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RESUMO

Este estudo buscou compreender o significado do corpo para um grupo de
gestantes, como estas mulheres vivenciam os processos fisiológicos do seu
corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade, bem como
conhecer a percepção relacionada ao parto normal e sua implicação para a
atividade sexual. Conceitos da Antropologia médica foram usados como
referencial teórico e o método adotado foi a etnografia. A pesquisa foi
desenvolvida com sete mulheres residentes em um bairro popular da zona
leste de São Paulo - SP. Adotou-se, para a coleta de dados, uma entrevista
semi-estruturada com questões norteadoras e um desenho em uma silhueta
feminina previamente reproduzida, de como elas viam as modificações no seu
corpo durante o período. Os dados foram apresentados na forma de narrativa.
Os resultados se resumiram em seis categorias e catorze subcategorias que
deram origem à análise de um tema maior - “O processo do nascimento como
ritual de passagem para a construção da família”, já que todo o processo da
vivência corporal na gestação, suas mudanças e repercussão na atividade
sexual, foram guiados pelo valor da constituição da família e estiveram
presentes desde o momento em que essas mulheres começavam fazer
projetos para adentrar à maternidade. Os achados deste estudo permitiram ter
uma compreensão do conhecimento cultural das mulheres em relação aos
significados do corpo e sexualidade no processo de nascimento, tornando-se
para os profissionais de saúde uma ferramenta primordial na adequação das
suas práticas.
Descritores: Corpo Humano. Gestação. Etnografia. Saúde Sexual e
Reprodutiva.

Araújo NM. “It is the life as always”: body and sexuality in the process of
childbirth thesis. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 2009.

ABSTRACT

This study aimed to understand the meaning of the body to a group of pregnant
women, how they experience the body physiologic processes during pregnancy
and how they reflect in sexuality as well as to acknowledge their perception
about normal birth and its implication to sexual activity. Concepts of medical
anthropology were used as theoretical framework and the methodology adopted
was ethnography. The research was carried out in a popular district in east area
of São Paulo - SP. For data collection it was used semi-structured interviews
with guiding questions, and drawing, in a feminine silhouette of how they
perceive their body modification during this period. The data were presented in
narrative format. The result were organized in six categories and fourteen
subcategories which merged to a central theme” Childbirth as a ritual passage
in the construction of family” once all the body experiences of gestation, the
physiological body changes and its repercussion in sexual performance were
present since they started making projects to go into maternity. The results of
this study allowed an understanding of the cultural knowledge in relation to the
meaning of the body and sexuality in childbirth which is an essential tool for
adjusting professional practice.

Keywords: Human Body. Pregnancy. Antropology, Cultural. Sexual and
Reproductive Health.

Araújo NM. “Es la vida de siempre”: cuerpo y sexualidad en el proceso de
nacimiento tesis. Sao Paulo: Escuela de Enfermería, Universidad Sao Paulo;
2009.
RESUMEN

Este estudio busca comprender el significado del cuerpo para un grupo de
embarazadas, como estas mujeres vivieron los procesos fisiológicos de su
cuerpo durante la gestación y la repercusión de la sexualidad relacionada al
parto normal y su implicación para con la actividad sexual. Conceptos de la
Antropología médica fueron usados como referencial teórico y el método
adoptado fue la etnografía. La investigación fue desarrollada con siete mujeres
residentes en un barrio popular de la zona Leste de Sao Paulo - SP. Para la
recolección de datos, fue utilizada una entrevista semi estructurada con
preguntas claves, fue utilizada el dibujo de una silueta femenina previamente
reproducida, de como ellas veían las modificaciones en su cuerpo durante este
período. Los datos fueron presentados en forma de narrativa. Los resultados se
resumieron en seis categorías y catorce subcategorías, que dió origen durante
el análisis a un gran tema - “El proceso del nacimiento como ritos de pasaje
para la construcción de la familia”, ya que todo el proceso de la vivencia
corporal durante la gestación, sus cambios y repercusión en la actividad sexual,
fueron guiados por el valor de la constitución de la familia y estuvieron
presentes desde el momento que esas mujeres empezaron a realizar proyectos
para hacer parte de la maternidad. Los hallazgos de este estudio permitieron la
comprensión del conocimiento cultural de las mujeres en relación a los
significados del cuerpo y sexualidad en el proceso de nacimiento que para los
profesionales de salud es una herramienta primordial en el desarrollo de sus
prácticas.
Descripción: Cuerpo Humano. Embarazo. Etnografía. Salud Sexual y
Reproductiva.
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Introdução

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Durante a minha trajetória profissional, como enfermeira obstétrica,
assistindo mulheres em sala de parto, era comum observar que muitas
parturientes tinham dúvidas relacionadas às modificações do seu corpo
ocorridas durante a gravidez e que se ampliavam aos efeitos do parto normal
sobre o períneo, preocupando-as quanto à vivência sexual posteriormente.
Ouvia comentários sobre as conseqüências deletérias da gravidez e
do parto normal sobre os seus corpos, principalmente na sua vagina, como: “a
vagina ficará mais frouxa”, “o marido irá reclamar do alargamento vaginal”, a
confiança na episiotomia (corte da vulva e vagina, como recurso facilitador da
passagem do feto) como protetora do assoalho pélvico, cuja realização foi
muitas vezes solicitada na ocasião do nascimento bem como a sutura da
genitália após o parto normal como reconstrutora desse órgão: “deixa bem
apertadinha, para o marido não reclamar”, enfim inúmeros relatos expressaram
a preocupação com um posterior prejuízo na vida sexual, decorrente da
passagem do feto pelo canal de parto.
Essa inquietação inicialmente, fez com que eu buscasse algo, a fim
de minimizar o trauma perineal durante o parto, já que estudos científicos
apontam a episiotomia e lacerações mais graves (lacerações de terceiro e de
quarto graus) no parto vaginal como causadoras de disfunção sexual,
incontinência anal, distúrbios do trato urinário, desconforto e dor no pós-parto,
comprometimento da mãe no cuidado ao bebê. Para isso, no mestrado realizei
um ensaio clínico, sobre o uso da vaselina líquida durante o parto normal
(Araújo, 2004), algo que já vinha sendo empregado por muitos profissionais da
área obstétrica, porém sem um estudo para validar se essa prática protegeria o
períneo do trauma.
As hipóteses de que o uso de vaselina líquida diminui a freqüência e
o grau de lacerações perineais no parto normal não foram comprovadas. Este
fato deixou-me com uma sensação de incompletude, queria muito mais do que
uma hipótese rejeitada. Qual seria então o caminho, para ajudar parturientes
preocupadas com a condição vaginal após o parto? Como ajudá-las na
compreensão das alterações do corpo, incluindo aqui a sexualidade, no
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período gestacional? O conceito ou julgamento que fazemos quanto ao
desconhecimento dessas mulheres em relação ao seu próprio corpo não
estaria

equivocado?

Será

que

nós,

profissionais

de

saúde

é

que

desconhecemos a maneira como as mulheres constroem os significados do
seu próprio corpo?
Diante de todas essas inquietações, atenho-me em conhecer como
as mulheres vivenciam as mudanças relativas ao corpo e à sexualidade
durante a gravidez e quais são as suas expectativas relacionadas a essas
mudanças após o parto.
Esse assunto está embasado no tema “Saúde Reprodutiva”, que na
Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ocorrida no
Cairo, em 1994, ampliou o seu conceito referindo ser:
Um estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as
matérias concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e
processos, e não apenas mera ausência de doença ou enfermidade.
Neste conceito, também, é abordada a questão da sexualidade onde
a saúde reprodutiva incorpora a vida sexual segura e satisfatória do
casal, com capacidade de ter filhos e a liberdade de decidir sobre
quando e quantas vezes deve fazê-lo (Brasil, 2004, p. 11).

A Saúde Reprodutiva com esse conceito mais amplo incorpora
ações mais abrangentes, desvinculando a sexualidade da reprodução, visando
que mulheres e homens possam vivenciar seu corpo e a sua sexualidade
através do desejo e do prazer de forma mais segura, sem o ônus de uma
gravidez indesejada.
O período pré-natal é um momento privilegiado para discutir e
esclarecer questões que são únicas para cada mulher e seu parceiro. A história
que cada uma traz deve ser acolhida integralmente; temas como a
sexualidade, poderão necessitar de esclarecimentos. É importante para a
gestante, como também para o seu companheiro, uma escuta aberta, sem
julgamentos nem preconceitos, quando possam falar da sua intimidade com
segurança, podendo o profissional ajudá-los a construir os conhecimentos
sobre si mesmos, contribuindo para um nascimento tranqüilo e saudável
(Brasil, 2005).
Com a minha inserção na trajetória acadêmica, como docente do
curso de obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
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Universidade de São Paulo (EACH/USP), desde agosto de 2007, onde o foco
maior é a assistência à mulher no ciclo reprodutivo, sendo peculiar a
assistência ao parto normal, inquieta-me o fato de muitas mulheres acharem
que o parto normal é um “vilão” dos seus corpos. Acredito ser necessário
trabalhar na desmistificação referente ao parto normal como danoso ao corpo
feminino, que atinge diretamente o que acreditamos e da forma como temos
empenhado para que esse volte a ser fisiológico, já que ao longo dos anos foi
perdendo as suas características, tendo como fator interveniente a sua
institucionalização, que no Brasil data a partir da década de 1940 (Brasil,
2001).
A carta de Ottawa, 1986, definiu a promoção da saúde como o
processo de capacitação das pessoas e comunidades para atuar na melhoria
de sua qualidade de vida e saúde (Organização Pan-Americana da Saúde OPAS, 1986). Desta forma, acredito ser importante investir na educação em
saúde, para que as mulheres sanem as suas dúvidas referentes ao processo
reprodutivo e tenham conhecimento dos seus direitos como cidadãs.
Uma das atribuições do Programa Saúde da Família (PSF) é inserir
o profissional na coordenação de grupos de educação para a saúde. Partícipe
desse processo, acompanhando alunos do curso de obstetrícia em estágio na
disciplina que assiste a mulher no período gestacional, como também em
projetos de extensão, acredito ser importante conhecer para discutir e orientar
acerca dos assuntos de interesse das participantes, relacionados aos
significados do corpo e da sexualidade feminina no período gestacional,
partindo do conhecimento e reais necessidades dessas mulheres. Dessa
forma, daremos o primeiro passo na prestação de uma assistência mais
adequada, próxima ao mundo real de cada mulher, respeitando sua cultura,
oferecendo condições para que elas possam conhecer a si mesmas, suas
angústias,

frustrações,

crenças,

desejos,

criando

o

tão

propagado

“empowerment” (capacitação, fortalecimento do status), possibilitando uma vida
sexual e reprodutiva mais prazerosa e segura.
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1.2 CORPO NA HISTÓRIA
Dotado de interesses políticos, sociais e culturais, o corpo sempre
teve significado e espaço nas diversas culturas.
Queiroz e Otta (2000), afirmam que o corpo é objeto de
domesticação exercida pela cultura, sendo por ela apropriado e modelado.
Referem que algumas manifestações corpóreas são universais, ou seja, estão
presentes em todas as culturas, mas as regras de exibição que determinam
quando, como e com relação a quem devem ser exibidos podem variar de
cultura para cultura.
Mauss (2003) em seu texto clássico sobre as técnicas corporais
discorre sobre as várias práticas do corpo - posturas, maneira de se alimentar,
técnicas esportivas, práticas sexuais - e a maneira pela qual cada sociedade
faz uso dessas. Ressalta que essas técnicas não são simplesmente uma série
de movimentos, são aprendidas, dominadas e impostas pela cultura. Desta
forma, o corpo é considerado um produto fabricado pela cultura, com diferentes
usos, segundo a sociedade a qual pertence.
Para Marzano-Parisoli (2004a), o corpo sempre foi o reflexo de
pressões e de transformações com base nos valores e crenças ditados pela
sociedade. A cultura inscreve-se no corpo a fim de modelá-lo e socializá-lo
conforme as suas regras e suas normas.
Em todas as sociedades o corpo assume uma realidade social e
outra física. O corpo transmite informações a respeito da pessoa: idade,
gênero, posição social, ocupação, ligação a certos grupos; nestas formas de
comunicação se incluem os gestos e posturas que variam de cultura para
cultura. Nas diversas profissões a linguagem corporal é diferente e transmite
mensagens distintas; a maneira de uma pessoa se vestir já sinaliza a sua
posição social ou sua ocupação, além da função protetora do corpo para com o
ambiente, as vestimentas informam sobre a posição atual do indivíduo na
sociedade (Helman, 2003).
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Há uma diversidade de significados ao longo da história que
auxiliaram a compor o discurso que normatizaram as práticas em relação ao
corpo. Ilustrando, traremos uma breve descrição dos traços que se destacaram
em determinados períodos.
Na Antigüidade, o significado atribuído ao corpo era de glorificação e
de interesse do Estado; havia valorização do corpo do atleta olímpico, com
vantagens do Estado para os vitoriosos. Em Atenas prevalecia o ideal de
homem belo e bom; em Esparta as atividades corporais eram destacadas na
educação dos jovens, havendo exigência de um corpo saudável e fértil. Mesmo
após a dominação romana sobre os gregos, a representação do corpo ainda
era de um instrumento de soberania político-social, onde os mais pobres
tinham corpos preparados para as guerras e exercícios militares e os mais
ricos, para o culto ao belo (Siebert, 1995).
Na Idade Média foi abolida a cultuação ao corpo em termos de
beleza e preservação. Este passou a ter uma concepção ligada à culpa e à
corrupção da alma. A moral cristã foi se difundindo, com autoridade religiosa e
como força social; nasce um modelo valorativo da sexualidade humana. Com o
fortalecimento da igreja, há uma ênfase no discurso de valores e preceitos
religiosos da alma em oposição aos do corpo. É propagada a idéia de pecado,
as pessoas passam a sentirem-se culpadas pelo seu corpo e pelo prazer dele
originado; o único prazer permitido era o espiritual, o prazer físico era encarado
como mau (Cabral, 1995). Siebert (1995) corrobora dizendo que a cultura
corporal nesse período foi de acentuado desprestígio; a influência da igreja foi
essencial até na extinção dos Jogos Olímpicos.
No período Renascentista com foco ligado às artes, e o nu
(principalmente o feminino) sendo destacado por vários artistas famosos, como
Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Botticelli, entre outros, há o redescobrimento
do corpo, outrora rejeitado pela religião; porém logo mais tarde a igreja retoma
o seu poder de controle. O nu admirado pelos renascentistas torna-se
severamente combatido, os cristos crucificados completamente nus, foram
vestidos como exemplo de pudor, fortalecendo a cultura da vergonha (Cabral,
1995).
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Com a revolução industrial na Modernidade, o capitalismo colocando
o homem a serviço da economia e do lucro, favorece junto com a tecnologia a
irracionalização, a dependência pela máquina. Nesse cenário, o corpo passa a
ser visto como objeto técnico, previsível e controlável e não mais uma estrutura
com vida e expressividade (Siebert, 1995).
Lucero (1995) referindo-se à sociedade Industrial que é marcada
pela individualidade, consumo e conseqüentemente, pela marginalização dos
que não conseguem acompanhar o industrialismo capitalístico, diz que este
mascara uma série de estratégias que movem essa máquina: a competição, a
violência e a desigualdade. Dessa forma, “não há somente a exploração do
homem em sua força de trabalho, mas também há uma manipulação que se
ocupa da própria economia desejante dos indivíduos” (Lucero, 1995, p. 49). O
autor continua dizendo que nesse período o que impulsiona o comportamento
das pessoas é o autoconhecimento e os cuidados de si mesmo, traduzindo-se
em uma servidão do seu próprio corpo.
Paralelamente a esses acontecimentos, o corpo deixa de ser o
centro de erros e pecados, torna-se objeto de estudo, sendo controlado pela
ciência que em busca da cura o domina, o viola, sendo efetivada tal atitude
com a criação dos hospitais no século XVIII, que torna esse lugar próprio para
a disciplinarização e vigilância com foco no saber médico, vendo possibilidades
de descobertas científicas que poderiam beneficiar a humanidade (Couto,
1995). Surge um novo modelo de assistência à saúde, denominado como
modelo biomédico definido por Capra (1982, p. 116):
O corpo humano é considerado uma máquina que pode ser analisada
em termos de suas peças; a doença é vista como um mau
funcionamento dos mecanismos biológicos, que são estudados do
ponto de vista da biologia celular e molecular; o papel dos médicos é
intervir, física ou quimicamente, para consertar o defeito no
funcionamento de um mecanismo enguiçado.

Rohden (2001) relata que no século XVIII, com o avanço da ciência,
o corpo da mulher ganha importância; órgãos que tinham o mesmo nome para
homens e mulheres (como testículos e ovários) passam a ser distinguidos;
estruturas que antes eram comuns como o esqueleto e o sistema nervoso
foram diferenciados. Com isso o corpo ganha diferentes visões e passa a
responder por novas demandas surgidas em novos contextos sociais,
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econômicos, políticos, culturais e eróticos. As descobertas das diferenças
biológicas passaram a ser a base para os cientistas sociais falarem sobre as
diferenças inatas entre homens e mulheres e conseqüentemente necessidade
de diferenciações sociais. Esse foco ligado às diferenças anatômicas não era
apenas uma questão de desenvolvimento científico, pois isso já ocorria
anteriormente, e não ganhava tanta conotação. Esta mudança de perspectiva
deve ser entendida como parte das mudanças que aconteciam: definição da
ordem social e especialmente das relações de gênero, marcadas por grandes
transformações.
Sobre esse avanço científico, Rohden (2001) cita um exemplo de
como a anatomia era modelada por circunstâncias sociais e os interesses da
ciência incidiam sobre as partes do corpo politicamente significantes:
A afirmação de que a mulher tem um crânio menor,
conseqüentemente menos capacidade intelectual e, portanto,
menores condições de participar dos domínios do governo, comércio,
educação, ciência. Ou, então, da constatação de que ela tem a pelve
maior, o que prova que é “naturalmente destinada à maternidade” e
que esta função suplanta qualquer outra que possa ter na vida
(Rohden, 2001, p. 20).

Del Priore (2006) refere que para a maioria dos médicos, a mulher
não somente diferenciava do homem anatomicamente, mas também na sua
natureza e por suas características morais.
No que diz respeito ao cuidado à saúde, a mulher era vista como
produto do seu sistema reprodutivo; o discurso destacava uma ligação entre o
útero e o sistema nervoso central, havia uma sincronia entre o ciclo reprodutivo
e os estados emocionais femininos. A existência de um ciclo maior - da
puberdade à menopausa e ciclos menores - gestação e menstruação, privavam
a mulher de desenvolver sua capacidade intelectual, a favor da sua função
reprodutora, já que acreditavam que o cérebro e os ovários não poderiam
desenvolver-se simultaneamente, pois desta forma, poderiam gerar crianças
doentes ou malformadas (Matos, 2003).
Para cada fase da vida feminina os médicos relacionavam fisiologia
e patologia. A menstruação era vista como um estado fisiológico, por outro lado
associava-se a estados mórbidos que confirmavam a figura da mulher doente;
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igualmente a gravidez e o parto, foram considerados eventos que poderiam
desencadear doenças (Martins, 2004a).
A partir do século XIX, houve "exaltação" da maternidade, esta não
preocupada com a proteção da mulher no processo de parturição, mas com a
perpetuação da relação de poder entre os sexos. Nesse período, iniciou-se a
interferência

do

Estado

na

expansão

da

assistência

médica

e

o

desenvolvimento de programas de saúde, entre eles a assistência pré-natal.
Também houve a institucionalização do parto, tendo como objetivo desenvolver
recém-nascido saudável e reduzir a morbimortalidade infantil; percebemos
então que a preocupação é social com a demografia e com a qualidade das
crianças nascidas e não com a proteção da mulher (Brasil, 2001). Era então no
ciclo gravídico-puerperal que se desdobrava a assistência à mulher, que dessa
forma estendeu-se por muito tempo.
Matos (2003) refere que na cidade de São Paulo, entre os anos de
1890-1930, com o

crescimento

acelerado de urbanização, houve

a

institucionalização da medicina como produtora de saber na teoria e na prática
- modelo higiênico-sanitarista, formulando normas, definindo funções, papéis e
sexualidade de homens e mulheres, pois já havia o conhecimento da
transmissão de doenças, com a teoria de Pasteur; era necessário então mudar
hábitos e atitudes. Para a mulher, coube o cuidado com a saúde e o bem-estar
da família; a educação feminina tornou-se fundamental para a medicina, a fim
de assegurar moral e fisicamente sadias futuras gerações.
No tocante ao crescimento populacional, mais uma vez o corpo
feminino foi penalizado, agora por ser um produtor de filhos sem limite, era
então necessário controlá-lo.
Pedro (2003) menciona que a partir da metade do século XX, houve
mudança significativa na representação do corpo feminino, sendo este
superfocalizado como procriativo, as mulheres passaram a ser cobradas pelos
filhos gerados nas relações conjugais socialmente aceitas. Nasce a política
contraceptiva concentrada no corpo das mulheres e este servindo de cobaia
para realização de inúmeras experiências, mesmo com os ônus dos efeitos
colaterais.
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Assim, o modelo social tem impedido a mulher de ser sujeito pleno
de sua própria história e influenciado na assistência dispensada à saúde
feminina.
Bandeira (1999) comenta que na sociedade brasileira a definição de
sexo feminino é, ainda, tradicionalmente referida à condição biológica e
associada à maternidade; a do sexo masculino se concentra nos valores
culturais e materiais, fazendo do homem o provedor e o protetor da família.
Tanto a mulher quanto o homem não envolvem a sexualidade pela designação
prazerosa, nada vai além da reprodução, ou seja, a mulher-maternidade, o
homem-trabalho. As posições e os significados são desiguais e a designação
biológica se mostra insuficiente e precária como classificadora da mulherfeminino e do homem-masculino, nos seus atributos históricos e socioculturais.
Reforçando a condição biológica feminina, a reprodução afeta a
mulher e envolve todas as suas atividades: sua educação, seu trabalho, sua
saúde, sua sexualidade, sua vida e seus sonhos, resultado sim de uma
condição natural, mas determinada pela organização social e cultural que
insiste em controlar suas vidas, seus corpos e sua sexualidade (Brasil, 2001).
Por fim, o ideal na Idade Contemporânea é deter o curso do
envelhecimento, obter uma beleza mais simétrica e uma aparência mais
uniforme. O corpo tem que ser enxuto, compacto, firme, jovem e musculoso,
deve-se protegê-lo dos sinais do tempo, controlá-lo pelos regimes alimentares,
pelo exercício físico e pela cirurgia estética. A mídia tem sido o veículo
fundamental no ensinamento e nos meios que a sociedade nos dá para
atingirmos um corpo ideal e isso faz com que todas as classes sejam
alcançadas, não ficando restrito a uma minoria privilegiada (Marzano-Parisoli,
2004a). A autora argumenta: se o ideal do corpo é reflexo do medo de tudo que
pode escapar ao controle, qual a novidade em relação àqueles que no passado
se dedicaram ao corpo? Responde a autora, que a “filosofia grega, por
exemplo, fez muitas vezes do controle do corpo um meio para atingir o domínio
de si mesmo e a moderação em todas as coisas” (Marzano-Parisoli, 2004a,
p.33). Na sociedade grega só os homens tinham acesso ao domínio de si; as
características como a força, a resistência ou a beleza física determinavam o
estatuto social e a possibilidade de assumir funções de prestígio. Hoje, não há
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mais posse natural de características e qualidades físicas, mas sim o que os
indivíduos fazem para condizer com as características exigidas pela sociedade.
O modelo imposto pela sociedade torna-nos escravos do culto ao
corpo, voltado aos padrões de beleza que sutilmente nos vão envolvendo e
sendo incorporados à nossa cultura. A supervalorização pela mídia de um
padrão estético quase impossível de ser alcançado naturalmente, tem deixado
a nossa sociedade doente. Segundo a Associação Médica Brasileira - AMB
(2004), o Brasil é o segundo país onde mais se realiza cirurgia plástica, atrás
apenas dos Estados Unidos. Esse procedimento tem atingindo todos os
grupos: mulheres, homens e adolescentes. A não aceitação do envelhecimento
vem aperfeiçoando técnicas e fórmulas a cada dia; há clínicas de estética e de
beleza por todas as partes da cidade vendendo os seus “pacotes”; profissionais
se especializando na área, pois é um negócio rentável. Chegamos ao extremo
do consumismo e banalização de procedimentos cirúrgicos, onde vale tudo por
um corpo perfeito.
Desta forma, um dos objetivos deste estudo foi compreender o
significado do corpo para um grupo de gestantes e como estas vêem as
transformações do seu corpo durante o período gestacional, já que durante a
nossa prática assistencial com mulheres no ciclo gravídico-puerperal,
observamos que há uma preocupação com as alterações do corpo ocorridas
durante a gravidez e o temor de que algumas dessas mudanças sejam
irreversíveis.

