remember so vividly the morning I wrote my first “birth story.” It was two days 

after your big sister died and was born. I was laying in bed, tears streaming down my 

face, as I tried to put into words the emotions of that sad, sad day.

Ever since, I’ve been dreaming of the day I’d be able to write a birth story with a happy 

ending. And tonight, as I’m sitting here typing, with your warm little body snuggled up 

against my chest, listening to you breathe and make sweet baby noises in your sleep, 

the tears are falling once again. Only this time they are tears of joy and such happi-

ness. I am so excited to share with you the story of your birth, Baby Boy. Here we go.” 

(EUA_071)

- Receita de VBAC

“ Para vocês, futuras mamães, eu recomendo: busquem informações, conversem com 

seus médicos e se necessário, busquem ajuda de outros profissionais. Não aceitem que 

o médico marque a cesárea com antecedência. Isso é feito para adequar na agenda 

todos os compromissos dele. Fuja daqueles médicos que tem um dia específico na 

semana só para fazer partos. (lembrem-se: parto normal não pode ser agendado!) 

Desconfiem daqueles que indicam a cesárea como melhor opção. Se acharem melhor 

mudar de médico na véspera do parto, mudem! Procurem um profissional competen-

te, que não se importe em dar o número do celular e que esteja disponível na época do 

parto”.  (BRA_099)

“Faça uma varredura em todos os fóruns, listas, grupos e sites de parto humanizado 

e só confie nos médicos indicados e referendados pelas outras mães. Contrate uma 

doula, é fundamental. Só abra mão se não puder mesmo pagar. E ponha sua confiança 

no Senhor, pois Ele nos criou perfeitamente capazes de colocarmos nossos filhos no 

mundo.” (BRA_025)

“I do feel like for someone with my previous birthing history that a VBAC was a little 

risky, and I can’t totally endorse a VBAC in every case. But here is a recap of some of 

the things that I think led to my successful VBAC:

1. Find a hospital that is pro-VBAC.

We are so lucky that here in San Francisco there is a major health care provider (Kaiser 

Permanente) with such a great VBAC track record. I have a dear friend in upstate New 
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York who was never given the choice as none of the hospitals in her insurance plan 

were prepared to deal with VBACs.

2. Find a doula or other professional that will be there at the time of the birth, at the doctor’s 

appointments if you need an advocate, and throughout the pregnancy.

Especially one who is very experienced with VBACs. And trust her, as she most likely 

has WAY more experience with all this jazz than you do. Our doula Sandra is the num-

ber one reason we were equipped for Oliver’s birth, and she was so critical at the ac-

tual event.

3. Examine why you think you had a Caesarean section the first time. 

In my case, I think it was the fetal position and my water breaking very early in labor. 

That can’t necessarily be controlled, but David and I think we caused my water to 

break during my first labor by some swinging moves we were doing with a blanket to 

my belly to relieve the labor pains. Find ways to reduce the risk of the causes of your 

Caesarean happening the second time around.

4. Be lucky.

What can I say? My labor started naturally in the nick of time, and the right people 

were in the right places for us at the right times. I definitely did not have luck on my 

side when Stella was born.”  (EUA_104)

- Oração

“O final da história... Bem, você já sabe.

É assim que nascem bebês fruto de uma luta muito pessoal. Que, quando em coletivo, 

se chama “Movimento de Humanização do Parto”.

Que acolhe, que mobiliza, que sensibiliza e muda vidas.

É, também, para isso que trabalhamos todos os dias.

Que ignoramos ataques, ofensas e manifestações da mais pura ignorância.

Para que pessoas reconstruam suas histórias.

Para que vidas sejam ressignificadas.

Para que pessoas nasçam repletas de amor.

Para que sejam feitas as vontades dessas mulheres.

Para livrá-las do que não é bom, do que machuca e fere para sempre.

E se isso não for uma oração de celebração à vida, então não sei o que é.