1.3 SAÚDE, SEXUALIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS
Nos últimos tempos, temos assistido a mudanças em vários
aspectos da vida feminina. Tanaka (1998) aponta como alguns fatores
responsáveis por essas alterações a inserção das mulheres no mercado de
trabalho, famílias nucleares sendo dirigidas por estas, mudanças no estilo
reprodutivo, queda nas taxas de fecundidade, bem como a propagação de
doenças relacionadas à atividade sexual, como, por exemplo, a AIDS. Temos
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que considerar que tais fatores são produtos da modernização que levam as
pessoas a mudar o seu estilo de vida.
No mercado de trabalho a inserção da mulher, se deu mais
precisamente após as I e II Guerras Mundiais (1914 - 1918 e 1939 - 1945,
respectivamente), quando essas assumiram os negócios da família e os postos
no mercado de trabalho deixados pelos homens que iam para as guerras. Os
que conseguiam voltar para casa, às vezes encontravam-se mutilados,
impossibilitados de trabalhar e com isso as mulheres eram obrigadas a deixar a
casa e os filhos e continuavam a desempenhar o papel outrora exercido pelos
maridos (Probst, 2009).
Houve aumento da participação feminina no mercado de trabalho,
principalmente a partir dos anos 90, concomitante a isto, veio também um
número maior de desemprego em relação ao sexo masculino. A inserção
produtiva feminina tem se concentrado no segmento dos Serviços, contudo
houve ampliação do contingente de mulheres ocupando cargos antes
considerados

masculinos,

tais

como

os

de

gerenciamento

e

chefia

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos DIEESE, 2009).
No Jardim Keralux, onde se desenvolveu este estudo, foi realizada
uma pesquisa1 em 2008,

tendo como

objetivos, Identificar

o perfil

epidemiológico da população gestante vinculada a Unidade Básica de Saúde
(UBS) Jardim Keralux e Identificar características do atendimento pré-natal
dessas gestantes. Com relação a atividade remunerada, 65,8% das gestantes
não exerciam atividade remunerada no momento da entrevista. Os principais
motivos alegados foram a crise do desemprego (37,2%) e o fato de serem
donas-de-casa (28,6%). Das 31,4% que afirmaram atividade, 8,6% estavam
afastadas devido à gestação.
Dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), na Região
Metropolitana de São Paulo, no biênio 2007-2008 apontaram que o
crescimento do nível de ocupação em 2008 foi o maior nos últimos dez anos
superando o nível de ocupação masculina (5,6% e 3,8%, respectivamente).
1

Florentino LC, Araújo NM, Gualda DMR, Jesus GM. Assistência pré-natal em uma Unidade
Básica de Saúde do município de São Paulo [enviado para publicação na Revista Mineira de
Enfermagem – REME; 2008].
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Sobre a questão dos tipos de famílias com filhos e sem cônjuge, a chefia
feminina foi maior com um percentual de 89,7%; outro dado relevante diz
respeito à taxa de desemprego que é menor no contingente das mulheres que
não possuem filhos, bem como o rendimento por hora ocupada destas
trabalhadoras é mais elevado do que o daquelas que possuem filhos. Estas
duas categorias têm semelhança somente no aspecto de apresentarem as
mais elevadas taxas de participação feminina no mercado de trabalho
(DIEESE, 2009).
Estes dados demonstram que, a cada dia, mais mulheres se inserem
no mercado de trabalho, buscam sua independência financeira, como também
contribuem na composição da renda familiar, quando não têm que arcar
solitariamente com o sustento doméstico; reflexo da modernização, que tem
levado a mulher a buscar a sua emancipação. Sem dúvida, o surgimento de
novos tipos de família reflete na vida reprodutiva feminina que paralelamente
apresenta mudanças na taxa de fecundidade.
A última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da
Mulher (PNDS) foi realizada com 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos)
e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. Esta
investigação acontece a cada 10 anos e tem como objetivo traçar um
panorama da saúde da mulher e da criança, auxiliando na formulação de
políticas e estratégias de ação (Brasil, 2008).
Em relação à fecundidade, a taxa manteve sua tendência de queda,
atingindo o valor de 1,8 filhos por mulher, que era de 2,5 em 1996. A maior
redução ocorreu nas áreas rurais, de 3,4 para 2 e na região Norte, de 3,7 para
2,3 filhos por mulher. Houve um aumento da fecundidade entre as mulheres
mais jovens (15 a 19 anos) que passou a representar 23% da taxa total, em
2006, em contraste com 17%, em 1996, ao passo que as mulheres acima de
35 anos que representavam 13%, contribuíram agora com 11%. Houve um
aumento do número de mulheres que não tiveram filhos ao concluírem o
período reprodutivo (13% versus 9% em 1996). O número médio final de filhos,
em 2006, foi igual a 2,6, inferior aos 3,9 registrados há 10 anos (Brasil, 2008).
Esse quadro em constante queda tem modificado o perfil
demográfico do Brasil nas últimas décadas. Percebemos isso como uma
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conseqüência do movimento ocorrido entre 50 e 60, quando o mundo
testemunhou o direcionamento da sociedade na crença de que muitas
pessoas,

reproduzindo-se

rapidamente,

retardariam o

desenvolvimento

econômico, destruiriam o meio ambiente, desequilibrariam a sociedade e
aumentariam a pobreza (Galvão, 1999).
Costa (2002) refere que para a mulher exercer outras atividades fora
do lar é comum delegar a outras mulheres a administração da sua casa; prática
de longa duração histórica que reafirma a maternidade transferida, este ato
promove de certa forma desigualdades nos acessos a direitos sociais e
subordinação aos sistemas protecionistas; por outro lado, a universalização de
direitos reprodutivos na década de 1980, luta travada pelas feministas,
prescreveu o igualitarismo entre as mulheres.
As proles numerosas eram as motivações, estratégias e propostas
políticas dos movimentos feministas do século XIX e início do século XX. A
maternidade transferida foi modificada devido ao grande número de mulheres
pobres em direção ao espaço público, com isso foi necessária a redefinição de
exigências de sistemas de proteção social (como a criação de creches na
década de 70). As mulheres menos favorecidas, ao saírem para tarefas fora do
ambiente doméstico, contaram sempre em suas obrigações de casa com o
apoio de outras mulheres desfavorecidas como elas, criando desta forma redes
sociais. O controle da natalidade tornou-se necessário. A ampla adesão às
práticas de controle de natalidade em todo o país traduz o sentimento e a
vontade de as mulheres se reprogramarem no tempo aplicado a casa, de
reduzirem a carga de obrigações e de resolverem dependências com outras
mulheres (Costa, 2002, destaque da autora).
Após décadas, as questões do exercício dos papéis sexuais ainda
assolam as mulheres. Sarti (2007), em seu estudo numa comunidade de baixa
renda da cidade de São Paulo, apontou que a sobrevivência das famílias
chefiadas por mulheres, na impossibilidade destas exercerem o papel de mãeesposa-dona-de-casa, dá-se com a ajuda de outras mulheres da família ou da
sua rede social.
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Na área da saúde especificamente, os movimentos de mulheres
negaram o programa materno-infantil e lutaram por um novo modelo de
maternidade (Costa, 2002).
[...] corpo, prazer e direitos reprodutivos juntam mulheres em torno
da idéia de uma existência feminina não necessariamente destinada
à reprodução: algo novo, mas só tornado factível com o advento da
pílula. A maternidade surge agora como uma questão política (Costa,
2002, p. 313).

Vários movimentos têm contribuído com as mulheres na luta pelos
seus direitos como cidadãs, na eliminação da violência física, no combate à
desigualdade de gênero e na implementação de políticas públicas que possam
contemplar as suas necessidades. A Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento do Cairo, em 1994, teve papel importante ao
discutir as questões de saúde reprodutiva e saúde sexual.
No Brasil, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
(PAISM), foi uma das mais expressivas atuações das políticas públicas na área
de saúde, pois estabeleceu em suas linhas de ação e estratégias um modelo
assistencial em cujo contexto se inclui a integralidade e a equidade (Formiga
Filho, 1999), com continuidade através da Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (PNAISM), que visa a implementação de ações de saúde
que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam
a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis (Brasil,2006).
Dessa forma, torna-se impossível discutir sobre os conceitos de
saúde da mulher e saúde reprodutiva sem mencionar o PAISM, elaborado pelo
Ministério da Saúde em 1984, que estabelece áreas de atuação em grupos
baseados nas fases da vida da mulher: assistência ao ciclo gravídico puerperal:
pré-natal (baixo e alto risco), parto e puerpério; assistência ao abortamento;
assistência à concepção e anticoncepção; prevenção do câncer de colo uterino
e detecção do câncer de mama; assistência ao climatério; assistência às
doenças ginecológicas prevalentes; prevenção e tratamento das DST/AIDS;
assistência à mulher vítima de violência (Brasil, 2004).
O PAISM tem na sua formulação teórica o modelo de uma política
pública de saúde que, adequadamente estabelecido, segundo o processo de
descentralização, regionalização e hierarquização do SUS, tem, na área
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federal, a responsabilidade técnico-normativa que, desenvolvendo estratégias
conjuntas, resultaria na melhoria da execução da assistência, em conformidade
com

as

ações

das

secretarias

estaduais

e

municipais

de

saúde.

Independentemente de serem prestadores de serviços públicos ou privados,
todos devem trabalhar em conformidade com as recomendações das diretrizes
e recomendações dadas pelo PAISM, como forma de equacionar resultados e
conjugar esforços e custos.
As atividades constituem um conjunto de ações educativas,
preventivas, de diagnóstico, tratamento e/ou recuperação, que, aplicadas
integral e permanentemente, objetivam a melhoria da saúde da população
feminina, servindo de molde para qualquer proposta pessoal ou institucional na
assistência integral à saúde da mulher.
A saúde não deve se moldar no antigo conceito de prevenção,
diagnóstico, tratamento e reabilitação, mas deve ser considerada também no
contexto cultural, histórico e antropológico, onde está a clientela-alvo. A
"doença social" (carência de alimentação, moradia, trabalho digno, educação,
lazer, dentre outros) que acomete muitas mulheres, determina ou agrava
condições biológicas e psicológicas, que põem em risco sua vida, sua saúde e
seu bem-estar (Brasil, 2001).
Além desses determinantes, há também as relacionadas ao gênero,
com maior dificuldade de resolução por refletir padrões culturais. A identidade
cultural de gênero é constituída no tempo e no espaço, marcados de acordo
com o momento histórico da sociedade (Brasil, 2001).
Na década de 80, deu-se o estabelecimento de programas que
conferiram maior destaque à área da saúde sexual e reprodutiva. Além do
PAISM, houve a criação do Programa Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e AIDS, hoje, Coordenação Nacional de DST e AIDS, como
resposta ao impacto da epidemia no Brasil, diretamente relacionado à prática
sexual. A epidemia da AIDS vai mudando o perfil dos grupos atingidos: pobres,
mulheres com baixa ou nenhuma escolaridade e com pouco acesso à
informação (Brasil, 2003).
A preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis, mais
especificamente a AIDS, permaneceu nos anos 90, que nessa década
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rapidamente se disseminou entre as mulheres, principalmente entre aquelas
entre 25 e 29 anos, e 30 e 34 anos, ou seja, em plena idade reprodutiva. Entre
os homens, observou-se no período de 1994 -1998 um crescimento de 10,2%
das notificações, enquanto nas mulheres este percentual foi de 75,3% (Brasil,
2003).
Em 2007 o Ministério da Saúde lançou o Plano Integrado de
Enfrentamento à Feminização da Epidemia da AIDS e outras DST, que tem
como objetivo primordial o enfrentamento das múltiplas vulnerabilidades que
contribuem para que as mulheres brasileiras estejam mais suscetíveis à
infecção pelo HIV e a outras doenças sexualmente transmissíveis (Brasil,
2007).
As condições de saúde da mulher influenciam em todo o processo
reprodutivo, as mortes maternas podem ser prevenidas quando se dispõe de
conhecimento e tecnologia, aliados à responsabilidade dos governos em tomar
medidas essenciais como elevar o acesso a métodos de planejamento familiar,
melhorar a qualidade de atenção pré-natal, reconhecer as complicações que
surgem durante o ciclo gravídico-puerperal, assegurar a assistência obstétrica
básica, proporcionar cuidado no pós-aborto e no pós-parto e assegurar o direito
à maternidade sem risco (Schirmer et al., 2002).
Na comunidade onde se deu este estudo, há apenas uma Unidade
de PSF, percebe-se que esforços têm sido feitos em prol da saúde feminina.
Pesquisa2 já citada anteriormente, pôde constatar bons níveis nos indicadores
de qualidade da assistência prestada a essas mulheres como: o tempo de
agendamento de consultas - mais da metade das gestantes conseguiu
atendimento pré-natal na primeira visita ao PSF- o número de consultas prénatais realizadas, realização dos exames preconizados durante a gestação e
também a satisfação das usuárias que em geral avaliaram positivamente o
atendimento fornecido pelos profissionais de saúde.
Apesar de observarmos melhoria em alguns aspectos concernentes
à saúde, outras práticas ainda estão arraigadas no modelo biomédico, sendo,
portanto, necessária uma assistência que contemple a integralidade do
2

Florentino LC, Araújo NM, Gualda DMR, Jesus GM. Assistência pré-natal em uma Unidade
Básica de Saúde do município de São Paulo [enviado para publicação na Revista Mineira de
Enfermagem – REME; 2008].

33

Introdução

indivíduo, lembrando que este faz parte de um universo diversificado em que
vários fatores interferem no processo saúde-doença tais como: biológicos,
sociológicos, econômicos, ambientais e culturais, frutos da maneira como a
sociedade se organiza, vive e produz.

1.4 CORPO, SEXUALIDADE E SAÚDE
Não podemos falar de corpo e sexualidade separadamente; um está
intimamente ligado ao outro desde a sua origem. Com a herança judaico-cristã,
atribuindo-se ao sexo a causa do pecado original (de Adão e Eva), a
humanidade herdou a natureza carnal e também a vergonha conseqüente do
coito, fazendo com que a sexualidade fosse vivida de forma reprimida (Cabral,
1995).
Tanto a filosofia cristã quanto o saber médico que começa a se
construir a partir do século XVII em Portugal, descreviam elementos que
constituem a história do corpo. Nesta época, medicina e igreja tinham acesso
ao corpo feminino: o médico para cuidar do corpo propriamente dito e o padre
para cuidar da alma. A teologia reinterpretava a distinção corpo/alma pela
dicotomia corpo mortal/alma imortal, com grandes diferenças entre estes dois
elementos, em que um era positivo, baseado na encarnação e salvação e o
outro visto como negativo; era o corpo matéria impura, sendo culpado pelo
pecado original. Na Idade Moderna, foi sobre a sexualidade feminina - com o
discurso de esta ser a culpada de o homem ser expulso do paraíso - que a
religião se centrou, restando à mulher pagar seus pecados pela contemplação
de Deus, pela continência e domesticação do seu desejo. Para os médicos e
físicos desse período a busca da definição da natureza feminina tinha uma
função normativa (Del Priore, 1999).
Foucault (2005) refere que a sexualidade moderna tornou-se objeto
de repressão após o século XIX, coincidindo com o desenvolvimento do
capitalismo, quando o sexo e as práticas sexuais, assuntos fáceis de serem
dominados, serviram de base para os discursos criando efeitos de poder.
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Loyola (1999) cita que por muitos anos a sexualidade não ocupou
lugar de destaque nas ciências, mas a partir do advento da AIDS os estudos se
multiplicaram, porém se centravam no comportamento e nas práticas sexuais,
que apesar de discutirem aspectos da sexualidade que naquele momento
atingiam os humanos, os discursos reforçavam a concepção de sexualidade de
forma redutora, naturalizada e biologizante, algo que grupos como das
feministas vinham tentando desconstruir.
Ao pensarmos em corpo e sexualidade, temos que considerar uma
dimensão maior que a biológica: devem ser compreendidos também em um
contexto sócio-cultural que vem imbuído de significados e que são
ressignificados no decorrer da história das sociedades e do indivíduo.
Heilborn (2006a) argumenta que o conceito de gênero veio
evidenciar a atribuição cultural e modelação dos corpos sexuados, não
pensando no seu funcionamento somente na esfera biológica, mas vendo-os
que são constituídos também por maneiras particulares de socialização,
influenciadas e determinadas pela questão de gênero - o masculino e o
feminino - e de classe social.
Gênero é um conceito das Ciências Sociais que surgiu nos anos 70
concernente à construção social do sexo, que teve a crítica feminista como
uma das estimuladoras nesse processo (Heilborn,1994). Essa mesma autora
diz o seguinte em relação aos termos sexo e gênero:
No jargão da análise sociológica, a palavra sexo designa a
caracterização anátomo-fisiológica dos seres humanos e, no máximo,
a atividade sexual propriamente dita. O conceito de gênero
ambiciona, portanto, distinguir entre o fato do dimorfismo sexual da
espécie humana e a caracterização de masculino e feminino que
acompanham nas culturas a presença de dois sexos na natureza.
Este raciocínio apóia-se na idéia de que há machos e fêmeas na
espécie humana, mas a qualidade de ser homem e ser mulher é
condição realizada pela cultura (Heilborn,1994, p.1).

As características que diferem homens e mulheres na vida sexual e
no campo reprodutivo levam a uma série de fatores que se manifestam nos
corpos como efeitos complexos de socialização dos gêneros; assim, há uma
forte inter-relação entre sexualidade e gênero (Heilborn, 2006b).
Ainda sobre essa questão, Loyola (1999) coloca que as relações
entre homens e mulheres, a sexualidade e a reprodução tanto biológica como
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social têm que ser prensados concomitantes com as relações de poder de um
sexo sobre o outro e de toda estrutura de relações sociais feitas a partir dessa
relação entre os sexos.
Corroborando essa afirmativa, Bandeira (1999) refere que as
hierarquias se constroem entre os gêneros segundo o uso e o significado dos
corpos, que passam necessariamente pela configuração das práticas sociais. O
significado de ser homem ou ser mulher vai depender da construção cultural
dada a cada um dos sexos, respondendo a um ideário estabelecido pela
cultura. Da mesma forma, Rodrigues (2006) diz que a partir do sexo do
indivíduo este possui um satatus social que dita limites, direitos e obrigações,
onde a comunidade traça determinadas expectativas.
As manifestações relativas à sexualidade têm diversos significados,
conforme valores vigentes de cada estrato sócio-cultural. Os roteiros sexuais
evidenciam as várias e diferentes socializações que o indivíduo experimenta
em sua vida: família, tipos de escola, acesso aos diversos meios de
comunicação, redes de amizade e vizinhança (Heilborn, 2006a). Essas
socializações vão exercendo papel fundamental na construção do indivíduo
como um todo, gerando formas de interpretar as relações sexuais e a forma de
vivenciar a sexualidade.
Diamantino et al. (1993) mencionam que por muito tempo a mulher
brasileira desde o seu nascimento foi criada “para dentro”; isto é: para servir,
casar, ter filhos, ser dona de casa, respeitar o marido; conseqüentemente
ganhava um trabalho cansativo, rotineiro e sem reconhecimento. Já o homem
tinha uma criação “para fora”, ou seja, com deveres também, porém com
direitos. As meninas com uma educação mais repressora em termos de
postura corpórea, bons modos, sem uma devida orientação sobre a vida
sexual, filhos e lar; os meninos já usufruíam de uma vida mais liberal, sem
proibição de como andar, sentar, ir até mesmo aos bordéis a fim de adquirirem
experiência sexual, sem a preocupação com o carinho mútuo.
De alguma forma, as sociedades tentam reprimir o comportamento
sexual das pessoas. A proibição da prática sexual em alguns períodos da vida
feminina ou em determinada época do ano é notória. Rodrigues (2006) cita que
em algumas sociedades proíbe-se a prática sexual com mulheres grávidas ou
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menstruadas, vista que é apresentada como perigosa, podendo provocar
impotência, esterilidade ou produzir monstros. No estudo de Leal (2001) sobre
sangue, fertilidade e práticas contraceptivas, realizado em uma região rural do
Rio Grande do Sul, alguns dos seus entrevistados também citaram a
impotência sexual como possibilidade, se houver relação sexual estando à
mulher menstruada. Em diversos momentos da história americana e européia,
houve proibição da relação sexual - nos dias anteriores ao Natal, nos dias
anteriores à Páscoa, antes da comunhão dominical.
A forma como vivemos a sexualidade atualmente ainda traz reflexos
de como essa foi construída. O Family Care International em 1999 sobre o
conceito de saúde sexual “inclui fatores como: o desenvolvimento sexual
saudável; os relacionamentos responsáveis e eqüitativos com prazer sexual; e
a ausência de enfermidades, doença, deficiência, violência e outras práticas
relacionadas com a sexualidade” (Gualda et al., 2002, p. 189).
Este trabalho dá relevo à compreensão de como as mulheres
vivenciam as repercussões dos processos fisiológicos na sexualidade durante
a gravidez - considerando esta como evento oriundo da sexualidade e que se
manifesta no corpo, estando esses elementos intimamente relacionados e
perpassados pelas questões culturais - bem como à interferência do parto
normal na sua atividade sexual posteriormente, pois não é muito raro
encontrarmos mulheres grávidas ou que desejam engravidar temerosas das
conseqüências que porventura a gestação e/ou o parto normal possam deixar
em seus corpos, no entanto, sabemos que muito desse pensamento está
arraigado à cultura de nossa sociedade.
Para Duarte (1999) estamos acostumados a reportar a uma cultura
comum, ao se referir uma cultura ocidental, não se tendo certeza das origens
dessa cultura: se nasceu na Grécia, se tem raízes judaico-cristãs, se nasceu
com o Renascimento ou evoluiu com a Revolução Francesa, mas vivemos nela
como se fosse a “cultura” por excelência; somos levados pelo senso comum a
admiti-la devido à forma dinâmica como essa evoluiu. É importante, porém, que
se considere que participamos de um sistema de significação específico e
assim possamos entender os fenômenos da nossa vida como também
compreender os fenômenos das outras culturas. Como atores sociais, a nossa
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dinâmica consiste em internalizarmos valores, praticá-los e transmiti-los aos
nossos descendentes - somos impregnados pela cultura.
No campo da saúde, a antropologia médica contribui de forma
fundamental, revelando que o processo de saúde e de doença não se inscreve
na universalidade, mas em diversos fatores como o modo de vida, natureza
social e cultural do indivíduo. Desta forma, conhecer esse universo íntimo faz
sentido para adequarmos às práticas de saúde, para que essas possam de fato
alcançar as suas metas.
“A cultura deve ser entendida como o conjunto de regras que orienta
e dá significado às práticas e à visão de mundo de um determinado grupo
social” (Victória, Knauth, Bassen, 2000, p. 13).
Para Geertz (1989, p.15) “cultura é a teia de significados que o
homem teceu, a partir da qual ele olha o mundo e onde se encontra preso”.
Desta forma, compreender a cultura é desvendar os aspectos simbólicos que a
guiam.
No contexto da saúde, são conduzidas pesquisas no referencial da
antropologia médica, uma relação de complementaridade com a epidemiologia
e com a sociologia da saúde. A epidemiologia contribui verificando a
distribuição das doenças e os determinantes dessa distribuição; já a Sociologia
verifica a influência do contexto social e institucional sobre as enfermidades e
os comportamentos delas decorrentes (Uchôa, Vidal, 1994).
Leal (2001) em estudo já citado anteriormente, pôde constatar que a
fecundação é entendida como uma forma de contágio onde fluídos se
encontram: a substância feminina, por excelência, é o sangue, em analogia
direta com a substância fértil masculina que é o sêmen; o corpo da mulher é
caracterizado por movimentos de abertura e fechamento que são naturais, e
indicam seu bom funcionamento; o sangue menstrual é específico e indicador
da condição de fertilidade feminina (da menarca à menopausa); a superposição
do período fértil e do período menstrual incide diretamente sobre a escolha e o
uso dos métodos contraceptivos; Foi expressivo o número de relatos de
mulheres que engravidaram durante a menstruação (“eu engravidei no intervalo
dos comprimidos”); a autora comenta que para as mulheres entrevistadas,
carece de significado tomar um contraceptivo oral, na medida em que a
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administração de hormônios diminui o fluxo menstrual e “retém um sangue que
deve sair”, obstruindo a circulação dos fluídos.
Victora (2001) em seu estudo etnográfico sobre as práticas e
representações

femininas

relacionadas

à

sexualidade,

gravidez

e

contracepção, relata que o corpo adquire significado na experiência social. As
mulheres para explicar as sensações percebidas no seu corpo gravídico,
comparam com o seu estado não gravídico ou com outras gestações ou de
mulheres próximas parentes, vizinhas. Já em relação à representação que
essas têm do corpo, há um domínio particular percebendo-o de maneira
singular.
Estudando a menopausa e cultura, Costa (2007) encontrou que os
significados atribuídos à menopausa são frutos do subsistema popular ou da
rede familiar; a interpretação que fazem sobre esse evento vem a partir dos
conhecimentos, das crenças e dos padrões culturais acumulados ao longo da
vida.
Nesta pesquisa, a sexualidade é enfocada como um evento
culturalmente inerente a todas as pessoas. É importante referir que a
interpretação cultural deste aspecto humano, possibilita compreender como se
dá sua socialização, a construção de seus significados e simbolizações; a
produção e a reprodução dos valores e conceitos e o modo que estão
vinculados à rede social.
Assim sendo, a sexualidade é concebida como o resultado de uma
construção histórico-social-cultural progressiva, singular, dinâmica, flexível e
contextualizada, isto é, uma elaboração de cada indivíduo.
É neste sentido que esta pesquisa se desenvolverá, colhendo
subsídios para elaboração de uma proposta de educação em saúde que tenha
como base a visão de mundo das mulheres, o seu modo de pensar, sentir e
agir priorizando as suas experiências de vida.

2 OBJETIVOS
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Portanto, este estudo tem como objetivos:



Compreender o significado do corpo para gestantes de um bairro de
classe popular da Zona Leste de São Paulo;



Compreender como essas mulheres vivenciam os processos fisiológicos
do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade;



Compreender a percepção relacionada ao parto normal e sua implicação
para a atividade sexual.

4 CAMINHO METODOLÓGICO
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4.1 ABORDAGEM QUALITATIVA
Adotar uma abordagem qualitativa foi um grande desafio, uma vez
que a minha experiência se detinha no campo quantitativo. Ao mesmo tempo,
tornou-se estimulante por me fazer enxergar outros horizontes da pesquisa,
que vai além de números, gráficos e tabelas, não desmerecendo ou diminuindo
a abordagem quantitativa, mas acredito que para um pesquisador é de extrema
necessidade percorrer pelos diversos caminhos e possibilidades existentes no
campo da investigação, a fim de que suas perguntas sejam elucidadas.
Os meus questionamentos não poderiam ser mensurados através de
números, mas sim através de um mergulho no mundo cultural de cada um dos
sujeitos envolvidos; nesse tipo de investigação, a relação entre investigador e
investigado é decisiva (Minayo, 2008), assim, procurei compreender os
significados do corpo e sexualidade para a mulher gestante, uma das razões
que me fez optar por uma investigação qualitativa.
Esse tipo de pesquisa é entendido como aquele capaz de incorporar
a questão do significado e intencionalidade próprios aos atos, às relações, e às
estruturas sociais, sendo que essas últimas são tomadas tanto no seu
aparecimento quanto na sua transformação, como construções humanas
significativas (Minayo, 2008).
Para Merighi e Praça (2003), uma das características da pesquisa
qualitativa é dar ao pesquisador a capacidade de captar a maneira pela qual os
indivíduos pensam e reagem frente às questões focalizadas; além de
proporcionar o conhecimento da dinâmica e a estrutura da situação sob estudo,
com o olhar de quem a vivencia, ajuda na compreensão dos sentimentos, dos
valores, das atitudes e dos temores dos indivíduos, esclarecendo suas ações
diante de um problema ou situação.
Ante essas considerações, este estudo, de cunho qualitativo apoiado
na etnografia como método, procurou entender o contexto onde se deu a
pesquisa, buscando a compreensão que expressa a lógica interna e o
conhecimento próprio das colaboradoras, referente aos significados do corpo e
sexualidade na gestação.
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4.2 MÉTODO ETNOGRÁFICO
A etnografia trata do estudo e descrição dos povos, sua língua, raça,
religião, sua cultura.
Segundo Gualda (2003a) essa teve suas origens nos relatos escritos
por viajantes, que eram pessoas fascinadas pelo contraste entre as culturas,
com início no século XV. Esses viajantes eram, também, comerciantes; eles
apontavam os fatos que lhes chamavam a atenção, principalmente os
relacionados ao trabalho e ao modo como os povos lidavam com aspectos da
vida comum (hábitos, costumes, crenças, etc.).
Bronislaw Malinowski foi um dos pioneiros em descrever o método
etnográfico transformando-o em ciência. Silverman (2004) refere que a
abordagem etnográfica se constrói tomando como base a idéia de que os
comportamentos humanos só podem ser devidamente compreendidos e
explicados se tomarmos como referência o contexto social onde eles atuam.
Apesar de o corpo humano possuir uma anatomia e uma fisiologia
universal, a maneira como as diferentes sociedades o concebem, os cuidados
que dispensam a ele, os limites que estabelecem entre o normal e o anormal
são diferentes; as regras que cada sociedade estabelece para a utilização do
corpo variam conforme os contextos sócio-culturais nos quais estão inseridas
(Víctora, Knauth, Hassen, 2000).
A pesquisa etnográfica tem caráter descritivo das sociedades
humanas, fundamentada no conhecimento antropológico (Gualda, 2003a).
A antropologia, centrando a atenção no homem considera os
múltiplos aspectos da sua existência biológica e cultural, passada e presente,
combinando todos esses aspectos (Herskovits,1963). Diversamente de outras
disciplinas que têm uma abordagem de aspectos específicos do ser humano a
antropologia tem como premissa que a vida não pode ser reduzida a
categorias, mas vista de modo integrado e contínuo.
A palavra antropologia vem do grego e significa o estudo do homem
e suas origens, o seu desenvolvimento, as organizações sociais e políticas, as
religiões, as línguas, as artes e os artefatos. Procura investigar as formas como
as pessoas se organizam em diferentes grupos, hierarquias e funções.
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Para Geertz (1989), o objetivo da antropologia é o alargamento do
universo do discurso humano. Portanto, não é uma ciência experimental em
busca de leis, mas sim uma ciência interpretativa, à procura de significados. A
etnografia cria condições para que sejam contempladas as particularidades dos
fatos em momentos únicos. Sua base está centrada no conceito de cultura,
demarcando

as

diferenças,

inclusive

propiciando

contestações

e

questionamentos (Geertz, 1989).
Cultura é o conceito central da disciplina. Ela está presente em todos
os aspectos da vida das pessoas. No entanto, não é percebida até que haja um
confronto com outra cultura, quando crenças, valores, ou a própria identidade
são desafiados. A cultura tem suas características peculiares para as quais
concorrem fatores históricos, econômicos, sociais políticos e geográficos. Ela
determina a forma do viver, orienta os diversos aspectos da vida social das
pessoas e confere poder e designa a autoridade de decisão. Prescreve rituais,
formas de arte, e costumes de vida diária. Cultura é um tipo de conhecimento
que usamos e sob o qual agimos. Certamente é sob a luz da cultura que
percebemos e interpretamos a saúde e a doença e orientamos nossas ações
em busca de assistência. Estudos em torno dessa temática têm sido foco de
um ramo da antropologia social e cultural denominado antropologia médica.
Assim sendo, caracteriza-se por ser uma disciplina biocultural que
trata dos aspectos biológicos e socioculturais do comportamento humano e, em
particular, das formas com que tais aspectos interagem no curso da história
humana, influenciando a saúde. Trata do modo como as pessoas, nas
diferentes culturas e grupos sociais, explicam as causas das doenças, os tipos
de tratamentos que adotam e quem são as pessoas a quem recorrem quando
ficam doentes.
Os fenômenos da saúde e da doença, por muito tempo, foram
pautados no modelo biomédico; predominava o saber anátomo-fisiológico
sobre o corpo destacando-o do contexto no qual estava inserido; atualmente, o
foco principal tem por base uma abordagem antropológica, que busca entender
a diversidade relacionada aos cuidados com o corpo, às práticas de saúde e
concepções de doença. O modelo biomédico focalizando a patologia em
detrimento do processo de adoecer exclui de alguma forma a antropologia da
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saúde, não tendo uma visão holística do indivíduo, dificultando ou sendo
ineficiente qualquer intervenção proposta.
Para Uchôa e Vidal (1994), o discurso antropológico aponta os
limites e a insuficiência da tecnologia biomédica quando se trata de mudar de
forma permanente o estado de saúde de uma população. Revela que o estado
de saúde de uma população é associado ao seu modo de vida e ao seu
universo social e cultural.
O campo da antropologia médica se afirmou aproximadamente há
trinta anos. Foi resultado da confluência de várias vertentes dentro da
antropologia e hoje abriga diversas linhas teóricas.
A origem da antropologia médica está vinculada ao envolvimento
dos antropólogos com os projetos nacionais quanto internacionais, após a
Segunda Guerra Mundial, nas campanhas de saúde. Estas eram destinadas a
diminuir a resistência das barreiras culturais no âmbito da saúde pública
Nunes (1999) comenta que a partir da década de 70, organismos
internacionais, como a Organização Mundial da saúde (OMS) e a Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS) investiram no fortalecimento das relações
entre a antropologia e a medicina, sobretudo incentivando a etnomedicina.
Nas palavras de Minayo (2008), embora os ortodoxos possam
lastimar as perdas provocadas pelas dificuldades da interdisciplinaridade, que
pode resultar numa articulação de fragmentos, considera que há mais ganhos
que perdas, embora haja perdas e ganhos para ambos os lados. Considera
ainda, que o cenário onde atuam diferentes atores sob a ótica da antropologia
médica/ da saúde deve ser flexível, interativo e interfertilizante.
As etnografias esboçadas na antropologia médica se assemelham
às etnografias tradicionais, mas a maior ênfase é colocada na descoberta do
conhecimento, das crenças e das práticas de saúde. Utilizam uma abordagem
global, mas enfatizam a perspectiva local e as práticas dos indivíduos em
relação a questões específicas de saúde e de doença.
A reprodução humana tem sido um tema estudado após a década
de setenta na perspectiva da antropologia médica, por se tratar de um evento
não meramente biológico. Todas as sociedades modelam o comportamento
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reprodutivo dos seus membros, refletindo os seus valores centrais e os
princípios estruturais da sociedade em seu todo.
A perspectiva deste trabalho fundamenta-se no que se refere ao
corpo humano e os sintomas os quais são interpretados por meio dos filtros de
crenças culturais.
Nesse sentido é que se resgata a antropologia médica neste estudo,
tentando compreender qual o significado do corpo e sexualidade para
gestantes, entendendo este fenômeno como uma mudança biológica e
psicológica sob a qual fatores sociais e culturais, que interagem no curso da
história de vida, exercem fortes influências.
Na perspectiva da etnografia, utilizarei a narrativa como elemento
conceitual e metodológico que intervêm de maneira fundamental na construção
do conhecimento antropológico em saúde.
Os estudos desta vertente buscam revelar a complexidade da
experiência do processo saúde-doença e buscam, na etnografia, a descrição
desse processo que adquire relevância na voz sob a forma de narrativa
daqueles que compartilham a experiência de vivenciar, explicar e interpretar os
eventos.
Para Mattingly e Garro (1994), as narrativas revelaram-se como
possibilidade para compreender e comunicar experiência humana subjetiva
relacionada à realidade objetiva do corpo enfatizando o significado, o processo
de produzir histórias, às relações entre o narrador e os demais sujeitos, os
processos de conhecimento e a multiplicidade de formas para captar e
compreender a experiência. Nesta perspectiva as experiências são percebidas,
criadas e recriadas a partir de uma interação dinâmica estabelecida entre os
indivíduos, no contexto sociocultural que compartilham.
Rabelo e Alves (1999) consideram que as narrativas reportam-se ao
tempo e ao espaço essenciais à compreensão das experiências, sempre
enfatizando a relação entre os sujeitos e a pluralidade dos acontecimentos e
das relações sociais como suporte de referências para compreender os
fenômenos relacionados à saúde e à doença.
Em uma perspectiva etnográfica, Cortazzi (2001) considera que
narrativas não são simplesmente respostas. Não são pacotes prontos dentro
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das pessoas esperando para ser expresso em resposta incentivada por uma
pergunta em uma entrevista. Para o autor, uma narrativa é precedida
freqüentemente por uma proposta para dizer uma história e uma aceitação
para ouvi-la. Narrar eventos é uma atividade relacional empática que envolve,
de um lado, alguém que ao falar consulta à história inteira da vida, um
amálgama de materiais autobiográficos e, de outro, um ouvinte com escuta
atenta. Todavia, reconhece que podem existir lacunas entre a experiência - a
narrativa - a análise e a leitura final, uma vez que a narrativa pode ser afetada
pelos processos da memória.

4.3 O CENÁRIO DO ESTUDO
O estudo se desenvolveu no bairro Jardim Keralux, vizinho a EACHUSP, localizado no distrito de Ermelino Matarazzo, zona leste do município de
São Paulo.
O

Jardim Keralux

está

inserido

em

uma

área

plana

de

aproximadamente 224.000m² às margens do canal de circunvalação do Rio
Tietê no Parque Ecológico do Tietê e a linha 12 da CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos), próximo ao Km 18 da Rodovia Ayrton Senna; cortado
por dois córregos um com extensão de aproximadamente 500m de
comprimento por 3m de largura e outro com aproximadamente 120m de
comprimento por 3m de largura (Figura 1), apesar de estar próximo da várzea
do Rio Tietê não ocorrem enchentes. Moram aproximadamente 2.200 famílias
(8.000 pessoas) (Instituto União Keralux, 2009).
A palavra Keralux vem de uma empresa chamada Keralux S/A
Revestimento Cerâmicos, desativada em 1978, que era proprietária de
aproximadamente 90% da área que hoje se estrutura o bairro. Em 1995, foram
feitos loteamentos clandestinos nestas terras, sendo que mais tarde os
moradores receberam uma liminar de reintegração de posse. A partir desse
ocorrido se uniram e montaram a Associação dos Moradores do Jardim
Keralux, que em 2004 passou a ser chamado de Instituto União Keralux, tendo
por objetivo mobilizar todos os moradores contra a reintegração de posse
(Instituto União Keralux, 2009).
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Para melhor descrever o local, foi necessário buscar informações na
UBS e no Instituto União Keralux, conforme descrito a seguir.
O bairro cresceu desordenadamente, sem infra-estrutura, abrigando
classes populares. Toda área se encontra irregular juridicamente para fins de
moradia que está sendo negociada pela prefeitura do município e pela empresa
particular que era a antiga proprietária. Toda essa negociação vem sendo
intermediada através do Instituto União Keralux.
Há somente duas ruas asfaltadas, que são as principais: uma serve
de acesso ao bairro e a outra onde se instala o comércio (Figura 2), sendo este
composto por pequenas mercearias, vários bares, uma farmácia, três padarias
e dois açougues. Há também duas feiras livres, conhecidas como “shopping do
Keralux”, que acontecem aos domingos das 6:00h. às 13:00h. e às quintasfeiras das 16:00h. às 23:00h.. As moradias são todas de alvenaria (Figura 3 e
4), acordo firmado entre a associação do bairro e os moradores, para fins de
regularização. Contam com serviço de água e esgoto, energia elétrica, coleta
de lixo, embora haja pontos de lixo a céu aberto (Figura 5).
A educação é atendida por uma escola estadual, uma escola
municipal, duas escolas particulares - atendem crianças de seis meses aos
seis anos de idade - e uma creche mantida pela prefeitura.
As principais atividades remuneradas dos moradores são: auxiliar de
limpeza, empregada doméstica, garçom e pedreiro.
O serviço de saúde de que dispõe essa comunidade é uma UBS
(Figura 6), tendo o PSF como base da assistência, sendo este composto por
duas equipes. Dos dados relativos ao mês de setembro de 2008, havia 7.439
pessoas cadastradas, sendo 117 crianças menores de 1 ano, 63 gestantes,
destas 11 adolescentes. Das doenças referidas e acompanhadas em visita
domiciliar pelos agentes comunitários de saúde, destaca-se a hipertensão
arterial - 921 indivíduos, diabetes mellitus - 105 indivíduos, hanseníase - 3 e um
afetado pela tuberculose.
Vale salientar que essa UBS é campo de estágio de alunos do curso
de obstetrícia da EACH-USP, na disciplina Assistência à Saúde da Mulher na
Família e na Comunidade (6º semestre), sendo que a pesquisadora prestou
este serviço, acompanhando a primeira turma em 2007.
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Atividades de extensão já vinham sendo desenvolvidas nessa
comunidade desde 2006 pela Prof.a Dr.a Lúcia Cristina Florentino Pereira da
Silva, no projeto Orientação para Gestantes, quando a pesquisadora também
se inseriu para colaborar, tendo assim o seu primeiro contato com a
comunidade, em especial as mulheres grávidas. A partir de então, tem sido
retomada essa atividade em semestres subseqüentes, sendo avaliada
positivamente pelas participantes.
Esta localidade foi escolhida, já que havia um conhecimento prévio
conforme apresentado, sendo viável o método etnográfico proposto no estudo.

FIGURA 1. Córrego no Jardim Keralux.

FIGURA 2. Comércio do Jardim Keralux.

FIGURAS 3 e 4. Moradias do Jardim Keralux.
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FIGURA 5. Pontos de lixo a céu aberto no
Jardim Keralux.

FIGURA 6. UBS do Jardim Keralux

4.4 AS COLABORADORAS
Fizeram parte deste estudo gestantes residentes no Jardim Keralux,
que inicialmente participaram de dois grupos de orientações para gestantes,
onde foram abordados assuntos de interesse das mulheres relativos ao ciclo
gravídico-puerperal. Os grupos aconteceram no primeiro semestre de 2008,
desenvolvidos pelo curso de obstetrícia da EACH-USP, contando com a
parceria da UBS Jardim Keralux.
A idéia inicial era que a coleta dos dados fosse feita trabalhando
com essas mulheres em grupo focal, porém, por já ter experimentado outros
grupos em que havia faltosas ou a dificuldade de formar um grupo com
componentes fixos, achamos que não seria viável esse tipo de técnica de
investigação.
Ao término do trabalho com cada um dos grupos, foram feitos alguns
esclarecimentos junto às mulheres relativos aos objetivos da possível pesquisa
que iríamos desenvolver, para isso confirmamos o endereço e o número de
telefone das que desejariam participar da pesquisa. No total somaram-se 17
gestantes.
Adotamos como critérios de inclusão: Ser gestante - independente
da idade gestacional; ter idade maior que 19 anos; disponibilidade e desejo de
participar do estudo e ser moradora do bairro Jardim Keralux há pelo menos 2
anos.
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4.5 COLETA DE DADOS: ASPECTOS ÉTICOS E OPERACIONAIS
Para a realização da coleta de dados, houve aprovação deste
estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo em 19 de dezembro de 2007 (Anexo 1), mas era
necessário esperar a aprovação no Exame de Qualificação, que se deu em 03
de julho de 2008, assim os dados foram coletados de julho a agosto de 2008.
Dois meses se passaram entre o primeiro contato com o grupo de
gestantes e quando a pesquisadora iniciou as visitas a cada mulher em seu
domicílio, conferindo a possibilidade de participação do estudo. Nesse
momento, falou-se novamente sobre os objetivos da pesquisa e a forma pela
qual iria proceder a coleta de dados e, havendo a concordância em participar,
era agendada a entrevista com a escolha do local, dia e horário de livre
vontade da mulher. Nesse primeiro dia agendamos duas entrevistas que foram
realizadas em dias diferentes da semana seguinte. Posteriormente, ao término
de cada entrevista, como a pesquisadora se encontrava no bairro, uma nova
visita foi realizada a outra gestante da lista, para se fazer o agendamento da
entrevista. Ressalte-se que nem sempre a gestante se encontrava em casa,
então se buscava outra, adotando os mesmos procedimentos descritos
inicialmente.
Esse primeiro contato no domicílio da gestante permitiu uma maior
aproximação entre pesquisador e pesquisada, que sem dúvida contribuiu para
o bom desenvolvimento das entrevistas, já que ao dar esclarecimentos
relativos aos objetivos do estudo, as mulheres obtinham conhecimento dos
temas que seriam abordados no próximo encontro.
Das 17 gestantes eleitas pelos critérios de inclusão como possíveis
colaboradoras, algumas foram excluídas nessa primeira visita no domicílio, pois
já não mais estavam grávidas: entre cinco o parto já havia ocorrido e uma havia
abortado. Algumas lamentaram sua não participação. Mesmo assim, para a
pesquisadora foi um momento muito importante, pois nesse encontro as
mulheres além de contarem a sua experiência sobre o parto, colocavam as
suas dúvidas relativas aos cuidados com o bebê, na maioria das vezes sobre
amamentação e o que fazer com as cólicas; a pesquisadora dava
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esclarecimentos e ao sair do domicílio tinha certeza que pôde ajudar em algum
aspecto.
Em uma das tardes andando pelo bairro, encontramos a mulher que
teve o abortamento, somente nessa ocasião é que ficamos a par do fato que foi
relatado por ela; tinha saído de alta do hospital havia um dia. Encontrava-se
triste, porém conformada com a perda e já tinha planos para uma nova
gestação. Falamos que gostaríamos de fazer-lhe uma visita, prontamente
aceitou e ensinou-nos como chegar até a sua casa, onde estivemos dois dias
depois, mas não a encontramos.
Tomou-se o cuidado de não agendar duas entrevistas para um
mesmo dia, como forma de garantir maior disponibilidade da pesquisadora para
com a entrevistada.
Antes de iniciar a entrevista, a colaboradora tinha o conhecimento do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), elaborado conforme as
normas da Resolução 196/96 que trata sobre os aspectos éticos em pesquisas
que envolvem seres humanos (Conselho Nacional de Saúde, 1996), sendo
assinado em duas vias, ficando uma cópia em seu poder e outra em poder da
pesquisadora. Foi também assegurado o anonimato da sua identidade; para
isso utilizaram-se pseudônimos (nomes de flores). A escolha dos nomes foi
aleatória; antes de ir para a entrevista, a pesquisadora passava em uma
floricultura e comprava um vaso de flor que estivesse mais bonita naquele dia,
esse era oferecido à mulher que logo ficava sabendo qual seria a sua
designação; isto serviu também como uma forma de agradecimento pela
participação no estudo, sendo também oferecida uma pequena lembrança para
o bebê (toalha de banho, macacão, body). As flores utilizadas foram azaléia,
violeta, lírio, tulipa, margarida, rosa e gérbera - foram fotografadas e poderão
ser vistas no capítulo 5 (As gestantes e suas vivências).
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista
gravada em um mini gravador de voz digital com capacidade para 66 horas de
gravação, esse de tamanho discreto, era colocado fora do campo visual da
mulher, para que a mesma se sentisse mais à vontade para falar. A entrevista
contemplava um roteiro semi-estruturado que continha duas partes: a primeira
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parte dizia respeito ao perfil da gestante e a segunda, às questões norteadoras
abertas (Anexo 3).
Questões norteadoras da entrevista:
-

Mostre-me como você vê as partes de fora e de dentro do seu corpo.
(desenho)

-

Como tem sido para você viver as transformações do seu corpo?