Amém.” (BRA_039)
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- Passagens bíblicas

“Naqueles dias, o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: «Tu, porém, cinge os teus rins, 

levanta-te e diz-lhes tudo o que Eu te ordenar. Não temas diante deles; se não, serei Eu 

a fazer-te temer na sua presença. E eis que hoje te estabeleço como cidade fortificada, 

como coluna de ferro e muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá 

e de seus chefes, dos sacerdotes e do povo da terra. Far-te-ão guerra, mas não hão-de 

vencer, porque Eu estou contigo para te salvar” Jer 1, 17-19.” (BRA_025)

“Shall I bring to the point of birth, and not give delivery?’ says the Lord.~Isaiah. 66:9”  

(EUA_045)

“Consider the lilies how they grow : they toil not, they spin not; and yet I say unto you, 

that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Luke 12:27” (EUA_072)

-  Citações literárias

“Ao meu esposo Juliano. “O amor só é lindo, quando encontramos alguém que 

nos transforme no melhor que podemos ser.”(Mário Quintana).  Não sei se foi pela 

gigantesca carga de ocitocina, mas estou ainda mais apaixonada por você. Obrigada 

por ficar ao meu lado, sempre.” (BRA_108) 

Women who are giving birth, trust yourselves. Trust your inner power. Trust your abili-

ty to give life. This is something absolutely sacred that is inside all women in the world. 

- Ricardo Jones, Orgasmic Birth (EUA_021)

-	Carta	ao	filho	nascido	por	cesárea

“Ao Pedro

Querido e amado filho, hoje você já pode ler e entender como foi seu nasci-

mento. 

A maneira como nasceste não foi a mais romântica, não é o que queria te 

contar, mas foi assim. E o importante é o que veio depois. Nosso amor, nossa 

família, nossa superação.

Desde que te senti pela primeira vez, mexendo na minha barriga, um amor 

enorme nasceu dentro de mim e do seu papito e só faz crescer.

Você foi meu primeiro amor. Amor incondicional.

Estarei sempre segurando sua mãozinha... agora mãozona! 

Conte comigo sempre. 

Obrigada por permitir que eu seja sua mãe, de aprender todos os dias como o 

amor pode superar os obstáculos da vida e estar junto comigo nessa evolução. 

Ah, desculpe minhas chatices, mas sou mãe né! Mãe é assim mesmo.

Te amo.” (BRA_044)

-	Carta	à	filha	nascida	de	VBAC2

“O relato a seguir, faz parte do livro que estou escrevendo. O livro começou 

com uma carta de boas vindas para Catharina, e portanto o relato é contado 

PARA ela.” (BRA_009)
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- Carta de despedida da barriga

“Carta de despedida da barriga

Filho, amanhã (05/04) completamos 38 semanas de gestação, você e eu jun-

tos, nesse crescimento rápido e tão emocionante!” (BRA_001)

- Agradecimentos

“Agradecimentos (em ordem cronológica)

Magda Rolim, que foi quem primeiro me falou sobre parto natural.

Lista Parto Nosso, imprescindível, onde aprendi e aprendo sobre parto.

Walesca Nunes, linda, amorosa, imprescindível, me sacudiu pelos ombros e me 

falou da MINHA responsabilidade sobre a cesárea desnecessária. Não fosse 

por ela, eu estaria até hoje “meio fora” da matrix.

Cínthia Bordini, que, quando eu achava que parir era só para deusas, me disse 

a frase mágica: parto normal é isso: normal (queri, hoje eu sei que todas so-

mos deusas).

Ana Paula Caldas, de quem sou admiradora número 1, por tudo o que falou (e 

fez) sobre parto domiciliar, especialmente pela dica de não fazer exames des-

necessários quando se quer parir em casa.

Andreia Mortensen, que não apenas fez uma maravilhosa pesquisa sobre par-

to domiciliar, como pariu em casa antes de mim! Minha grande inspiração na 

maternagem foi inspiradora também no meu parto. Nos momentos será-que-

-não-estou-sendo-maluca, era nela que eu pensava, sempre tão ponderada e 

sensata.

Lucio, meu marido empoderado, que sempre me apoiou e ouviu meus intermi-

náveis discursos sobre parto, e que pariu junto comigo.

Mara Freire, minha doula, que prontamente aceitou vir pra roça me atender, 

ouviu minhas intermináveis angústias e ainda teve a ideia maravilhosa da im-

portação do parteiro.

Carol Corso, que, a despeito de seu barrigão um dia maior que o meu, me 

mandou aquele milagroso chá de framboesa (lá da Inglaterra!).