-

Como tem sido para você viver a sexualidade na gravidez?

-

Como que você pensa que ficará o seu corpo no decorrer da gravidez e
depois do parto?

-

E com relação à sexualidade?

-

Você acredita que o parto poderá trazer conseqüências na sua atividade
sexual e de seu companheiro?

-

Para as mulheres que já tiveram filhos: Como ficou seu corpo e sua vida
sexual após o parto?

Para obter dados sobre a primeira pergunta, foram oferecidos uma
folha de papel A4 com um desenho de uma silhueta feminina (Anexo 4), uma
caixa de lápis com 24 cores, giz de cera, canetas hidrográficas e solicitou-se
que desenhassem aquilo que estivesse envolvido com o corpo, a gravidez e a
sexualidade naquele momento. O objetivo era o de complementar as
entrevistas, motivar as mulheres a falarem sobre o tema, verificar o quanto a
representação que têm do corpo de fato influencia significados sobre a
gestação e sexualidade.
Logo após o término do desenho, solicitávamos para que
comentassem a respeito do que haviam feito.
Um diário de campo também foi utilizado como forma de registrar
dados do olhar da pesquisadora sobre alguns aspectos: da comunidade (a
pesquisadora chegava com antecedência para a entrevista e ficava observando
o cenário e fazendo as devidas anotações), o local onde ocorreu a entrevista, a
duração dessa, o que mais preocupava a participante no momento da
conversa, reações da entrevistada ao falar sobre determinado assunto. O
registro desses outros aspectos era executado imediatamente ao término de
cada encontro.
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Heyl (2001) afirma que a entrevista tem sido a estratégia básica na
coleta de dados etnográficos. Existe uma variedade de formas e uma
multiplicidade de usos para a entrevista. Para Fontana e Frey (1994) o tipo
mais comum é a individual que se processa num intercâmbio verbal face a
face, mas atualmente têm sido utilizadas também as entrevistas grupais.
Para Heyl (2001), a entrevista etnográfica inclui os projetos nos
quais os pesquisadores têm que estabelecer um relacionamento próximo e de
respeito com os entrevistados para que flua uma troca de visões. Tanto a
freqüência como o tempo e a qualidade do relacionamento é que distingue uma
entrevista etnográfica das demais.
A entrevista não estruturada é considerada qualitativa por sua
própria natureza. Tem como elementos essenciais o objetivo explícito, as
explanações,

e

as

questões

etnográficas,

que

são

decorrentes

do

relacionamento complexo com os informantes, e inclui conversações informais
e deliberadas, bem como questionamentos voltados para descobrir significados
culturais. Inclui também entrevistas com pessoas do grupo, consideradas
chave, bem como entrevistas informais com várias pessoas, as quais são
denominadas respondentes.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS
Para Gualda (2003a), os dados etnográficos podem ser analisados
de várias formas, existindo a possibilidade da utilização de métodos
compatíveis.
No presente estudo, as narrativas originaram dos relatos feitos pelas
mulheres a respeito de suas experiências com o corpo e sexualidade na
gravidez e suas expectativas sobre esses fatores após o parto. Estas foram
analisadas a partir dos relatos individuais e ainda do desenho feito na silhueta
feminina.
Para o tratamento dos dados, o método adotado foi o proposto por
Janesick (1994). Nesta proposta a compreensão do significado é feita por meio
dos seguintes passos:
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Localizar na experiência relatada, as frases ou afirmativas que se
relacionam diretamente ao fenômeno em questão;

b.

Interpretar os significados destas frases como um leitor informado;

c.

Obter a interpretação dos participantes, se possível;

d.

Inspecionar os significados para verificar o que eles revelam sobre os
aspectos essenciais e recorrentes do fenômeno.

A interpretação dos achados foi feita de acordo com o processo
sugerido pela mesma autora, conforme passos a seguir:
-

Processo de indução: inicia na imersão do contexto;

-

Processo de incubação: permite a reflexão e o estado de alerta para as
nuances do significado no contexto;

-

Iluminação: permite a expansão da percepção;

-

Descrição e explicação: para captar a experiência das pessoas;

-

Elaboração da síntese criativa que inclui o significado e a experiência
vivida.

5 AS GESTANTES E SUAS VIVÊNCIAS

As gestantes e suas vivências

57

Neste capítulo, inicialmente é apresentado um quadro com o perfil
das colaboradoras do estudo. Na seqüência virão os seguintes elementos:

-

Fotografia da flor que designou a colaboradora, critério já citado
anteriormente;

-

Tom vital da entrevista;

-

Apresentação da colaboradora - originada da primeira parte do roteiro
para coleta de dados;

-

O cenário do momento em que se deu a entrevista - fruto das anotações
do diário de campo;

-

Desenho com sua descrição conforme relato das mulheres que, ao
executá-lo, iam tecendo comentários relativos às modificações do corpo
percebidas na gravidez;

-

Narrativa, proveniente das questões norteadoras.

Vale ressaltar que as narrativas e desenhos dessas mulheres, foram
conservados na íntegra.

58

As gestantes e suas vivências

QUADRO 1. Caracterização das colaboradoras.

Naturalidade

Situação
conjugal

Ocupação

Religião

Escolaridade

Gestações

Paridade

20

Itabuna-BA

4

amasiada

Vendedora
(desempregada)

evangélica

ensino médio
completo

2

0

23 4/7
semanas

Violeta

23

Manbaça-CE

3

amasiada

Costureira
(desempregada)

evangélica

5º ano do
ensino
fundamental

1

0

22 1/7
semanas

Lírio

41

Juazeiro do
Norte-CE

3

separada

Balconista
(desempregada)

evangélica

3 º ano do
ensino médio

3

1

cesárea

22 6/7
semanas

Tulipa

31

São PauloSP

11

amasiada

Doméstica
(desempregada)

católica

5º ano do
ensino
fundamental

3

2

cesárea

36 semanas

Margarida

20

GuarulhosSP

10

amasiada

Balconista
(desempregada)

Não tem

3 º ano do
ensino médio

2

0

35 4/7
semanas

24

Bom Jesus
da Lapa-BA

10

Rosa

casada

do lar

evangélica

ensino médio
completo

2

0

25 1/7
semanas

Gérbera

23

Anadia-AL

8

casada

auxiliar
administrativo
(desempregada)

católica

ensino médio
completo

1

0

23 4/7
semanas

Azaléia

Nome

Tipo de
parto
anterior

Idade
gestacional
na
entrevista

Tempo na
comunidade
(anos)

Idade
(anos)
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O quadro que retrata a caracterização das colaboradoras revela que
a idade variou de 20 a 41 anos, sendo que a maioria encontrava-se na faixa
etária de 20 a 24 anos.
A grande parte das mulheres veio de outras cidades, principalmente
da região Nordeste do Brasil que, como muitos desses emigrantes, sonhavam
em reconstruir uma vida melhor numa cidade como São Paulo.
Notamos também que o tempo de residência na comunidade
estudada teve o mínimo de três anos e máximo de onze anos, lembrando que
essa comunidade ainda é jovem, não mais do que doze anos de existência
desde que as terras foram invadidas para moradia.
A união consensual foi o estado civil mais declarado entre as
gestantes. Já a ocupação, apesar de quase todas informarem ter uma
profissão ou já terem trabalhado antes da gravidez, no momento nenhuma
estava com trabalho remunerado, apesar disso, muitas expressaram desejo de
conseguir algum emprego após a fase puerperal.
Explorando o perfil da prática religiosa, notamos que mais da
metade das mulheres declararam-se evangélicas.
No que se refere à escolaridade, todas as colaboradoras tinham
mais de cinco anos de estudo, sendo que a grande parte estava terminando ou
já havia concluído o ensino médio.
Chama a atenção o número de casos em que a mulher já tinha
experimentado o processo de abortamento; somente duas tiveram filhos, sendo
estes na sua totalidade nascidos de parto cesariano.
Não foi encontrada nenhuma mulher no primeiro trimestre de
gestação, idade gestacional que se situa entre zero a quatorze semanas de
gravidez.
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AZALÉIA

“Decidi ganhar na Bahia, porque eu percebi que
vai ser muito mais difícil eu ter o bebê aqui... eu sei
que vou ficar muito sozinha, eu sei que vou sofrer
muito, não vou ter o apoio de alguém do meu lado
assim ajudando.”

Vinte anos, nasceu em Itabuna, município situado no sul do estado da Bahia, ensino
médio completo, evangélica, amasiada há oito meses, desempregada. Essa é a sua
segunda gestação, teve um aborto anteriormente. Reside com o companheiro na casa
dos sogros que tem mais duas filhas solteiras. Encontra-se no segundo trimestre
gestacional.

Era uma manhã de um inverno paulistano atípico; o sol já brilhava às
09h15min do dia 28 de julho de 2008 quando cheguei à atual residência de
Azaléia que mora com os sogros, o companheiro e mais duas irmãs.
Como quase todos estavam em casa, foi combinado anteriormente
que fizéssemos a entrevista em outro lugar, sendo de escolha da entrevistada
a EACH; assim nos dirigimos até lá de carro.
No percurso fomos conversando sobre estudo, trabalho e a conversa
ganhou mais sabor, quando eu procurei onde ela havia nascido, informandome que foi em Itabuna, cidade que se localiza ao sul da Bahia.
Está residindo no Kelalux há 4 anos, pois sua mãe biológica reside
nesse bairro, onde constituiu família, tendo mais 2 meninas e 1 menino.
Azaléia foi adotada pelos avôs maternos no terceiro mês de vida,
que a registraram com filha legítima, quando a sua mãe biológica que era
adolescente solteira veio morar em São Paulo.
Relatou que veio da Bahia apenas para passar um mês, pois a
escola onde cursava o segundo ano do ensino médio estava em greve;
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resolveu então se matricular aqui e terminar os estudos. No ano seguinte
tentou vestibular (única vez que foi à EACH) para o curso de Lazer e Turismo,
não conseguiu aprovação; resolveu fazer um curso pré-vestibular aos sábados
e domingos que era oferecido por uma faculdade particular.
Diz não ter uma profissão definida, atualmente está desempregada,
já fez de tudo um pouco (vendedora, caixa, balconista) gosta mesmo de
trabalhar com o público. Quando teve o seu primeiro emprego como vendedora
numa loja do shopping, resolveu ir morar sozinha, pois estava tendo alguns
conflitos com o padrasto (parte desta conversa ocorreu na cantina da EACH,
onde paramos para tomar um suco de laranja).
Pretende um dia voltar a morar na Bahia, por causa da sua avó que
tem problema de saúde, essa trabalhava no hospital da cidade como auxiliar de
enfermagem, mas se aposentou por invalidez (“problema nos joelhos”).
Azaléia refere que irá ter o bebê em Itabuna, estará viajando no mês
de agosto, teve aprovação do seu companheiro; este que é pedreiro está
construindo 2 cômodos para eles em cima da casa dos seus pais, nesse
período ficará terminando a construção, onde tem feito isso sozinho nos
momentos em que está sem serviço. Ele terminou o ensino médio na mesma
escola, lugar onde se conheceram e iniciaram o namoro há dois anos.
Terminamos o nosso suco e fomos para a parte externa do primeiro
andar do prédio do Ciclo Básico, lugar agradável, onde há mesas e bancos de
madeira. Não havia ninguém neste local, já que os alunos estavam de férias,
assim podemos conversar a vontade.
O nosso encontro durou 1h17min. (Diário de campo).
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A silhueta foi dada a Azaléia para que desenhasse o seu corpo:
partes de dentro e de fora que estivessem envolvidas com a gravidez e
sexualidade. Disse não conseguir ver as partes de dentro, o único órgão
relatado verbalmente foi o útero, apontou a sua localização corretamente; fez
detalhadamente os seios, chamando atenção que o esquerdo era maior que o
direito, diminuiu os quadris e aumentou os ombros, fez a barriga, não esqueceu
o sinal que tem no lábio superior; não quis colorir dizendo que assim estava
bom.

As gestantes e suas vivências

63

A narrativa de Azaléia
“Eu já sabia o que era menstruação, comecei a menstruar com 13 anos, achei um saco,
foi bem no dia em que estava indo para a praia, aí foi quando aconteceu, bem chato. Também
depois a gente tem que acostumar né? Aí então acostumei.
Com 16 anos eu comecei a namorar, mas não foi nada assim tão sério não. Conheci ele
(companheiro) aqui mesmo na escola, eu já estava com 18 anos, foi o meu segundo namorado.
Ele fala que eu odiava ele, como eu não conversava com ninguém... ele mora na mesma rua que
eu e eu vim conhecê-lo no terceiro ano que estava em São Paulo; morando na mesma rua.
A gente é muito diferente, ele gosta muito de rock, eu gosto de rock, mas não do estilo
que ele gosta; a maneira dele se vestir é diferente. Ele era muito mais infantil na época, alguma
coisa que a gente não se batia, aí depois foi melhorando.
Quando eu conheci como amigo, a gente sempre ia ao zoológico, passeava um pouco e
eu nunca pensei que fosse acontecer alguma coisa entre a gente, por que a gente era muito
diferente; mas eu fui percebendo a pessoa muito boa que ele é por dentro, ele é muito sensível,
é muito carente, é que ele se sente um pouco rejeitado dentro de casa, então ele é muito
carente.
Eu me relaciono bem com a minha sogra, não sou de brigar não. Eu fico lá no meu
canto, no meu quartinho lá no fundo, o tempo todo. Procuro não me envolver com as coisas
dentro de casa, fico na minha mesmo.
Estamos construindo a nossa casa em cima da casa da minha sogra, estamos fazendo 2
cômodos e um banheiro, só que um ficou pronto primeiro que a gente vai começar a mudar as
coisas. Acho que esta semana já dá para fazer o contra-piso, pois está quase tudo rebocado;
dar o contra-piso aí vamos mudar as coisas, para depois terminar quando a gente tiver lá em
cima mesmo. Acho que daqui a mais ou menos duas semanas já vamos estar lá em cima.
Sobre a minha primeira relação sexual, foi com ele também, mas foi uma coisa mais por
curiosidade que eu tinha, eu acho. Já era maior de idade, então eu fiz mais por curiosidade
mesmo.
Nessa gravidez eu estou sentido diferença mais agora mesmo; a barriga a crescer... logo
no começo o que mais me incomodou foi a dor que sentia no peito. As mamas estavam muito
sensíveis, uma dor que vinha de dentro, uma dor muito fina, muito fina, não suportava sentir
um ventinho que já começava a doer, ficava em casa deitada.
Eu não me vejo feia, eu acho que todo mundo fica elogiando que eu fiquei até mais
bonita, eu tô até achando melhor; como eu já vestia roupas folgadas, as roupas caíram melhor,
prefiro agora que a barriga está maior do que antes; não dava prá ver a barriga, acho que
agora ficou melhor.
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Engordei quatro quilos e meio, porque eu perdi seis no começo, porque eu tinha muito
enjôo, muito enjôo mesmo, além do enjôo era vômito também, então foi muito ruim; até mais ou
menos quase com cinco meses, quando parou o enjôo veio a azia, azia muito forte, eu sempre
vomitava, sempre de madrugada, era muito ruim, agora melhorou.
Para viver a sexualidade na gravidez, eu... da minha parte, eu perdi um pouco de
vontade. No começo eu tava com mais vontade, mas agora diminuiu bastante, está totalmente
diferente; já ele não, ele fala que está me achando linda com a barrigona, prá ele... ele fala: Aí
tá me deixando sozinho (risos). Já tem mais ou menos uma semana que transamos. Ele fala que
a minha vontade só vem em horas impróprias; porque na hora em que ele está dormindo,
cansado, querendo descansar (risos), ele fala assim: Ah, mas também ninguém merece você né?
Você quer me acordar no meio da noite e quer que eu esteja lá pronto. Eu falei assim: Ah,
depois você não fala que eu não quero; ele fala: também essa vontade sua... (risos).
Ainda acho que a minha barriga vai aumentar muito, não sei assim... acho que os meus
peitos vão aumentar ainda mais, só isso que eu não queria muito, porque já acho eles grandes;
não gosto muito de peito grande.
Sobre o meu corpo depois do parto... Ah! penso sim, acho que vai ficar muito feio, todo
mundo fala que fica feio depois.
Ah...eu acho que...bom, todo mundo fala: depois o peito vai e cai, vai ficar caído, vai
ficar feio, não fica a mesma coisa de antes e eu estou vendo a minha barriga esticar demais e
depois ficar muito flácida, cheia de estrias também. Eu vivo me entupindo de óleo de amêndoas
que a minha mãe falou que é bom; eu passo óleo de amêndoas e depois que seca, umas duas
horas depois, eu passo hidratante em cima.
Eu tenho muita tendência de ter estrias, já tenho muitas nas pernas, ainda na barriga, aí
pronto, fica pior... só nos seios que já apareceram algumas; a minha parte depressiva da
gravidez é esta.
Sobre a sexualidade depois do parto só espero que a minha vontade volte, porque perdi
totalmente a vontade, não consigo mais ver graça, não sei... sabe assim, perdi mesmo a
vontade.
Acho que o parto não trará conseqüências na minha atividade sexual e nem na do meu
marido. Já conversei com algumas pessoas, todas falaram que é normal, entendeu?
Outras falam assim: Ah... faz parto normal, depois vai ficar estranho, porque com o
parto normal o bebê vai sair, então... ah não! então vai ficar mais largo, a entrada assim, vai
ficar... ah vai ficar horrível, vai perder a elasticidade isso eu ouvi de colegas e de mulheres já
mais vividas, mas eu não penso deste jeito. Como a minha avó falou que não tem diferença,
então... não penso assim.
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O meu marido falou que espera que seja parto normal, por causa da minha recuperação.
Ele só fica brincando, ele fala: só que o bebê não pode nascer com a sua cabeça, que é muito
grande a sua cabeça (risos) ele fica só assim, mas normal. Eu estou indecisa, mas prefiro parto
normal mesmo, por causa da minha recuperação que é mais rápida. Na cesárea eu posso sentir
muita dor, mas como tem pessoas que falam que a dor do rim é bem pior que a dor do parto...
aí então amenizou um pouco mais. Eu quero ter normal. A dor do rim que eu estou falando foi
de um cálculo renal que tive no começo da gravidez.
O meu parto será na Bahia, estou indo agora em agosto; vou continuar o pré-natal lá
mesmo, no hospital que é pertinho de casa. Decidi ganhar na Bahia, porque eu percebi que vai
ser muito mais difícil eu ter o bebê aqui, lá em cima na casa da minha sogra, porque como vai
ter outra cunhada, a outra nora dela que tá grávida também, ela vai ganhar em setembro e ela
vai ficar passando o resguardo lá na casa dela, lá em baixo e eu vou estar lá em cima
entendeu? então como tem escada pra subir, então eu sei que vou ficar muito sozinha, eu sei
que vou sofrer muito, não vou ter o apoio de alguém do meu lado ajudando. Minha mãe
também ta operada, aí minha vó pensou em ficar aqui um tempo ainda, mas é que lá também
(na casa da mãe biológica) a gente não tem um tratamento tão bom assim, é mais das minhas
irmãzinhas pequenas do que da minha mãe na verdade, então resolvi ir prá Bahia.
Eu fico triste, porque o meu marido vai estar um pouco longe, mas por outro lado eu
acho que é melhor, porque assim eu fico com mais saudade dele, sabe? Até mesmo na
sexualidade mesmo. Vai ver quem sabe, me distanciando um pouco mais dele, quando a gente
voltar esteja um pouco melhor, quando a gente se encontrar de novo.
Eu gostaria de dizer que eu não estou triste. Ah... eu fiquei grávida nova, mas eu não
queria ter um filho já mais velha, eu queria que o meu filho crescesse junto comigo, porque
como minha mãe também era nova quando me teve, ela tinha 17 anos... às vezes eu olho prá ela
eu vejo que ela é jovem, eu também sou jovem. Aí todo mundo fala assim: É a sua filha? não,
acho que é sua irmã; então eu acho legal esta parte.
Eu estou triste, porque eu não estava totalmente preparada... Queria estar na
faculdade... ter me formado; ah... só por isso. Eu tinha uma intenção de ter com mais ou menos
22 pra 23 anos, veio com 2 anos a menos (risos).
Fiquei surpresa com a notícia da gravidez, porque eu estava tomando remédio. Acho que
o problema foi a questão do horário. Como eu trabalhava no shopping, nunca tinha horário
certo, então sempre eu tomava de manhã, aí quando eles me ligavam no celular, me
acordavam, ah você tem que vir, então acabava levantando e saía correndo, quando lembrava
tomava em outro horário; e assim ia. Tinha dia que era a minha folga, eles me acordavam, tem
que vir trabalhar. Foram duas vezes que esqueci não me lembrei mesmo, quando me lembrei foi
no outro dia que tinha que tomar novamente, que lembrei...não tinha tomado.
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Talvez eu possa ter um outro filho sim, pra ter dois, mas vai ser planejado, eu quero
estar bem melhor financeiramente pra poder providenciar as minhas coisas. Tem sido difícil,
com construção então... (pausa) (começa a chorar). Me faz falta que eu não estou trabalhando,
né? Ele ganha por dia, agora ele ta ganhando mais ou menos 35 a 40 reais por dia, mas só que
já tem três dias que ele está em casa. Eles estavam com muito serviço, mas agora já acabaram
todas as reformas, todas as construções, ele está procurando outro serviço. Em casa só ele e o
pai dele que também é pedreiro trabalham.”
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VIOLETA

“... eu já não quero muito essa idéia dele assistir o
parto, que eu já imagino que ele já vai... sei lá...
eu na minha cabeça imagino, se ele ver ali, depois
ele vai achar que a mulher não serve mais, que vai
ficar só o bagaço.”