António Ferreira, meu parteiro, que não me atrapalhou em nada: foi um coad-

juvante discreto e tranquilo. O ajudador, como diz Amanda, que vai ficar para 

sempre nos nossos corações.” (BRA_006)

- Letra de música

“Mas é preciso ter força

É preciso ter raça

É preciso ter gana sempre

Quem traz no corpo a marca

Maria, Maria

Mistura a dor e a alegria

Mas é preciso ter manha

É preciso ter graça

É preciso ter sonho sempre
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Quem traz na pele essa marca

Possui a estranha mania

De ter fé na vida.”” (BRA_018)

- Peça de teatro (Atos)

“O tempo passou

[...]

A gravidez 

[...]

O trabalho de parto - pródromos e fase latente

[...]

O trabalho de parto – fase ativa

[...]

A transferência

[...]

O hospital

[...]

O trabalho de parto – expulsivo

[...]

O pós-parto imediato

[...]

Algumas considerações finais

[...]

Para as mulheres

[...]

Agradecimentos” (BRA_018)

- Filme de ação (elenco e equipe):

“Cast of characters:

T alpha midwife and primary care provider throughout the pregnancy

C beta midwife, a.k.a 1the stunt double midwife

N  third midwife brought in to cover for the stunt double

P  midwifes assistant

Cyd  child care provider, cook, bouncer, and general MacGyver

Katie  photographer” (EUA_024)

1  Also known as
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-	Chamado	às	mulheres	/	Manifesto

“Para as mulheres 

 

A primeira coisa que me veio à mente depois que tudo passou foi que eu sim-

plesmente não poderia viver uma vida sem passar por isso. Recomendo à toda 

mulher que realmente tiver vontade de parir, que não abra mão disso, que vá 

atrás do seu parto, pra que ele seja de verdade, digno, pleno, humano, que não 

deixe que roubem dela esse direito. O parto é nosso, o parto é da mulher. 

 

Hoje, com o sistema de saúde pública e privada que temos, não é nada fácil 

ter um parto humanizado, livre, em que o respeito à mulher seja o centro do 

processo, em que a mulher possa decidir onde, como e com quem quer parir. 

Conseguir isso, na maioria das vezes, demanda uma batalha bem difícil contra 

tudo e todos. É a sensação mais pura de se nadar/remar contra a corrente 

 

Escolher e protagonizar seu parto é um direito reprodutivo da mulher. É – ou 

deveria ser – uma causa feminista. Para que nossas amigas, filhas, sobrinhas, 

netas… todas as mulheres… possam um dia ter garantido esse direito simples e 

básico – e ao mesmo tempo revolucionário - de parir naturalmente, com segu-

rança, dignidade, liberdade. 

 

Eu, depois de tudo que vivi, só posso confirmar: é uma revolução que vale mui-

to a pena! E só tenho a agradecer”  (BRA_018)
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ANEXO 2 –  ‘Like a criminal’ e  ‘como uma criminosa’

Improving Birth (2014, 26 de julho)



470

Lisauskas, R. (2014, 28 de julho)

“Fiquei uns dez minutos no soro quando entrou na sala uma outra enfermeira que 

fechou a porta da sala e, como se estivesse prestes a interrogar uma criminosa, disse: 

“Eu sou enfermeira há 30 anos. Não julgo que faz parto em casa mas não é certo. O 

dr fulano de tal (não consigo lembrar o nome dele) pediu que eu te fizesse umas per-

guntas porque nós temos que investigar seu caso”. Ela começou a fazer perguntas do 

parto e a Dra Marisa* entrou na sala mais uma vez gritando: “Cadê essa menina? Ela 

se perdeu no caminho do centro cirúrgico?”. Daí a enfermeira explicou que estava me 

fazendo algumas perguntas. A médica fechou a porta, mandou eu me deitar na maca 

e disse: “Vou tentar tirar essa placenta de novo.” 

Comecei a me sentir uma criminosa porque a forma com que falavam comigo era 

como se eu fosse mesmo uma. Deitei-me tremendo. Era medo, era dor e eu estava 

me sentindo tão acuada… Eu já tinha perdido toda a dignidade: o que ela mandava eu 

fazia e na frente daquelas duas outras grávidas eu só sentia vergonha. 

Deitei, fiz força, aliás tentei porque eu já estava sangrando muito e não tinha forças. 

Chorei, pedi pra parar porque não aguentava mais. A médica olhou e disse: “Manda 

pro centro cirúrgico!”. 

Pra subir pro centro cirúrgico eles passaram comigo pela recepção do quinto andar 

onde havia  muitas pessoas. A médica gritava para que todos ouvissem: “Isso aqui é 

parto domiciliar, viu? Isso que acontece!”.”
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