Vinte e três anos, natural de Manbaça, interior do Ceará. Estudou até a quinta série do
ensino fundamental, amasiada, costureira, deixou de trabalhar por causa da gravidez,
pois se sentia muito cansada no final do dia. O companheiro também é cearense e
trabalha como garçom; faz três anos que estão no Keralux. Essa é a sua primeira
gestação e está muito feliz no segundo trimestre de gravidez; após o nascimento do
bebê retornará a sua terra natal com o companheiro para concretizar o sonho dos
seus pais: o casamento civil.

Cheguei para a entrevista na casa de Violeta às 10h00min de uma
quinta-feira. As ruas estavam tranqüilas, podia-se ouvir somente as batidas de
uma bola que era jogada por dois meninos. Na rua principal, o comércio, há um
bar na esquina que dá acesso a casa da entrevistada, havia homens
conversando na calçada com copos de bebidas àquela hora. Já na rua de
Violeta observo um córrego com características de esgoto: lixo às margens e
odor fétido.
Dirigi-me até a casa dela, que fica num pequeno sobrado, bati várias
vezes na porta, ninguém atendeu. Desci as escadas e aguardei na calçada. Será que esqueceu? ou não irá me atender? mas foi ela que marcou esse
horário... Resolvi tentar mais uma vez e finalmente fui atendida por ela. Percebi
que havia acabado de acordar. Perguntei-lhe se queria deixar a entrevista para
outro momento, respondeu-me que não, que só havia acordado a essa hora,
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porque passou a noite com uma amiga, que a irmã havia falecido; contou-me
um pouco do acontecido.
Conversamos no sofá da sala. O marido havia trabalhado a noite,
pois é garçom e chegou às 06h00min e estava dormindo; os seus dois irmãos
que vieram também do Ceará em busca de trabalho e que estão dividindo o
mesmo teto, não estavam em casa.
Muito receptiva e sorridente, parecia estar bem à vontade.
Inicialmente ficou preocupada com o desenho na silhueta; disse-lhe que
poderia desenhar após a nossa conversa se assim desejasse, concordou e
realizou depois.
A entrevista teve duração de 50 minutos. (Diário de campo).
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O desenho foi feito após o término da entrevista, pois assim desejou.
Falou somente sobre os órgãos que estavam envolvidos com a gravidez que
culminou no desenho, estava muito preocupada em fazê-los com perfeição.
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A narrativa de Violeta

“Pra mim assim: eu tô achando a gravidez um pouco difícil, porque começa inchar os
pés, eu já tô inchada, então isso está me incomodando muito, de chegar a doer mesmo às
pernas e eu não conseguir fazer quase nada dentro de casa, porque eu estou só dentro de casa
fazendo as lutas de casa. Eu tenho máquina, não lavo roupa em mão, não pego peso, mas
mesmo assim, só o fato de ficar em pé, a noite eu já não consigo nem andar, doendo as pernas.
Antes da gravidez eu já tinha vasos, eu digo que é herança de família, já recebe antes dos
parentes morrer (risos) e o seio eu acho diferente, que incha, coça, coça o seio, coça a barriga,
para aliviar eu passo óleo ou hidratante.
Na minha barriga não tive muita coceira, mas no meu seio, aqui nas minhas pernas... E
no mais... pra mim dá prá levar até os nove meses.
Dia 27 de julho eu fiz cinco meses, graças a Deus meus exames deram todos normais, eu
não tenho nada, nem começo de anemia que tem muitas mulheres que dá na gravidez, graças a
Deus eu não tenho nada; nem enjôo, muito pouco enjôo eu senti, prá dizer eu senti foi antes de
descobrir que estava grávida, eu comecei a abusar as pessoas, de olhar prá cara das pessoas e
dava vontade de fechar em cima e esganar, que eu não conseguia nem olhar, de ver as pessoas
assim e dizer: ai, não suporto aquela pessoa, vou esganar.
Logo depois descobri que estava grávida eu peguei uma gripe muito forte, aí eu
vomitava por causa dos remédios, toda vida eu fui ruim de tomar remédio; tomava o remédio e
vomitava. O médico passou Paracetamol, só tomo remédio se o médico passar, se não passar...
eu tava até com o meu intestino preso, e minha cunhada... ah, toma isso aqui que é bom; não fia
não tomo não; ah não faz mal; ah fia eu não sei, você pensa que vai... acontecer né? A gente
toma e passa, mas depois a criança vai nascer... nascer e você culpada, não! Aí eu não tomo;
mas aí também passou dois, três meses... passou e pronto.
O enjôo nunca empatou eu comer nada a não ser uma coisa que eu enjoei, prá dizer
assim que comi e não gostei, foi só o morango que comi com doce de leite. Minha cunhada tava
louca... procurei aqui dentro (do bairro) e não encontrei, aí pedi meu marido para trazer, ele
não conseguia trazer, minha cunhada foi e trouxe, aí eu comi aquela bandejinha sozinha, comi
de manhã, comi de noite aí a noite já joguei prá fora; também não tem quem faça eu colocar
um morango na boca.
Conheci o meu marido lá no Ceará, a gente namorou quase dois anos, aí ele veio na
frente, depois eu vim.
Toda aquela história dos pais não querer deixar, porque ele veio a gente ia casar, como
ele tinha que vir por causa do emprego, senão perde o emprego, aí ele veio e a gente acabou
não casando. Que era prá gente ter casado mesmo só no cartório. Como eu sou de uma família
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que as filhas não saem de casa, não são puta, não... tem que casar certinho, aí eu quase não
vinha, porque eu com vinte anos e minha mãe não deixava, nem meu pai, e eu não queria vir
sem a autorização deles, porque minha mãe falava que uma filha quando desobedecia o pai e a
mãe, não era bem no casamento, não era feliz e eu morria de medo de vir; eu falava que vinha,
mãe falava que não, eu falava que vinha, mãe falava que não, aí minhas tias foram
conversando com ela, com meu pai... falou que deixasse eu vir, depois a gente voltava e casava
lá. Aí agora se Deus quiser, quando o bebê nascer a gente vai e vai casar lá, casar no civil.
Tenho nove irmãos, dois moram comigo aqui; um rapaz e uma moça vieram pra
trabalhar. Eu fui a primeira filha a sair de perto de minha mãe, porque os outros casaram e
moram todos pertinho dela e eu fui a primeira a sair.
Eu tenho vontade de voltar prá lá (Ceará), mas meu marido não quer que lá o recurso é
mais baixo, mais difícil prá emprego e aqui ele tem o emprego dele. Ele é garçom; ele tem
medo de voltar prá lá e a gente não conseguir nada e com filho já nos braços, tem que pensar
bem.
Hoje eu só tô em casa; já trabalhei de costureira numa fábrica pequena, não é
grandona. Como é aqui pertinho eu podia estar trabalhando, mas aí a noite eu não conseguia...
eu passava o dia lá trabalhando, então eu passava o dia sentada em cima da barriga, aí a
noite...Faz pouco tempo, eu deixei por causa da minha gravidez. E meus pés estavam inchando,
já com dois, três meses, já estavam inchando, de ficar ali o dia na máquina; aí eu parei.
Eu tinha onze anos quando comecei a menstruar, eu não sabia de nada... hoje em dia as
meninas já sabem tudo; a minha prima é quem me falava que ela era mais velha do que eu, eu
tinha onze e ela tinha quatorze e ela já era mocinha e ela me falava; eu pegava absorvente da
minha mãe escondido e tinha uma irmã que ela era terrível e ela contou prá minha mãe, porque
ela era a mais danada.
Na família da minha mãe sempre as meninas menstruam novinha, então como eu já tinha
quase doze anos, ela ficava ali me vigiando quando eu fosse tomar banho, trocar de roupa, aí
ela um dia me pegou e falou para minha mãe. Essa cara caiu no chão, ficou lavada de tanta
vergonha; hoje em dia é tão normal né? Você vê assim, as meninas de 7 anos sabendo... eu
digo, Oh meu Deus! Eu nessa idade não sabia o que era isso. Que as mães não se trocavam na
frente dos filhos, hoje em dia você se troca, toma banho junto e tudo; minha mãe não, a gente
não podia nem falar, lá no norte também as mãe fala pro pai: a menina já é moça tal, aí a cara
vai mais no chão ainda, se lava mais ainda no chão né? Fica com mais vergonha do pai. Mas
legal, hoje depois que tudo passa, acho até divertido (risos).
Pra viver a sexualidade na gravidez, só isso aí que eu achei um pouco que mudou mais;
porque uns fala assim que você sente mais prazer, outros fala que não, né? Assim, você sete
mais vontade de fazer; eu não senti muita vontade de fazer não; eu mesmo, falando a verdade,
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dizer assim eu sinto vontade, fazer como as meninas fala que muitas mulheres sente mais
vontade de fazer quando está grávida, eu até agora não senti não.
Desde o início da gravidez, faço normal e tudo, mas não assim como antes, prá mim
mudou um pouco só nisso mesmo. Eu e o meu marido conversamos sobre isso, eu explico prá
ele, mas prá ele tá tudo bem, ele entende.
Na minha gravidez fiquei com mais ciúme, eu já tinha um pouco; dizer assim, eu não
tenho ciúme do meu marido, porque eu tinha ciúme do meu marido, mas na minha gravidez eu
senti mais ciúme dele, eu sonho até ele me traindo, você acredita? As meninas falam que é
normal na gravidez.
Antes de descobrir que eu estava grávida olhava assim prá ele... (faz cara de nojo), que
nojo
Eu sentia cólica prá descer, não descia, quando a minha menstruação tava prá descer,
até agora eu estou assim, quando é prá descer, eu fico muito estressada, eu já tinha meu
estímulo muito forte, então eu ficava muito estressada, tinha que tomar chá, eu tomava algum
calmante, prá eu me acalmar mais, porque eu ficava muito estressada e agora quando chega a
data da minha menstruação também.
Mesmo grávida, mesmo quando completa um mês, né? Completou um mês, aí eu fico;
não fico igual eu era antes, mas eu fico, fico muito estressada. Eu achei que era coisa da minha
cabeça, mas não é não. A menina falou, o médico falou que é porque o sangue da gente fica
muito preso, então ela falou que também é por causa disso aí; como eu já tinha antes e muito
forte mesmo; tinha dia que eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, até o
barulho da televisão me incomodava se você quer saber, eu sentia uma dor de cabeça muito
forte, uma enxaqueca, aquilo ali me atacava muito, me irritava em tudo até o barulho da
televisão eu ia lá prá dentro e os meninos sentavam aqui e eu abaixa a televisão! e lá no meu
quarto eu nem ligava a televisão, ficava deitadainha lá, nem ligava, que aquilo tudo me
incomodava.
O sangue preso que ela fala que não desce a menstruação, ta entendendo? Porque uns
fala que a menstruação como não desce então o sangue da mulher deve ta ficando preso. Eu
não sei onde ele fica preso, porque também eu queria descobrir onde ele fica preso. Porque
uma coisa, uns dizem que quando a gente ganha neném sai aquele sangue que ficou todo preso
já sai, vai embora. Você que já teve dois filhos não sabe...
Uma coisa que acho que nesta data já com 5 meses já era prá eu estar mais gorda, então
ainda bem que graças a Deus que não tô gorda ainda, porque como eu não parei de comer, não
abusei nada, eu tomo meu café, eu almoço, eu tomo café da tarde, eu janto, normal, normal,
sempre se chegou a hora eu tô com fome eu vou ali e como minha fruta, então normal, então a
única coisa que eu só tenho medo é engordar demais que eu sou baixa e também tenho fé em
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Deus que não vou ficar gorda depois da minha gravidez, depois que ganhar, ficar com o meu
corpo deformado,espero não criar estria, nem varizes, os peito rasgar... de coçar né, que tem
muitas mulheres que se rasga.
A minha cunhada mesmo que teve filho agora, eu me assustei com aquilo, porque ela
ficou deformada, deformada. Aqui entre as pernas dela, aqui (barriga) dela coçar, ela coçou e
ela engordou muito. Aqui nos seios, que ela tem os seios grandes, então os seios dela ficou
deformado de estria, tanto na barriga, como nas pernas, entre as pernas, ela ficou deformada.
Eu vi aquilo ali... ai meu Deus do céu, também qualquer coisa já estou me assustando; tomara
que eu não fique assim não; e ela não passou óleo nenhum, falou que quando lembrava passava
hidratante no corpo, mas não passou óleo nada. Eu passo, tomo meu banho e passo meu óleo e
meu hidratante eu tenho que passar.
Até os 9 meses com certeza eu vou ganhar mais peso eu acho que mais ou menos eu devo
ficar, fora meu peso antes, meu peso era 52... eu era mais magrinha, meu peso era 45, 46, eu
era bem marginha, aí quando eu cheguei aqui que comecei a tomar remédio para evitar filho,
aí eu engordei, passei pra cinqüenta e tantos quilos, 50, 51, 52... sou baixinha,então uns 45 já
estava bom.
É porque também a mulher quando começa a conhecer o homem, o corpo da mulher não
muda, já se transforma. Não sei por que ele se transforma. Eu acho porque a mulher é menina,
mocinha e vira mulher. É por isso? Você deve saber... eu acho assim, eu acho que quando a
mulher de menina vira mocinha, aí quando conhece o homem o corpo dela se transforma,
porque ali ela vai virar uma mulher, ficar uma mulher, então o corpo dela fica um corpo de
mulher.
Meu marido foi o meu primeiro homem, mas primeiro namorado não foi ele não,
namorado eu tive bastante.
Depois do parto eu espero ficar magrinha, sem nenhuma estria, quero acabar o
resguardo e viajar pró norte, ver minha mãe, sendo da permissão de Deus e dando tudo certo.
Eu espero não ficar gorda quando eu ganhar neném, assim, no primeiro mês eu sei que
não vou voltar como eu era antes, eu sei que isso aí não acontece, você vai dar de mamar, vai
estar inchada, espero também que seja normal, sei que a dor é muito grande, mas eu prefiro
normal, porque normal rapidinho você se recupera, rapidinho você pode fazer as suas coisas e
cesárea não, você depende dos outros; então eu espero que seja abençoado e que seja normal.
A gente tem que se cuidar, porque se a gente não se cuidar, quando vier o segundo filho,
aí você já está acabada, o corpo deformado, aí daqui a pouco o marido arruma outra
bonitinha, novinha... ah não! Não quero não. Quero ficar linda e maravilhosa depois da
gravidez (risos).
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Quanto à sexualidade depois do parto eu acredito que vai ficar normal, tenho certeza,
porque como muitas me falam, que o útero da mulher é como se fosse um elástico, ele se abre
pra ter o filho, depois ele volta, fecha, vai ficar normalzinho de novo, vai ficar virgem de novo,
não vai ficar virgem, porque não é virgem, mas vai ficar como se fosse virgem de novo né,
normal; então isso aí... eu não me preocupo sobre isso aí, sobre isso aí até agora eu não parei
pra pensar.
Às vezes eu fico deitada ali, pensando, ai meu Deus como vai ser? como vai ser meu
filho? Eu fico imaginando, eu fico pensando mais nisso, como vai ser meu filho, se meu filho vai
ser perfeito, se meu filho vai ter saúde, eu penso mais nisso do que mesmo em mim por
enquanto; tô pensando nisso: se meu filho vai ter saúde, se vai ser perfeito, porque o que
importa é isso aí, eu pra mim o que importa é meu filho nascer... Da parte da minha família, a
gente vem de avô que é loiro de olho azul e minhas tias nenhuma tem, mas os filhos delas, os
netos tudo tão nascendo e as meninas... ah será que vai ser do olho verde? Azul? Eu falo: Oh
menina, se tiver o olho preto e enxergando, ta ótimo, não precisa ter o olho verde, nem o meu
da cor de mel, tendo saúde, sendo perfeito, pra mim ta ótimo, eu agradeço a Deus. Porque olha
não é fácil você vê por aí, eu sei que a gente tem amor, tem um amor ali que não acaba nunca
por aquela criançinha, mas você ter um filho que vai passar o resto da vida, você ter que cuidar
dele igual um bebê não é fácil, não é verdade?
A pessoa que tem que trabalhar, acordar cedo, às vezes não ganha tão bem, pra pagar
as pessoas pra ficar, as pessoas fica, judia.
Como uma menina tava falando ontem, que a gente estava conversando, que as meninas
me atentam muito né? Quando eu falo que eu sou muito mole pra dor, eu falo, ah minha filha eu
não sei como é que vai ser, porque eu pra dor... eu me imagino, a minha preocupação mais é
com a sala de parto, quando disser assim: chegou a hora deu ganhar... Ai Deus! vai na minha
frente, porque eu não sei como é que vai ser; porque eu sou mole pra dor, eu tenho medo de
ganhar normal, detesto médico, tenho pavor de médico, e as meninas ficam me atentando, diz
quando o médico tiver lá dando as dedadas não tá bom ainda não, tá bom ainda não, você vai
ver viu, o que é bom pra tosse (risos).
O meu cunhado, irmão do meu marido disse que assistiu o parto da mulher dele. Meu
marido falou que não tem coragem de assistir o parto cesárea, só se for normal, e normal eu
falei pra ele que não quero que ele assista. Ah, normal, sei lá, eu acho assim... muito esquisito.
O homem tá lá olhando a mulher parindo o filho... na cabeça dele ele vai dizer assim: mas isso
aí não vai voltar mais ao normal, então foi por isso que falei pra ele: não quero. Aí meu
cunhado tava falado que ele assistiu, que ele viu tudo, a mulher dele teve normal né, ele falou
assim: é uma coisa medonha, você vê o sofrimento e ele explicando tim-tim por tim-tim e meu
marido estava lá no computador na casa dele, e ele: tá ouvindo? E ele nem tchum, e eu disse:
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Ah filho, ela ta fazendo de conta que nem está ouvindo que ele disse que não tem coragem de
ver o cesárea né, não tem coragem de ver a mulher aberta, aquela coisa assim... e eu digo: o
normal também tu não vai ver, porque também eu não quero, eu é que não quero, normal eu
não quero, a não ser que ele fique na cabeceira da cama, mas prá ficar ali na frente, como o
meu cunhado ficou, eu não quero não. Se falar que vai ficar na cabeceira eu digo tá bom, eu
aceito, mas a não ser eu não quero.
A minha colega ganhou neném agora também e o marido dela disse que ela estava
tremendo muito e eu não sei, acho que não tinha tanto médico assim, que ele é quem segurou
nas pernas dela e ela conseguiu, depois que ele segurou firme ali as pernas dela e ele acabou
vendo tudo, tava na frente dela, viu tudo a mesma coisa; digo: e eu não, que não vou viver igual
frango espetado no espeto (risos) quero não, quero não.
Uns falam que é normal, outros falam que não. Eu no começo eu tinha muita ansiedade
e ele também. Eu sinto dor aqui nesses ossinhos se abrir, que fala que está se abrindo né, que o
corpo está mudando (mostra a coluna), ele sente também; nas cadeiras, nesses dois ossinhos
atrás aqui, ele fala: ai fia não estou agüentando de dor, eu digo: dor onde? ele diz: aqui nesses
ossinhos, então eu já sei, eu digo: isso é normal. Eu não consigo comer cuscuz, farinha, essas
coisas, que dá azia, ele também e ele antes comia normal, não sentia nada e agora ele não
consegue; e eu falo: tenho fé em Deus que a dor vai ser dividida: meia prá mim e meia prá
você; ele diz: não fia, não quero sentir a dor não, eu digo, vai sim, vai ser dividida, meia prá
mim e meia prá você.
Uns falam que é porque nós dois somos muito unidos, diz que quando o casal é muito
unido, um começa a sentir uma coisa do outro. Ah, eu fico feliz, porque eu queria e ele também
queria, a gente queria muito uma gravidez. Eu passei mais de não sei quanto tempo sem tomar
remédio e não conseguia engravidar. Eu já tinha feito Papanicolaou no pasto, é tanto que eu
tinha acabado de fazer o Papanicolaou e quando eu engravidei nem fiz. É que eu tava com
aquela ansiedade para engravidar, aquela ansiedade para engravidar e eu não conseguia
engravidar; aí eu tava gorda, tomei um remédio e consegui emagrecer, tava magrinha, aí
esquecei mais da gravidez, tava magrinha e tal, aí esqueci, aí engravidei.
Quanto eu esperei a menstruação veio foi um filho, eu achando que ia descer que estava
sentindo cólica, só que eu já comecei a sentir cólica no comercinho do mês, sentir cólica,
cólica, cólica, aí quando vi não descer mesmo, aí eu disse: já sei; eu já sabia que estava
grávida.
Como eu ia falando do exame, do Papanicolaou que eu ia no posto e tal, minha colega ia
me levar lá para o Leonor, eu ia passar ai (na UBS) se fosse preciso, aí a gente ia lá para o
Leonor e nós ia lá saber por que eu não engravidava. Mas daí Deus já mandou, que eu já tenho
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é medo quando este aqui sair... ter cuidado, porque o caminho tá feito, não é assim que o povo
fala?
Eu achei que o problema era comigo ou com ele. Ele até fez o exame do esperma, pra
saber se era ele; o médico falou... o médico que me pediu o Papanicolaou e tal e pediu o
esperma dele; ele falou assim: a gente vai pegar primeiro o esperma dele, depois se não der
nada, a gente vai fazer um monte de exames com você. Falei: ta bom. Nem precisou, nem levei
o papel pra meu marido fazer o exame, como aí no posto eles marcam prá um mês, 30 dias, 15
dias, então não tinha levado ainda o papel pra ele passar no médico ainda. Achei até bom, foi
marcado pra eu receber o Papanicolaou, eu achei que era duas horas, eu dormi, eu já estava
grávida, ainda bem né? Que sempre eles gostam de passar pomada e eu não ia poder usar. Eu
já estava grávida.
Naquela fase, terminava o almoço eu caia, a pressão parecia que caia, derrubava assim
que eu caia no sono; aí eu almocei e deitei ali, aí eu levantei e disse: o exame! Deixa eu ir,
quando eu olhei no papel... uma hora! Eu fui lá, mas eu fiquei tão nervosa... quando cheguei lá
a mulher falou assim: já passou a sua vez, agora vou ter que marcar; aí ela marcou para o dia
19, pra mim pegar no dia 19, ah! eu voltei tão brava, porque ela marcou pra o dia 19 pra mim
pegar ainda aquele exame, que eu tava dependendo daquele exame pra passar para o médico
dar pra mim levar para o Leonor, mas eu voltei brava pra casa...e as meninas, não mulher isso
acontece, é assim mesmo, tenha paciência. Aí a paciência veio e ta aqui, graças a Deus.
A gente fica sem saber, resmungando sem saber o trabalhar de Deus, que o trabalhar é
Dele, não é nosso; Ele trabalha na hora que ele quer, nós que temos que ter paciência e
esperar a nossa hora. Que pra Deus um ano é um dia, imagina aí um dia, se pra Deus um ano é
um dia.
Acho que o parto não vai trazer conseqüências na minha vida sexual e nem na do meu
marido. Como eu já te falei, eu acredito que não, eu acredito que não. Eu penso dessa maneira,
mas eu não sei como fica a cabeça de ninguém, entrar na mente das pessoas e ver a mente,
então aí, aí eu já não quero muito essa idéia dele assistir o parto, que eu já imagino que ele já
vai... sei lá... eu na minha cabeça imagino, se ele ver ali, depois ele vai achar que a mulher não
serve mais, que vai ficar só o bagaço. Da parte dele, mas da minha parte, eu sei que vai ficar
normal. Mas é só coisa da minha cabeça. Ele não acha assim porque ele escuta muito as
pessoas falando que a mulher quando ganha neném volta o normal, é a vida de sempre, a
mesma coisa, não vai mudar em nada.”
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LÍRIO

“não quero ninguém estando comigo por qualquer outro
motivo a não ser gostando de mim, porque quando você
gosta de uma pessoa, você sabe cuidar dela, ela não
precisa tá lhe dizendo o que você tem que fazer, mas
você realmente sabe o que fazer e vai fazer.”

Quarenta e um anos, natural de Juazeiro do Norte, Ceará. Reside na comunidade há
três anos, amasiada, mas separada há quinze dias. Relata que o relacionamento
desgastou, tinha muitas brigas com o companheiro e sentia-se desprezada por ele;
esse é pedreiro e viciado em bebida alcoólica. Essa é a sua terceira gestação: a
primeira teve um aborto espontâneo, a segunda após uma eclampsia, nasceu um
menino que tem hoje cinco anos de idade e por “descuido” engravidou novamente e
está no segundo trimestre gestacional. Seu maior desejo é fazer a laqueadura tubária
e se cuidar depois da gravidez.

A entrevista foi agendada há quatro dias, para ser realizada na casa
da colaboradora às 09h00min de uma segunda-feira. Cheguei pontualmente e
Lírio estava preparando café em companhia do filho de cinco anos que não
tinha ido à escola, pois acordou tarde.
Conversamos no único cômodo que possui a casa, que serve de
sala, quarto e cozinha. O banheiro localiza-se na área externa; uma única
janela sem acabamento tem um lençol amparando o vento; relatou que faz
muito frio à noite.
Durante o cafezinho foi falando sobre o seu relacionamento com o
companheiro e o motivo da separação.
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Percebi que o filho era uma criança bastante agitada; estava
assistindo desenho animado na televisão, mas algumas vezes interrompeu a
nossa conversa.
Lírio foi bastante receptiva, simpática e comunicativa.
Ao término da nossa conversa, disse que essa serviu de desabafo.
A entrevista teve duração de 45 minutos. (Diário de campo).
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Preferiu fazer o desenho na silhueta após a nossa conversa. O filho se
aproximou curioso e dando algumas sugestões que ela não acatou: o cabelo e as
orelhas que ele disse estar faltando. Desenhou primeiro as mamas e o coração (acima
da mama), aumentou o quadril e as pernas; os pontinhos representam celulite, que
disse ter aumentado; depois desenhou o rosto: falou do olhar que está triste, que foi
indagado pelo menor: está triste? Por quê? Pois não devia. Na face notamos duas
manchas vermelhas representando as bochechas, acha que ficou mais “bochechuda”;
já no pescoço uma linha marrom que diz ser uma “papada” também que ficou mais
evidente na gestação.
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A narrativa de Lírio

Inicialmente reclama com o filho que estava pulando de uma cama
para a outra.
“Eu trabalhava em supermercado e aqui já trabalhei numa loja de confecção; fazia
tudo: atendia, organizava a loja...
Eu queria ter normal prá ver se começava a trabalhar logo.
No dia em que eu soube que estava grávida, vieram me chamar prá trabalhar, que eu
estava dando o currículo, sabe? Tava já com uns 7 meses sem trabalhar, que eu saí justamente
prá cuidar do meu filho de cinco anos. Ele tava ficando na escola e o marido tava bebendo,
deixando ele sozinho e o menino toda vez que eu saia prá trabalhar era uma dificuldade e eu
não sabia por que, aí o pessoal começou a me dizer que meu marido deixava ele só e ele estava
assustado, que eu fazia de tudo: trazia brinquedo, conversava, combinava, explicava e nada! Aí
foi quando eu tava me separando do marido, por causa do comportamento dele.
O tempo todo que eu vivi assim, sem paz, ele dando maior dificuldade em tudo por tudo e
sem me ajudar em nada, só cobrando, só cobrando, só cobrando, aí eu procurei dar um tempo
com ele, mas mesmo assim ele veio atrás logo. Aí foi quando eu tive que sair, por causa disso,
para cuidar dele, prá ver realmente o que estava acontecendo, entendeu? Foi quando a gente
veio prá cá, aí foi modificando, eu fui entregando currículo, porque já tava entendendo o que
era que estava acontecendo e queria trabalhar, porque assim que terminar tudo, se Deus quiser
eu quero procurar emprego, deixar essas crianças na creche, na escola e organizar um lugar
pra ele, porque agora já sei mais ou menos com quem eu estou lidando.
A gente sai do Ceará, fica dando chance prá uma pessoa que às vezes tá botando a gente
prá trás e a gente não tá vendo.
O meu objetivo era o quê? Era ter a família, era conseguir as coisas, entendeu? Mas aí
eu tinha um inimigo dentro de casa e não sabia.
Ele é do Ceará também, conheci ele lá e já vivíamos juntos, está com oito anos; aí eu só
vim por causa dele, que a gente já tava separado, mas a minha visão como era querer ter uma
família e eu pensava que a dele era a mesma, eu viva nessa intenção.
Porque eu conheci ele, uma pessoa que eu achava que era falta de oportunidade, mas só
que quando eu fui viver dentro de uma casa eu vi que não era bem isso.
Ele tem um bom trabalho, é pedreiro se ele quisesse mudar o ritmo, teria mudado que
ele é uma pessoa aparentemente calma, um anjo você olhando prá cara dele, mas valoriza os
amigos e não valoriza a família.
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Tudo aqui que você está vendo, foi no sufoco prá poder fazer (mostra o cômodo, que
parece recém-construído, pois as paredes ainda estão sem reboco). Eu em cima, eu chorando,
apelando para os outros, porque se dependesse dele, nem isso aqui tava.
Eu dei uma entrada para pagar o terreno e até hoje ele não pagou o resto, não foi
porque não tivesse o dinheiro, mas porque ele é realmente acomodado, é o tipo da pessoa que
faz tudo pelos outros; ele é muito querido pelos amigos, por quê? Faz tudo.
Eu até nas brigas reclamei com ele, porque ele combinou comigo de pegar o dinheiro do
seguro- desemprego, que a gente passou o maior sufoco, com fome, com frio, que eu tive até
que pedir mesmo e ele pegou o dinheiro do seguro e emprestou pra um amigo, entendeu? Aí...
inclusive foi recebido sábado, a metade, e eu dando a maior pressão, porque como é que você
não tem nada em casa, você tem mulher, você tem filho, passou por necessidade, combina com
ela, prá poder comprar umas roupinhas, que ta faltando de agasalho e tudo e a pessoa vai e
empresta o dinheiro prá a amizade e ainda disse na minha cara que eu não ia ver nada, não é
mole, não é mole... aí é assim, isso aqui ó (mostra-me a casa), só foi feito isso aqui ó sem
janela, isso aqui eu botei depois que ele saiu, que não tinha. A porta tinha, não tinha a tranca,
entendeu? A porta do banheiro é só encostada; quer dizer, uma pessoa que sabe fazer e não faz,
ajuda os outros, desvaloriza sua própria família, prá valorizar os outros.
Quando eu fui ver que estava vivendo com uma pessoa assim... porque quando você vive
no mesmo objetivo, você e o marido, os dois crescem. Mas viver diferente? Você pensando que
tá fazendo uma coisa certinha e a outra ta fazendo... lógico que ela está fazendo escondido da
gente. Muitas coisas eu vim saber depois.
Quando a gente estava lá no Ceará a gente morava numa casa boa, a gente tinha um
transporte que eu lutei prá ter, uma moto, lutei prá ele ter um trabalho em cima dessa moto,
que era de moto táxi, aqui não tem isso né, que tudo é distante, mas você sabe que é né? Lutei
tudo e trabalhava lá, sustentava de tudo de bebê, de quarto de criança, ele chegava em casa e
quebrava, dizia que não tinha trabalho, que não tinha conseguido nada e bebendo mais os
irmãos, mais os amigos, quebrando a moto, moto novinha... tá lá encostada, porque eu deixei,
botei pé: não vai vender, não vai fazer nada, eu é que vou tomar de conta, entendeu? Que
quando eu começo a tomar de conta das coisas aí é que funciona, só que como eu não conhecia
ele, homem não mostra, geralmente homem não mostra quem é, a gente quando vai prá quatro
paredes a gente vai sabendo quem é por pedaço, por etapa, porque ele não mostra, aí eu fui
conhecendo com muita dificuldade, hoje eu sei com quem estou lidando, antes não.
Eu sofri muito e sem saber, por isso a pressão alta, porque eu nunca tive problema de
saúde e a pressão alta foi só o quê? aborrecimento.
Tem três anos que estamos aqui e quinze dias de separação. Eu tô é me fortalecendo em
Deus, porque quando ele saiu eu estava bastante sensível, mas é que ele não estava me
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respeitando, que é um homem de roça, de sítio, que não dá valor a mulher, ela pode está no
estado que tiver, pode ter o bebê dentro de casa, briga, grita, entendeu? Faz a esculhambação,
aí eu até me tirei proveito de tá grávida e comecei a bater nele; bati fia, bati, bati, sabe o quê?
Revolta; bati, gritei, chutei, joguei roupa dele fora ai, vai embora!
Teve um dia que ele se revoltou queria bater em mim, mas o pessoal não deixou; toda
vez ele pensa duas vezes, porque aqui é o seguinte: aqui a polícia tira o cabra de dentro de
casa e leva. Lá no Ceará eu fui atrás e a moça me disse: senhora o que a gente pode fazer por
você é o seguinte: é que ele fique dando uma cesta básica todo mês.
Então fia, aqui não, aqui a mulher tem esse tipo de autoridade, de respeito... O homem
casado tem que ser casado, o solteiro tem que ser solteiro e como ele é uma pessoa tão boa prá
muita gente, eu é que sou errada, entendeu? Porque lá fora ele é um santo. Faz sorrindo...é
assim: ele acorda não quer nem ouvir minha voz; xingava o menino; botava o pé na rua o
pessoal falava: ô José e ele: ô não sei o quê, ele já estava alegre e já saia.
Ele tem 38 anos, já tá bem pensado, não é criança... aí eu fui vendo e amadurecendo
tudo isso, o meu esforço, por que ele é assim, então eu vi que é porque não quer mesmo.
Então eu disse: pera aí, vou reagir; aí então tô reagindo graças a Deus. E por mim eu
não quero, eu não quero ele desse jeito, desse comportamento; eu nunca vou dizer assim: dessa
água não beberei, porque eu vim prá cá, porque ele conseguiu me convencer que tava errado,
que tinha dado atenção só aos amigos e que não ia fazer de novo, que a gente tinha que ver a
nossa família, nosso futuro e aí conseguiu me convencer a trazer prá cá; e mulher é assim, a
gente pensa muito em família, quer ter uma família aí vai dá a chance e quebra a cara de novo;
aí foi onde veio esse bebê, mas graças a Deus não tô reagindo nada contra a criança e sim
contra ele, que é o correto.
Eu não quero ele, não quero, mas não posso dizer que nunca vou aceitar, que a gente
nunca sabe o dia de amanhã, eu penso muito nisso, mas eu não quero, nem tão cedo eu quero e
eu tenho fé em Deus de continuar assim, porque a vida que eu tive ao lado dele foi só de
sofrimento, não tive alegria, não sei o que é relação, a pessoa ter relação e no outro dia tá lhe
xingando, isso prá mim não é; falo mesmo é da relação sexual, porque você tá chateada; isso
prá mim não dá prazer. A primeira vez vai enganada, depois você vê o comportamento do cara
sempre lhe desprezando, prá mim... e eu nunca me senti amada por ele, prá mim não faz falta.
Então nas suas perguntas eu não sei nem o que eu vou responder (risos), não sei nem como vai
ser isso aí.
As transformações do meu corpo tem sido normal, porque não é a primeira vez, então
não estou achando estranho; posso dizer que está normal, não está nada assustador.
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Quanto à sexualidade, eu estava com ele mais não fazia, porque ele apesar de ter usado
que eu estava enjoando, mas quem estava realmente enjoando... enjoar a minha pessoa, foi ele,
nas duas. Ele não me dava assistência; eu queria e ele nem... virava para o outro lado e pronto.
Ele sempre enjoou e eu não vi da primeira vez, devido a turbulação que eu nunca tinha
vivido isso, mas desta vez eu percebi. Então assim: a minha relação com ele sempre foi de
desprezo e eu não percebia, é tanto que eu não sei falar nesse sentido, porque se a gente tem
um marido amável, um marido que dá atenção, marido que conversa com a barriga é uma
coisa.
Quando eu estava grávida do primeiro, quem deu assistência foi a tia, assim de tocar na
barriga, de conversar, de brincar e desta vez é o meu filho que dá atenção a criança, que
conversa, quer ver e toca e brinca; então assim: tem marido eu não... infelizmente... não tive
assistência, não tive carinho.
Teve uns dias que eu não estava podendo ter relação sexual, por ordem médica, aí
então... mas depois tive.
Eu acho o seguinte: como eu vejo a relação, eu incluo com amor, como eu vejo assim
muito frio... mais assim aquele tipo... vou fazer porque é o jeito, então... É uma coisa que eu
não queria encarar, que ele não gostava de mim; eu achava que gostava, porque se eu estou
com você é porque eu gosto. Então eu não queria encarar isso, não queria ver isso, aí eu tive
que realmente ver para poder resolver a minha vida.
Sobre o meu corpo na gravidez, acho que vou engordar mais um pouquinho até terminar
e... depois é que eu vou procurar estar melhor, voltar ao normal, posso dizer voltar ao normal,
que eu quero que volte melhor do que era, que eu pretendo me cuidar realmente. Eu não me
cuidava; não me cuidava porque eu tava tão focada em casa, em filho, em objetos... porque
quando a gente foi pra dentro de uma casa, a gente foi providenciando... eu, fui providenciando
o quê? O quarto, o quarto do bebê, já foi aparecendo às coisas materiais e eu fui me anulando,
fui vendo as coisas, as confusões e não tinha tempo prá olhar pra mim, então eu nunca dei
atenção a mim mesma que é o que eu quero fazer agora. Agora eu estou aprendendo a me amar
realmente.
Vivendo eu com outro eu quero que seja realmente uma relação de carinho, de atenção,
que seja prazerosa, que eu aprenda o que é um relacionamento e uma relação sexual, que eu
saiba diferenciar, porque não tive condições de diferenciar. Porque eu era todo tempo
desprezada e não sentia, mas não aceitava, não acreditava que aquilo estava acontecendo
comigo. Eu sentia o desprezo daquela pessoa, mas não queria acreditar que aquela pessoa que
eu estava com ela, eu fazendo o possível e o impossível muitas vezes, pra ter uma boa vida com
ela, tivesse me tratando daquele jeito. Então eu espero que com outra pessoa não aconteça
mais a mesma coisa, eu própria já estou me defendendo, tomado atitudes, para que isso nunca
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mais aconteça comigo, eu quero que haja uma cumplicidade, que haja um relacionamento,
porque se não houver não quero, não quero ninguém estando comigo por qualquer outro
motivo a não ser gostando de mim, porque quando você gosta de uma pessoa, você sabe cuidar
dela, ela não precisa tá lhe dizendo o que você tem que fazer, mas você realmente sabe o que
fazer e vai fazer, então é isso.
Acho que o parto poderá trazer conseqüências na minha atividade sexual se a criança
for grande... se for alguma coisa que agrave o útero... Porque tem mulher que às vezes
dependendo da gravidez, pode até perder o útero ou trazer alguma doença em conseqüência
disso. Porque pode o organismo ficar muito grande ou aparecer algum caroço, eu penso assim,
não entendo muito, aí possa acontecer alguma dificuldade futura na relação, até mesmo tirar o
estímulo sexual, eu acredito que possa. Eu acho que tira o estímulo se acontecer alguma
doença, dores, inchaço... também não relacionando a isso, mas ao desprezo que é o que eu
sinto, porque realmente quando eu ia pra cama com ele muitas vezes eu não tinha vontade.
Eu acho que eu tinha medo de perder aquela pessoa que todo dia eu via, até mesmo
porque era o pai, mas não tinha estímulo, era frieza conjugal, tanto da minha parte, como da
dele, frieza, não tinha prazer.
No caso do homem, o parto poderá trazer conseqüências na atividade sexual se ele ver o
corpo deformado, eu acho que isso já traz, porque o homem é naquilo que ver. Então ele vendo
que a mulher tá gorda, tá mais do que ele imagina, que não tá durinha, então...não tem
vontade.
Eu acho que quando ele me ver assim grávida que ele despreza.
A minha relação com ele foi ruim desde o início e depois foi só piorando.
Como eu disse a você eu não tive um bom relacionamento com ele, porque era bebida,
era passeio de amigos, e não era uma coisa que era de uma ou duas vezes ao mês, era toda
semana. Ele não estava trabalhando firme, então era o seguinte: vamos beber hoje? Vamos. Eu
não tive aquela paz pra dizer, não, é só nos finais de semana, tava sendo uma coisa tão
freqüente que estava sendo todos os dias, não era uma pessoa que eu chegava e podia
conversar, não dava tempo pra isso, eu tinha minha casa e não tinha, eu tinha um marido e não
tinha, eu tava com minha família e não tava, então assim... eu nem sei dizer esse
relacionamento assim... foi muito perturbado mesmo, que eu prefiro estar sem do que com.
Infelizmente não foi muito assim de lhe ajudar, porque o meu caso felizmente não é tão
comum, porque é coisa ruim, eu sei que é coisa ruim. Aqui o povo tem... o homem tem mais
sensibilidade com a mulher, ajuda em todos os sentidos e não é como o meu, mas pra quem tem
um marido assim ou vai ou racha; ou muda então some da vida da gente; é isso que eu quero.
Quero ser realmente outra pessoa, que eu já vi muitas mulheres passarem também por
isso, mas que pegou uma segunda pessoa e foi ser diferente, e eu quero é ser feliz, ele pode ser
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até um marido que eu quis com outra pessoa, mas que comigo não foi, então... não vou ficar
batendo na mesma tecla. Dê o sustento das crianças e pronto.
Como ele está vendo eu comprar isso daí (o terreno) o que ele dá é mirrado, tá me
dando cem por semana, porque eu tô indo lá brigar, que até essa semana eu fiquei nervosa e
senti dor nas costas e repousei a tarde toda; um homem que nunca sustentou uma criança,
porque quem sustentava este daí era eu; a gente sabe quanto custa pra comprar banheira,
sabonete, fralda, por mais que a gente ganhe, mas a gente tem que comprar mais e... ele quer
me dar cem ou duzentos por mês, entendeu? E principalmente estando nessas condições aqui
com frio, sem uma janela que eu já tô tentando organizar aí... (levanta-se e me mostra o espaço
para a janela que está com um lençol e mais um pedaço do terreno para futura construção da
cozinha e sala).
Eu não quero uma pessoa assim, que é bom para os outros...
Pra eu voltar para o Ceará só se eu tiver condições financeiras, porque eu passei muita
humilhação por causa dele.
Como a minha família é de lá, ficava ouvindo e observando as coisas e eu trabalhando e
quando chegava perto da minha família, começava a dizer um bocado de coisinhas e a gente
fica com vergonha. Eu trabalhava até feriado, domingo.
Cheguei aqui e comecei também a trabalhar, graças a Deus sou bem disposta, mas aí
com uma pessoa que acabava me desvalorizando e no fundo no fundo eu não queria admitir
que ele era assim, porque como ninguém queria o nosso relacionamento acabava passando na
cara, porque minha família nunca me aceitou com ele.
Queria dar uma estrutura diferente para a minha família: as crianças ter união, ter um
marido com união, que é a melhor coisa, sabe a melhor coisa, eu sinto falta disso, eu acho que
é por isso que eu agüentei muito, que era o que eu queria, era uma família que eu nunca tive,
mas infelizmente... Se Deus me der condições de viver depois disso né? Dessa situação...
Obrigada por ter me ouvido. Ouviu demais...coisas desagradáveis... serviu de
desabafo.”
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TULIPA

“se eu conseguir um serviço eu vou; eu vou porque
a gente não pode ficar assim, tem que trabalhar,
porque têm três filhos, eles querem as coisas... Às
vezes dois trabalhando já é difícil, um
trabalhando... não dá.”

Trinta e um anos, nasceu na cidade de São Paulo, reside no Jd. Keralux desde que se
uniu maritalmente com um pedreiro há onze anos. Católica, do lar. Tem dois filhos:
nove e seis anos de idade e nessa gestação se encontra no terceiro trimestre.
Pretende trabalhar o mais breve possível, para ajudar no orçamento doméstico. Não
quer ter mais filhos e está com cesárea e laqueadura tubária agendadas.

A entrevista ocorreu na residência de Tulipa às 14h30min do dia 06
de agosto de 2008. Ela optou por esse horário, pois os filhos estariam na
escola e o marido que é pedreiro estaria no trabalho, portanto encontrava-se
sozinha.
Conversamos na mesa da sala principal da casa.
Tulipa estava calma, à vontade durante a conversa, mas preocupada
com o resultado do exame de urina tipo I que estava alterado e o medicamento
prescrito que não tinha sido encontrado na farmácia; pegou todos os exames
para que eu conferisse, como também o receituário médico.
Outra preocupação que chamou atenção foi o fato de não estar
trabalhando e deseja fazer isso assim que possível; lamentou oportunidades
perdidas por causa da gravidez.
Este será o terceiro parto cesariano e fará laqueadura, demonstrava
contentamento, pois já estava agendado.
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A entrevista durou 39 minutos e depois de termos encerrado a
mesma, procurou-me como conseguiria um dermatologista para tratar as
manhas no rosto (cloasma gravídico). (Diário de campo).
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Fez o desenho antes da entrevista. Iniciou pela face, relatando que estava
feliz com a gravidez e que espera uma menina; acima da mama esquerda o coração
na cor vermelha; o círculo no abdome diz ser a barriga crescendo e no seu interior a
“bebezinha” e o cordão umbilical ligado ao umbigo dela, que tem como função levar
“alimentação” ao feto. Por último desenhou o triângulo em preto que informa ser a
vagina.
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A narrativa de Tulipa

“O corpo na gravidez acaba mudando, mas pra mim é uma mudança boa. Pra mim tem
sido bom né, só as partes ruins é... por causa que eu tenho muita azia, tudo que eu como.
A médica até falou: evita... diz ela que azia ataca, porque come muitas vezes em poucas
quantidades. Aí e eu falei: mas eu não faço isso; tomo só o café da manhã, almoço na hora que
tem que almoçar, a tardezinha como algum lanche e a noite eu janto e mais nada, mas mesmo
assim... até o leite; porque dos meus dois filhos eu tomava leite direto, era o que passava a azia,
dela não passa, eu tomo leite e não passa, eu até evito comer coisa muito ácida, porque eu sei
que vai piorar mais, só que as vezes a gente tem vontade...banana, laranja essas são as frutas
que a gente mais gosta de comer e não pode. Café então...as vezes eu faço café fresquinho
assim e falo: ah não! Vou tomar um golinho, não que eu sou viciada em tomar café, mas eu
tomo com leite também e dá do mesmo jeito.
Os dois nasceram cabeludos e dizem que a azia vem disso. Porque a criança nasce muito
cabeluda. Só é a azia e o bico do peito meu que é invertido e dos dois eu não pude dar mama,
eu tentei, mas não consegui, porque ele é invertido.
Na palestra que teve, a moça me ensinou e até passou na televisão lá no vídeo, como que
faz a massagem pra ta saindo o bico; eu consegui não todo, mas já está a ponta e lá no pronto
socorro mesmo, lá no aleitamento a moça falou que quando o neném nascer, pega uma
seringuinha e tenta puxar e já põe na boca do bebê.
Sobre a sexualidade na gravidez meu marido até reclama, porque eu não sou muito ativa
mais assim entendeu? A gente tem o nosso relacionamento e tudo, mas não é aquela coisa
freqüente, diminuiu bastante, tem sido de duas em duas semanas mais ou menos. Ele fala: você
grávida, imagine quando operar. Porque dizem quando a gente opera, mesmo assim há risco de
até pegar outra gravidez. Porque dizem que a operação está fresca ainda, aí dizem que pega.
Quem ia operar era ele, quando eu só tinha os meus dois; só que ele desistiu na última
hora no dia da operação ele desistiu. Aí eu falei: então tudo bem, eu vou operar do mesmo
jeito. Só que ele decidiu operar agora; quando a moça falou: você está grávida, aí eu disse
assim: então eu opero. Porque eu decidi: eu não quero mais filhos.
Com esta já é a terceira, então eu não quero mais mesmo. Eu quero ter os meus três,
criar os meus três... que nem ele falou assim: ah, mas não vai pegar criança pequena e botar na
creche, botar na escolinha pra trabalhar. Eu disse: não, se eu conseguir um serviço eu vou; eu
vou porque a gente não pode ficar assim, tem que trabalhar, porque têm três filhos, eles querem
as coisas... Às vezes 2 trabalhando já é difícil, um trabalhando... não dá. Eu falei pra ele, é bom
que nós dois trabalha e um ajuda o outro.
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Este ano mesmo eu perdi três empregos. O ano passado eu tava trabalhando, comecei a
trabalhar em abril, aí quando foi em setembro minha menina foi atropelada, a de seis aninhos,
lá na minha mãe no jardim Piratininga, aqui do lado, perto do Jardim Goulart. Quer dizer, a
gente saiu daqui pra passear lá e o carro pegou justamente ela; tanta criança que corre que
nem uns doidos ali, porque lá é muito perigoso, aí pegou ela, mas graças a Deus não... ela
ficou três meses com gesso...
Quando a gente viu a perninha dela tava toda assim... mas tava consciente, graças a
Deus, foi um alívio... nossa...
Eu tava trabalhando a minha patroa me mandou embora justamente quando a menina
foi atropelada. O médico me deu uma carta pra eu ficar 10 dias pelo menos com ela, aí eu
peguei a carta fui levar pra minha patroa pra ela ver, ela descontou os 10 dias e ainda me
mandou embora.
Eu não era registrada, eu só não botei ela no pau, sabe por quê? Porque assim: ah,
deixa na mão de Deus, porque ela também já tem problema de saúde, ela tem 72 anos, um casal
de japoneses; deixa pra lá...
E este ano mesmo grávida já arrumei três empregos, mas agora eu não quero. Depois
que eu ganhar qualquer coisa que eu arrumar eu vou, qualquer coisa, pra mim não tem...
assim, eu gosto de cuidar de criança, porque eu já cuido das minhas sobrinhas então... com
criança eu graças a Deus tenho uma responsabilidade muito grande, nunca aconteceu nada
com elas na minha mão e eu já cuidei de outras crianças também; se eu conseguir de babá eu
vou, mas se eu conseguir de outras coisas também...
Pelo menos até os seis meses eu quero ficar em casa, pra mim amamentar; minha mãe
mesmo falou pra não botar na creche que era pra deixar lá, que minha irmã ajuda ela, porque
se eu arrumar um serviço eu vou.
Este ano mesmo eu arrumei três pra ganhar 700 reais, registrado. Um era numa escola,
pra ajudar na limpeza e os outros dois era na casa de família.
O meu corpo na gravidez... eu acho que vai crescer mais um pouco só a barriga. Não
engordei muito não.
Depois do parto eu acho que eu vou ter que fazer um cooper (risos). Eu tô com 70
quilos, eu sou baixinha, enquanto tá com a barriga tá bom, mas depois? Dos outros eu perdi 8
quilos; e até fazendo caminhada perdi 8 quilos. Sou meio preguiçosinha, mas tem que ir né? Já
é uma boa vantagem porque eu não fumo, graças a Deus.
Dos meus dois eu engordei 7 quilos durante os nove meses e dela também tá sendo a
mesma coisa.
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Sobre a sexualidade, possa ser que melhore, possa ser que melhore mais. Da minha
menina mais nova eu nem lembro como foi depois. Agora do meu menino eu era bem... bem
ativa, bem né... enquanto eu tava grávida e depois, não tive problema.
Também eu não sei se tem a ver ou não tem nada a ver com isso: porque quando eu tive
o meu menino o meu pai faleceu, aí depois quando eu engravidei da minha menina a minha vó
faleceu, então não sei se isso tem a ver que mexe com o emocional da gente, não sei se pode ter
abalado alguma coisa nisso, mas... dessa daqui já ficou mais... porque na verdade eu e ele ia
separar, entendeu? Porque não estava dando mais certo, ele fez muita coisa errada, eu já não
estava aceitando mais; eu aceitei muito, aí teve uma hora que... quando a minha menina foi
atropelada foi um baque pra mim, pra mim separar mesmo, então eu já tinha ido pra lá, aí ela
foi atropelada, eu perdi o emprego, aí virou tudo de ponta cabeça minha vida.
Resolvi dar outra chance pra ele, vamos viver bem numa boa; graças a Deus ele tá
100% né, espero que continue, porque a gente não vive com uma pessoa para depois descasar.
A gente pensa em viver bem, por causa dos filhos.
Quando eu tava trabalhando nossa... era uma alegria, porque quando chegava o dia do
pagamento eu tinha meu dinheirinho pra sair com eles, pra comprar o que precisasse. Não era
aquela gastadeira... tipo assim, a minha auto-estima... eu me cuidava mais... agora a gente fica
em casa, a gente só cuida de casa, de filho de... entendeu? Trabalhando não, você já... a partir
do momento que saiu do portão pra fora pra trabalhar que só chega a noite eu acho que muda
bastante coisa.
A profissão dele é de moleiro, que ele tem profissão na carteira e tudo, só que no
momento ele tá trabalhando em obra e não é registrado.
Se o parto trará conseqüências na minha atividade sexual e na do meu marido, eu acho
que não. Ele nunca comentou nada. Também o meu corpo e vida sexual após os outros dois
partos, pra mim ficou normal não mudou nada não, não mudou nada não.
A única coisa que eu quero é poder me esforçar pra amamentar, que dos dois eu não
pude e melhorar da infecção urinária, só; que de resto graças a Deus tá tudo bem.”
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MARGARIDA

“Engravidei e dois meses depois eu comecei a ficar
sangrando de novo, ficava sangrando e eu ia pro
médico tomava remédio, aí a mulher falou que eu
tinha que fazer o tratamento que eu nem fiz né,
que era 6 meses a um ano de tratamento, aí eu
ficava lá direto tomando soro, tomando remédio, só
vivia no hospital, tinha vezes que eu ia de dia e
chegava de madrugada em casa, aí agora que
melhorou...”

Vinte anos, natural de Guarulhos - São Paulo, mora na comunidade há 10 anos, reside
com os sogros e companheiro há um ano e três meses, após a sua primeira gravidez
que culminou em abortamento; logo depois engravidou novamente e está no terceiro
trimestre de gestação; terminando o ensino médio, diz não ter religião. O seu
companheiro tem 20 anos de idade e trabalha como motoboy.

Esta foi a segunda vez que marquei com Margarida. Na primeira,
não podemos conversar, pois estava mantendo repouso em casa, devido ter
apresentado dor e sangramento genital no dia anterior, tendo ficado em
observação no hospital; reagendamos para a semana seguinte, quando
finalmente podemos nos encontrar.
O dia estava chuvoso, friozinho típico do mês de agosto, fazia 17º C.
As ruas estavam tranqüilas, muita lama, já que havia chovido durante toda a
noite. Mas era um dia especial: cerimônia de abertura dos jogos olímpicos de
Pequim 2008.
Cheguei à casa de Margarida às 10h00min; já tínhamos combinado
que o local para a realização da entrevista seria a EACH, pois residindo com os
sogros não ficaria a vontade, além de a sogra não permitir visitas em sua casa.
Seguimos de carro para a EACH que fica a menos de 1,5 Km da
residência da entrevistada.
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Fomos para uma sala do terceiro andar do prédio I -1 onde se deu a
entrevista e estávamos sozinhas.
Iniciou desenhando na silhueta e a sua principal abordagem no início
da nossa conversa foi sobre o abortamento que teve anteriormente e a relação
com os pais e sogros.
Muito espontânea, havia preocupação no seu olhar e às vezes se
perdia na conversa.
Após 51 minutos, tempo da entrevista, fui levá-la à sua casa. (Diário
de campo).
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Fazendo o desenho: “Tô aumentando um pouquinho tudo, porque tudo
ficou maior; eu engordei bastante também. Eu acho que está tudo muito amassado lá
dentro, a bexiga está aqui amassadinha, o intestino está atrás também, ta tudo atrás;
acho que só a criança que está na frente. Ela está com o joelhinho pra cima, porque
tem um negocinho aqui (aponta para a barriga, logo acima do umbigo) ela chuta aqui,
eu vi no ultrassom. Acho que o cordão saiu pra fora e grudou no estômago, o
estômago fica mais ou menos aqui e sobe pra garganta e tem uma aberturinha, aí
quando a comida vem ele suga as vitaminas, acho que é assim...”
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A narrativa de Margarida

“Eu já trabalhei numa pastelaria, onde eu fazia os lanches; trabalhei como balconista
numa padaria; na pastelaria eu tomava conta, que era da minha prima, eu fazia os lanches,
fazia os temperos porque ela não cozinhava muito bem, eu fazia tudo, foi bem antes da
gravidez.
Agora eu estou só em casa. O médico falou para eu parar de ir pra escola por causa da
dor, então eu não estou mais indo, estou fazendo só trabalhos para reposição das aulas.
Quando eu fui morar junto eu estava grávida do outro que eu perdi, depois que eu
descobri a gravidez, demorou ainda uns dois meses para eu ir morar junto. Ele que falou: será
que você não está grávida? Aí eu falava por quê? Só que ele não falava por quê. E eu dizia: eu
acho que não. Ele tinha usado camisinha. Aí ele falou: já veio pra você? Aí eu falei, não, ainda
não, atrasou; aí ele: atrasou? Sim, mas vai vir; aí eu fiquei esperando; aí dois meses não veio;
então eu comecei a chorar, não falei para o meu pai, ficou tudo comigo, porque se eu falasse
provavelmente ele iria me dar uma surra e me pôr pra fora de casa.
Fiquei vomitando toda hora e eu inchei rapidinho, comecei a inchar logo no começo; aí
meu pai: você está inchada? Eu disse: a pressão que baixou e eu comi muito sal aí inchou. Eu
fui falar com o meu tio e ele contou para o meu pai, mas meu pai já sabia, só que não tinha
falado nada.
Eu gosto bastante desse tio, achei que ele era a melhor pessoa pra falar, porque ele deu
bastante conselho e estava na minha casa também, ele mora em Taubaté só que ele estava com
a gente, aí eu falei pra ele, minha mãe também não estava em casa tava no hospital internada,
que tinha operado da cabeça; aí eu pronto! Agora sim; aí minha mãe chegou e também eu
estava passando bastante problema com meu pai, porque ele não queria que eu morasse com o
pai do filho que eu estava esperando, por causa da religião, que ele falava que ele mexia com
coisa do demônio, coisa satânica e ele não queria.
Eu não tenho religião. Meus sogros são evangélicos, meu marido é gótico, meu pai e
minha mãe são católicos, só que eles são bem fanáticos.
Minha mãe chegou do hospital e ela não podia nem conversar direito, que ela abriu a
cabeça pra tirar um... estourou uma veia na cabeça dela, só que a minha mãe é muito nervosa,
ela briga muito com todo mundo toda hora; ela já chegou já brigando: eu fiquei sabendo que
você não sei o quê com aquele demônio! minha mãe chegou e eu já apanhei, já chegou me
batendo.
Antes da minha mãe chegar eu fiquei muito triste com o meu pai, porque o meu pai não é
de bater assim, ele é de conversar, aí meu pai ficou com raiva e falou: ou ele ou o menino que
eu estava namorado; aí ele disse: você só arruma demônio; que eu tinha namorado um menino
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que era de outra seita, aí meu pai falou que eu só arrumava gente assim. Eu disse: eu tenho
culpa se eu não gosto de gente da igreja? Esses meninos da igreja nenhum presta, aí meu pai
me jogou na cama, eu pensei que ele ia me dar um soco, ele apertou a minha garganta, ele
ficou muito nervoso, meu pai nunca fez isso, aí eu fiquei triste com ele.
Logo que o meu pai descobriu, eu comecei a sentir dor, porque o meu namorado tinha
pedido pra eu tirar, aí eu falei para ele que não ia tirar não. Aí ele, por favor, por favor; ele
falou pra mim tirar, fazer alguma coisa. Aí eu não, não, não tenho coragem de fazer isso não.
Ele ficou pedindo, pedindo, pedindo, aí eu falei: tá bom; aí lá fui eu né, a mulher disse: toma
chá de maconha, só que você vai ficar três dias bêbada; e eu: Deus me livre! Eu vou ficar
bêbada aqui dentro de casa, meu pai vai me matar.
Fui num amigo, ele foi no laboratório e comprou um vidrinho com um negocinho, eu
tomei, não deu nem dez minutos eu comecei a vomitar e a ficar meia verde, diz ele que eu
estava amarela, bem amarela. Não foi comprimido, foi líquido mesmo; eu tomei.
Tava falando que era só pra tomar um negocinho e eu tomei dois; deixa eu tomar dois
que já resolve. Quando passou uns vinte minutos eu comecei a ficar tonta, eu via duas pessoas
na minha frente, ao invés de uma; tinha uma escada e eu fiquei olhando e comecei a vomitar, só
que só saia uma água, aí eu desmaiei.
Ele me levou pra o convênio dele, chegando lá ele disse: olha, ela é minha amiga,
chegou na minha casa... aí o médico me deu um soro e falou: ela tomou alguma coisa? Nem
precisou a gente contar, que o médico descobriu não sei como; aí colocou um monte de
coisinha grudada assim e falou: a menina está grávida; aí o meu amigo: ela é minha amiga,
chegou na minha casa falando que já tinha tomado o negócio, ele ficou com medo, que ele tinha
19 anos, ele pensou: vou preso! ele ficou com medo de ser preso. Então, a criança ta aí ta tudo
bem com a criança, se ela tentar tomar mais uma vez quem vai morrer é ela, que ela tem o
organismo fraco, aí falou lá os negócios que eu tinha, falou que eu tinha o organismo fraco e
que eu não agüentava, eu morria primeiro antes de chegar lá.
Recebi um soro, uma injeção, aí fiquei lá tomando soro, tomando soro, depois eu fui
melhorando, aí falou pra mim não tentar mais; aí pronto, eu falei pra o meu namorado, ele
começou a chorar também pediu desculpas.
Eu pedia pra ele contar para a mãe dele e ele nunca contava. Ele é filho único e a mãe
dele é super protetora, nossa... super protetora. Aí ele não contava pra mãe dele, eu fui contar
nesse dia, eu tava indo e ele não, não, não vai não, eu estava indo aí começou a me dar umas
dores que eu nem conseguia andar, aí eu fiquei parada lá onze e meia, meia-noite, meia-noite e
meia, chorando lá com dor, ele me colocou no colo e me levou pra casa dele; chegando lá a
mãe dele: você não está grávida? e eu querendo vomitar, e eu: não, não tô não, aí ele foi na

As gestantes e suas vivências

97

minha casa contar para o meu pai, chegando lá ele contou: não é porque a Margarida está
grávida, mas eu vou assumir, aí meu pai veio conversar.
A mãe dele estava desconfiando e eu acabei falando. Aí pronto. Meu pai mandou eu
dormir lá; deixa ela dormir esta noite que a minha mulher é meio nervosa, e a minha mãe é
bem nervosa, não leva ela prá lá não senão ela vai querer bater nela.
Quando eu fui lá de tarde minha mãe colocou água no fogo pra esquentar e o café já
estava na mesa e eu... isso não vai dar certo; a água esquentando, quando a água ferveu ela
veio jogar em mim; minha mãe era bem nervosa, minha mãe faz coisa... a rua inteira ali
ninguém fala com ela, só algumas pessoas.
Ela mora no Keralux. Ela briga com todo mundo. Aí ela veio jogar a água, meu marido
segurou ela.
Meu pai falou que eu ia ficar lá ainda, que ia casar, que o negócio do meu pai era casar,
aí meu pai: - arruma suas coisas e vai embora; eu comecei a chorar, arrumando as coisas e
chorando, minha mãe veio com um espeto pra me furar, vou furar sua barriga e matar esse
filho do demônio! Vixe! foi uma confusão.
Eu fui pra casa dele e nunca voltei; minha mãe foi duas vezes lá; ficava
gritando,xingando, fazendo escândalo. A minha sogra falou pra ela não ir mais lá e falou pra
eu não ir mais na minha casa.
Depois eu comecei a sangrar...Tinha três dias que estava sangrando, fui sentar no vaso
aí começou a doer aí eu não levantei mais.
Eu tava de... ia fazer três meses, mas ainda não tinha três, o médico falou que tinha uns
dois... Eu não tinha feito a carteirinha do pré-natal, porque eu estava com medo eu achava que
era alguma outra coisa que iriam fazer.
Pra fazer o pré-natal eu pensei que era um monte de coisa, falei: ah, não vou fazer não,
eu morrendo de medo que tivesse muitos exames. Não fiz, porque estava com medo, só que falei
pra ele (marido) que tinha iniciado.
Toda vez que a gente tinha relação sangrava, toda vez sangrava depois, eu achei que era
normal e doía às vezes.
A minha mãe, eu vejo ela de vez em quando na barraca do meu pai que ele vende batata
frita. A gente nunca se deu bem; a gente brigava bastante, era minha mãe querendo me matar
24 horas por dia.
Sou a filha mais velha e tenho um irmão pequeno; era muita briga, ás vezes ela batia no
meu pai por causa de mim, ia pra cima do meu pai cortava meu pai... Ela tem ciúmes de mim
com o meu pai, ela acha que eu roubo a atenção dele. Todo mundo fala isso, não sei se é isso;
foi uma psicóloga lá uma vez e falou isso.
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Eu ficava mais dentro de casa, eu ficava mais chorando dentro de casa; quando minha
mãe chegava era as brigas, ela começava a falar e nunca deu certo, a gente nunca conversou
sobre nada, nunca sentamos assim; ela nunca conversou sobre nada, nada, nada; nem agora,
às vezes eu vou na barraca quando ela tá lá, aí ela: tá bem a neném?
A gente nunca teve intimidade de conversar nada e agora também não consigo, é como
se eu fosse pequenininha, porque tem que começar de pequenininha, pra o filho ser amigo da
mãe e conversar, agora não sai nada, ela começa a conversar e eu nem consigo falar, fico
assim olhando pra ela e eu é, é ; não dá, eu conversava mais com o meu pai, meu pai sempre
chegou em mim - agora você já é uma moça, vai namorar... a minha mãe não.
Com a minha sogra logo no começo a gente brigava bastante, ela ficava falando... ela
não me conhecia, ela ficava achando... um monte de coisa ela achava, aí agora melhorou;
agora é como se eu fosse da família, às vezes quando tem uma discussão é como se eu fosse
filha dela; ela - Margarida, tem que fazer isso! Eu digo - ta bom, eu vou fazer. Agora a gente
não briga mais não, a gente conversa bastante; só não gosta assim, ela já falou que não quer
que ninguém vá no portão dela, amiga minha ela não gosta que vai, não quer ninguém no
portão que eles são assim, eles não conversam com ninguém, só gente de fora, eles não gostam
de conversar com ninguém assim, e... ninguém pode entrar na casa dela, ela já falou que só
quando eu morar lá, mesmo que seja meu pai ou minha mãe; mas ela é uma boa pessoa, ela
cuida de mim como se eu fosse uma filha dela.
O meu marido é motoboy de uma firma de eventos.
Depois que eu tive o aborto, o médico passou anticoncepcional pra tomar; eu tava
tomando Ciclo 21. Eu acho que me deu alergia e eu fui no médico ele falou assim que eu não
podia tomar Ciclo 21 não, que o Ciclo 21 estava forte pra mim, que era o fraco e que estava
forte, aí eu comecei tomar um...esqueci o nome... tem um nome lá, começei a tomar esse outro
que ele disse que era mais forte que o Ciclo 21, mas que pra mim talvez ia ser fraco.
Eu tomava e a menstruação vinha três vezes no mesmo mês, e eu vixe Maria! E vinha
bastante, passava assim uma semana e vinha de novo, passava outra semana e vinha de novo,
aí eu conversei com ele, aí eu troquei; eu comecei a trocar assim: eu tava no meio da cartela já
tinha começado a tomar outra cartela de outro remédio e não parava, ficava tomando, aí
comecei a tomar um que vinha o mês todinho; fiquei um mês vindo assim pouquinho, todo dia
vinha um pouquinho, aí eu fui no médico e ele passou outro, comecei a tomar o outro só que
não adiantava nada, ficava vindo também, aí eu tomei outro, eu tomei quatro remédios em três
meses, ele ficava mudando, quando eu comecei a tomar esse último faltava 10 comprimidos pra
terminar a outra cartela e ele falou: não, pára, já entra tomando este, não dá tempo de vir pra
você não que já veio demais, comecei a tomar aí não veio né, aí eu ah, este daqui já não vem
mais, terminou o mês eu parei de tomar o remédio pra vir e não veio; veio o outro mês e não
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veio ainda e minha sogra : - Margarida, já veio prá você? e eu: - não. Nos meses seguintes ela
tornava procurar se a menstruação já tinha vindo.
Depois disso eu comecei a ficar com febre, eu fui no posto e peguei mais remédio, eu
disse: ah, eu vou pegar mais. Depois pensei... Não, não. Eu falei: sabe de uma, eu não vou
pegar o do posto não eu vou comprar aquele e vou tomar, aí eu comprei um lá na farmácia que
eu nem sei que nome era... Ah, eu mudei. Fui lá na farmácia e comprei um que a mulher disse
que era bem mais fraquinho, aí comecei a tomar o da farmácia, tomei todinho, tomando
remédio comçei a ficar com febre, vomitando e febre, fui no Ermelino e não tinha médico, fui
no posto pra passar com o médico e o médico falou assim: faz um teste de gravidez e eu - não,
eu estou tomando remédio doutor, é que não está vindo eu acho que é o efeito do remédio, aí
quando fiz o teste a mulher: - você está grávida; aí já saí da sala meio tonta da cabeça,falei
para meu marido: eu estou grávida! Eu chorando e ele feliz, ele- ah, meu Deus que bom! Uma
filha no lugar da outra, agora Deus vai me perdoar.
Chegando em casa a minha sogra brigou bastante - você é doida menina, meu Deus
vocês são muito novos, nem perdeu um e já veio outro, vai encher a casa de filhos.
Fui conversar com o médico e ele disse assim: foi os remédios que você tomou, você foi
trocando e nessa troca você engravidou, que só pode ter sido isso.
Engravidei e dois meses depois eu comecei a ficar sangrando de novo, ficava sangrando
e eu ia pro médico tomava remédio, aí a mulher falou que eu tinha que fazer o tratamento que
eu nem fiz né, que era 6 meses a um ano de tratamento, aí eu ficava lá direto tomando soro,
tomando remédio, só vivia no hospital, tinha vezes que eu ia de dia e chegava de madrugada em
casa, aí agora que melhorou, agora com seis meses que parou de sangrar aí começou as dores
também mais fortes que as do começo, mas pelo menos parou de sangrar, o médico falou que
eu não tenho mais risco de perder assim.
As transformações no meu corpo, não são muito agradáveis não... mas dá para levar... É
porque assim... às vezes é bom... às vezes é ruim... quando começam a vir aquelas coisinhas
chatas, quando vem o queimor que vem de noite, e a neném não para de mexer à noite, aí eu
não durmo direito. Aí dói a minha operação de hérnia que eu fiz há muito tempo, mas ainda
dói, quando ela começa a mexer muito. Que o médico falou que ela queria voltar (a hérnia).
Acho que eu peguei peso, mesmo assim, dói, dói... fica dolorida a barriga quando ela fica
mexendo demais.
Eu fico com medo, achando que é porque está apertado e também pesa muito, antes não
estava pesando, mas agora pesa muito. Eu ando daqui no mercado e já estou morrendo...Tenho
que andar parando, aí eu ando e paro. Dá aquela falta de ar, aí eu paro.
A sexualidade na gravidez no começo estava até bom, mas agora... agora não consigo
mais fazer nada, porque as vezes dói, quando assim, vai colocar, começa a doer... Às vezes
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quando tá chegando lá aí o nenê começa a mexer e eu... não, pára, pára...E aí eu não consigo e
agora também está doendo muito e o médico falou para parar. Desde o 7º mês o médico falou
que era pra ter parado, porque já estava dilatando. Ele disse para não parar assim, mas para
diminuir bastante. Eu estava igual a uma amiga, com dor. Aí ficava tudo doendo, inchado e eu,
ah não... não dá certo não... melhor ficar quietinha no meu canto, porque estava doendo
bastante e as vezes querendo sangrar e eu ficava com medo.
Também a vontade diminuiu... Eu não tenho muita vontade não. Às vezes dá aquela
vontade assim, mas cinco minutos depois eu não quero mais, sai de perto de mim... aí pronto.
Comigo foi diferente, comigo já perdi a vontade já... não consigo mais muito não, bem difícil.
Quanto ao meu corpo, eu acho que a barriga vai crescer mais ainda, vai pesar mais...
Acho que só isso... que a barriga vai crescer mais. Se não sair mais estrias para baixo. Saíram
três e duas aqui e no peito também. Isso incomoda bastante. Era uma das coisas que eu não
queria que saísse, era a estria. Mais é isso aí... também quando acordo de manhã estou toda
inchada, minha cara fica igual uma bola. Eu olho no espelho e está aquela bolona assim... aí
vai passando o dia e vai desinchando e depois vai desinchando as mãos e depois os pés. No fim
do dia estou toda inchada.
A pressão tava ficando alta. Tava 13 / 14, agora baixou de novo, mais para 11, às vezes
fica 13, as vezes 10 / 11. Porque sempre tive pressão baixa, aí aumentou e agora ta
aumentando de novo.
Depois do parto eu acho que vou ficar com a barriga inchada e depois acho que vai
desinchando e talvez eu volte ao normal. Não normal, normal, assim... normal... um pouco mais
magra, mas não muito, acho que só um pouquinho. Acho que vou ficar gordinha, porque tenho
tendência.
Já a sexualidade, acho que volta ao normal. Depois de uns 2 meses, eu acho, acho que
volta ao normal de novo. Ele fica meio... tô lascado agora... 4 meses seguidos, aí depois que
ganhar o nenê mais dois meses, aí eu tô lascado. Eu falo: - não posso fazer nada. Ele entende
eu acho. Às vezes eu to lá, aí ele volta e diz, é melhor não tentar. Se não vai machucar você e o
nenê.
Acho que o parto não trará conseqüência nenhuma. Não, acho que não. Ele também
acha que não. Ele acha que é melhor eu ter normal, porque não prejudica em nada, depois eu
saro rapidinho e ele acha que não vai prejudicar nada.
Às vezes dá um medo, eu começo a chorar, será que eu vou agüentar? será que vai
demorar? Às vezes passa. Eu fico feliz que minha nenê vai nascer e quando eu ver a carinha
dela, tudo vai passar.
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ROSA

“Meu cabelo caiu todo e continua caindo. Dizem que
depois fica pior, que quando ganhar cai mais ainda.
Dizem que quando é menino homem é que cai. Meu
cabelo tá ralo, ralo, aqui na frente.”

Vinte e quatro anos, nasceu em Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia. Caçula de uma
prole de nove irmãos, todos nascidos na roça. Reside na comunidade há dez anos,
quando a sua mãe veio em busca de melhores condições de vida. Casada há cinco
anos, sem filhos, apesar dessa ser a sua segunda gestação; teve um aborto na
primeira. Terminou o ensino médio e se ocupa com as atividades do lar. Tem medo de
o bebê nascer prematuro.

Agendamos nosso encontro para as 14h00min de uma terça-feira na
casa de Rosa. Fui recebida pela sua mãe que estava lavando roupas num
corredor que dá acesso as duas casas: a da mãe de Rosa que está na frente e
a da própria Rosa que se localiza nos fundos, que não cheguei a conhecer,
pois a nossa conversa se deu na varanda da primeira casa.
Foram bem receptivas. Rosa foi buscar duas cadeiras para
sentarmos e iniciarmos a nossa conversa.
A sua mãe assim que terminou a ocupação, ficou em pé nos
observando e chegou até comentar sobre a queda de cabelo da filha.
Percebi que seria difícil fazer as perguntas sobre sexualidade; sugeri
então a Rosa para fazer o desenho e ela concordou.
Logo depois a mãe saiu dizendo que iria se arrumar para ir à igreja
em um culto de oração que começaria às 15h00min.
Após terminar o desenho, retornamos com as questões que
faltavam.
A entrevista durou 31 minutos. (Diário de campo).
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Rosa refere que o cabelo está caindo muito; os vários pontinhos na face e
tórax representam as espinhas e cravos que saíram durante a gravidez. Diz que a
barriga tem crescido para frente, está “pontuda” e acha que é mais para menino. Tinha
feito um ultrassom no dia anterior e toda contente escreveu o peso do bebê. Referiu
ainda que o bebê estava sentado. O cordão umbilical ligado ao umbigo dela. Por
último pintou a pele na cor marrom, pois declara-se negra.
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A narrativa de Rosa
“Tem sido meio chato, assim... no bom sentido, eu quero dizer. Tem mudado muito, fora
do normal.
As espinhas mesmo, atacaram as espinhas, no rosto, nas costas... As espinhas minhas
eram todas escondidas, agora os cravos saíram todos para fora. Meu cabelo caiu todo e
continua caíndo. Dizem que depois fica pior, que quando ganhar cai mais ainda. Dizem que
quando é menino homem é que cai. Meu cabelo tá ralo, ralo, aqui na frente. E outra coisa que
tenho percebido, às vezes quando vou depilar a perna, do nada eu me corto. Às vezes vou fazer
a unha, começo a sangrar. Acho que também é devido ao hormônio ficar preso, ficar solto, que
eles falam. Acho que é isso.
Eu não sei, para mim fica preso. Porque como a mulher não está sangrando todo mês, aí
fica ali, querendo sair, então de todo jeito ele tenta, ele tenta sair, tenta outra forma... Através
da queda do cabelo, a espinha também faz parte do sangue, essas coisas assim. Uma coisa tem
a ver com a outra, uma coisa puxa a outra. Não sei se estou certa.
Agora cada dia mais a barriga vai crescer, vou ficar mais pesada, acho que a partir de
seis, sete meses a mulher começa a ficar mais incomodada. Às vezes tenho dificuldade de
abaixar. Quando abaixo assim, eu sinto arder no pé da barriga. A única coisa mais é se ficar
abaixando. Não gosto de ficar abaixando.
Uns falam que engorda bastante, mas estou no 5º mês e só engordei 2 kg, os médicos
falam que não é bom ficar muito magra e nem gorda também.
A sexualidade tem sido normal, só que tem tido alguns incômodos devido a barriga.
Assim, coisa mais da minha cabeça, fico ansiosa, com medo. Meio restrita, com medo de
machucar, que eu sei que não tem nada a ver, né? Medo de machucar e de ter algum problema.
Aí a minha cabeça fica totalmente pensando mais nisso. Aí não tem como proceder o ato
sexual. Ele tem percebido e eu comunico tudo para ele. Ele tem sido uma pessoa compreensiva.
Só que não é bom, né? Eu sei que é besteira minha.
Também devido aos médicos estarem passando pomada para mim, tudo isso, não tem
como você ter o ato aplicando os remédios. Já usei duas vezes. Fiz o Papanicolau e usei 10
dias. Dessa vez, fui de novo ao médico, depois de ter passado 2 meses, ele me passou mais 7
dias, estou com infecção. Então essas coisinhas acabam também atrapalhando. Acho que ficará
pior, porque a barriga vai crescendo e eu vou tendo mais dificuldade. Só que em casa a gente
tem que encontrar um jeito e um lugar mais confortável para fazer o ato, porque é muito bom
até mesmo para o parto também. Os médicos sempre falam que é muito bom, melhor ainda,
para ter o ato.
Depois do parto acho que voltará ao normal e o parto não influencia na atividade
sexual.”
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GÉRBERA

“Eu conheci ele (marido) quando fui passear lá (na
terra natal), em 2002. Conheci ele na rodoviária do
Tietê. A gente foi no mesmo ônibus, mas eu não
falei com ele, nem nada.. Chegando lá, vi ele e fui
falar com ele. Aí começou tudo. Mas quando eu vi
ele na rodoviária, aqui, já gostei dele.”

Vinte e três anos, nasceu em Anadia, interior de Alagoas, veio para São Paulo após o
assassinato do seu pai há oito anos. Casada e moradora do Jd. Keralux há quatro
anos. Reside somente com o marido em uma casa alugada do cunhado. Essa é a sua
primeira gravidez e diz estar super contente. Ensino médio completo, gosta muito de
escrever poesias, já acumulando umas sete mil que pretende um dia publicá-las.
Deixou de trabalhar para poder engravidar.

Gérbera, muito receptiva e sorridente, recebeu-me em sua casa às
14h15min. O marido que trabalha a noite na limpeza pública estava de férias e
se encontrava sentado em frente a sua casa à sombra de uma árvore, onde
permaneceu até a minha saída.
A entrevista foi realizada no sofá da sala. Chamou-me atenção um
quadro na parede da sala com a foto do noivado do casal. Disse-me que na
época trabalhava em uma gráfica e então fez três quadros, presenteando
também a sua mãe e sogra com a mesma foto. Vi ali uma mulher apaixonada e
feliz com o casamento.
Durante a entrevista verbalizou que era muito envergonhada para
falar da sua intimidade.
Ao final, mostrou-me o álbum do seu casamento e contou-me em
detalhes sobre como conseguira fazer a festa.
A entrevista teve duração de 40 minutos. (Diário de campo).
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Ficou preocupada com o desenho e deixou para fazê-lo no final. Começou
desenhando os seios referindo que estão grandes e espera que diminuam. Disse não
saber como desenhar o que sentia e preferiu escrever. Sente como se o bebê andasse
em círculo. Diz não conseguir ver as partes de dentro. Fica imaginando como se o
bebê estivesse nadando na barriga dentro de uma bolsinha transparente. Quando
oferecido os lápis de cor, preferiu não colorir, alegando não saber exatamente a cor
que era por dentro.
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A narrativa de Gérbera
“Eu trabalhava antes como auxiliar administrativo, há um ano resolvi deixar de
trabalhar para me preparar para a gravidez.
Eu queria demorar mais um pouco, mas meu marido desde o começo queria. E queria
filho homem, e eu... vamos esperar, esperar mais um pouco. Aí aconteceu assim... de repente. É
que eu já estava pensando. Aí eu falei, eu vou parar de trabalhar e ficar em casa um pouco e
esperar...
Eu trabalhei em uma gráfica durante dois anos e seis meses e depois fui trabalhar numa
clínica credenciada da Intermédica, na Penha, próximo ao metrô. Estava lá há 6 meses,
cobrindo uma grávida que foi ganhar nenê. Aí, quando ela voltou, ela disse que não ia ficar e o
cara era muito ruim, também. Aí resolvi sair. Apesar de ser médico, ele era muito grosso e
tratava a gente como se não fosse funcionário, como se a gente fosse lixo. E pagava abaixo do
salário que a gente tinha que ganhar.
Tinha horário para entrar, mas não para sair. Entrava as 8 e não tinha horário para
sair. Porque às vezes a gente trabalhava até tarde. Aí meu marido pediu para eu sair, porque
ficar agüentando grosseria dos outros... Aí resolvi sair e ficar em casa, porque não dava. Era
muito difícil. Para trabalhar tem que respeitar as pessoas, ficar tratando as pessoas como lixo,
ninguém é lixo... tinha que fazer as coisas sozinha, porque não tinha mais ninguém lá para
fazer, lá dentro da clínica. Tinha que ver isso e aquilo. E quando ela voltou (a moça que teve o
bebê) e disse que não ia ficar, eu disse que também não ia ficar não. Aí falei para ele que eu ia
viajar, que não ia voltar mais, tudo mentira. Era para ele me mandar embora, mas ele acabou
não me mandando embora.
Tem 8 anos que eu vim de Alagoas. Antes eu morava ali no Jardim Marília, perto do
Shopping Aricanduva; para morar aqui eu vim há 4 anos, mas não gosto daqui não. É muito sei
lá...o pessoal vive no local e não faz por onde melhorar, o pessoal daqui. É aquela história,
você vive na miséria e quer ficar na miséria, sabe, tem gente que tem muitos filhos, que vivem
jogados na rua, muitas mulheres vagabundas, que ficam cuidando da vida das outras,
brigando, umas meninas do tamanho de nada, tudo grávida, sabe... Onde eu morava era
diferente, eu não via esse monte de crianças na rua, você não via isso, é muita pobreza. O
pessoal vive na miséria e quer viver na miséria a vida inteira.
Essa casa é do meu cunhado a gente paga aluguel para ele. Mas eu falo, tenho fé em
Deus, que logo, logo a gente sai daqui.
O meu maior sonho era vir pra São Paulo, porque a família do meu pai era daqui de São
Bernardo. Aí meu avô se aposentou, comprou um sítio e foi embora para lá. Meu pai foi e um
outro tio, mais velho. Eu queria vir e ninguém queria me trazer. Aí meu primo assassinou meu
pai e eu não quis ficar mais lá. Liguei para meu irmão, ele mandou me buscar e eu vim embora.

As gestantes e suas vivências

107

Meu primo matou meu pai, porque ele era muito invejoso, safado, vendeu um carro para
meu pai e o carro era roubado e meu pai não sabia. Meu pai descobriu e queria devolver para
ele, ele disse que não aceitava. Aí meu pai cortou ele e tudo... ele entrou na justiça, queria
cirurgia plástica e meu pai entrou na justiça também, porque agiu em legítima defesa. Ele
começou a mandar recado, dizendo que ia matar meu pai. Marcou data e hora. Aí ele atirou no
meu pai.
Eu não quis ficar mais lá. E meus irmãos também eram muito chatos. Tenho 9 irmãos.
Aqui tenho 4 e lá tenho 5.
Um dos meus irmãos que tinha uma mulher, que morava dentro de casa, ele me
maltratava muito, queria que eu fizesse as coisas para ele e para a mulher dele. Quando meu
pai morreu, ele ficava brigando comigo direto e enchendo o saco, e eu disse, não vou ficar aqui
nada, vou embora...
Meu marido ele é de lá também. Eu conheci ele quando fui passear lá, em 2002. Conheci
ele na rodoviária do Tietê. A gente foi no mesmo ônibus, mas eu não falei com ele. Quando eu
estava lá... é que a gente mora em sítio... aí fui pra essa cidade - Anadia - que as minhas irmãs
estudam na cidade. Chegando lá, vi ele e fui falar com ele. Aí começou tudo. Mas quando eu vi
ele na rodoviária, aqui, já gostei dele.
Eu já tinha namorado 4 anos com um rapaz, mas aquele namoro de oi, oi, de interior,
que você nem chega perto da pessoa. Aí eu tinha terminado, que não deu muito certo não, eu
não gostava do meu ex-namorado. Ele veio para cá também, até tentei, mas ele era muito
idiota, muito bobo. Para ser sincera, você quer namorar com uma pessoa, mas para ser mais
bobo que você, não dá (risos).
No começo da gravidez eu fiquei preocupada, porque eu fiquei com medo de estrias,
essas coisas... E depois que eu ganhar o nenê, tinha medo de ficar com a barriga quebrada,
mas agora não, estou super feliz, nem ligo mais. É que antes minha barriga era bonitinha e eu
tenho medo dela ficar grande e não voltar ao normal, mas agora não. Agora eu nem ligo.
Agora acho até bonitinha. Já não estou me preocupando mais com o futuro não.
Meu rosto ficou mais limpo, agora, aqui embaixo (no queixo) ficou um pouco de espinha
e os cabelos que caíram bastante, acho que vou ficar careca (risos).
Ah, quando eu tenho que falar da minha intimidade eu sou terrível. Não tenho vergonha
de falar de nenhum assunto assim, mas da minha intimidade... Fico travada diante do médico.
Às vezes quero falar alguma coisa, mas não consigo, tenho vergonha. Algum assunto diferente
sobre mim, que nem a minha sexualidade, mas eu tenho muita vergonha de falar. É que sou
muito tímida mesmo.
Fico pensando na hora do parto, na frente de todo mundo... que vergonha... Não, do meu
marido eu não tenho vergonha de nada. Agora, há pouco tempo eu faço no claro, porque antes
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só fazia no escuro, agora me soltei mais. Pra falar eu não tenho vergonha de nada, a gente
conversa sobre qualquer assunto, mas na hora do vamos ver, eu sou muito tímida.
Viver a sexualidade na gravidez é muito difícil. Já era difícil para mim; agora não sinto
mais vontade. Sinto muita dor no pé da barriga, não dá para fazer quase nada. Eu já era meio
preguiçosa, para falar a verdade. Depois que eu engravidei, agora mesmo, não sinto vontade.
Da gravidez até agora, eu consegui fazer umas cinco vezes e vou fazer sete meses agora no dia
28 de agosto; está sendo muito difícil mesmo. É dor no pé da barriga, indisposição, cansaço.
Pra meu marido isso é normal, ele não fala nada, é muito compreensivo. Ele não liga,
não reclama, não fala nada. Eu é que fico preocupada. Ah, sei lá, você sabe como é homem...
Então fico preocupada assim... Porque homem toda hora, né? Essas coisas... (risos). Aí ele fala,
ah, deixa de ser boba, não se preocupe. Fica preocupada com o bebê, pense em nosso filho e
não fique pensando em besteira, que logo passa e volta tudo ao normal, mas eu fico
preocupada se depois que eu ganhar o nenê, eu ficar sem vontade.
Eu tô achando muito grande e pesada a minha barriga, meu pé incha de vez em quando,
aí eu fico preocupada de não agüentar, de não fazer as coisas de dentro de casa. A única dor
que eu sinto é no pé da barriga. Eu não tô conseguindo mais fazer as coisas dentro de casa,
porque eu gosto de limpar, de arrumar a casa. Estou super chateada com isso. E de ficar
sozinha também, porque ele trabalha a noite. Ele está de férias agora, ele trabalha na coleta de
lixo. Ele está de férias e volta no dia 2 de setembro. Aí, já que eu não estou conseguindo fazer
nada e pra levantar mesmo, está difícil.
Estou preocupada quando ele voltar a trabalhar; ele me ajuda, ele faz tudo dentro de
casa.
O meu corpo depois do parto? Ah, eu não ligo para nada. Fico preocupada só com a
minha barriga mesmo, não com as outras coisas. A única preocupação é essa, de ficar com a
barriga quebrada. Agora o resto eu não me preocupo assim, com negócio de celulite, estria,
isso não me preocupa, a única preocupação é essa.
Em relação à sexualidade agora no final da gravidez e depois do parto, é isso que eu já
falei, que já está difícil e acho que vai ficar mais difícil ainda. Fico só preocupada nisso, depois
do parto eu não voltar mais ao normal, como era antes. Preocupada só com isso mesmo.
Se o parto traz conseqüências na atividade sexual? Não sei. Para ser sincera, não sei.
Não cheguei a pensar nisso, não.
Meu marido fala que o parto que for... que o importante é você estar bem, que o bebê
fica bem. Ele não fala nada assim... de se preocupar com ele. Ele não está preocupado com ele,
está preocupado comigo e com o bebê. Ele quer que ocorra tudo bem, que nós dois fiquemos
bem e não com outra coisa, só com isso.”
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A análise das narrativas das colaboradoras do estudo deu origem às
categorias culturais. Seguiu-se o método proposto por Janesick (1994),
apresentado no capítulo 4.6 (Análise dos dados).
Desta forma, surgiram 6 categorias e 14 subcategorias, onde
buscou-se contemplar todas as similaridades encontradas nas narrativas e que
pudessem não somente responder aos objetivos do estudo como também
retratar momentos da vida das colaboradoras que se mostraram igualmente
importantes.
Foram então destacadas as seguintes categorias e subcategorias
culturais:
Condições
Condições de
de vida
vida na
na
gestação
gestação

 Sob o teto de outros
 Influência da gravidez nas atividades
 O relacionamento do casal e a

manutenção do casamento
O
O corpo
corpo em
em processo
processo de
de
amadurecimento
amadurecimento ee eventos
eventos
significativos
significativos

 A menstruação e os seus significados
 Início da vivência sexual

Transformações
Transformações do
do corpo
corpo
no
processo
reprodutivo
no processo reprodutivo

 Mudanças do corpo durante a gestação
 Convivendo com as mudanças do corpo

 Expectativas com as

Expectativas
Expectativas relacionadas
relacionadas
ao
ao corpo,
corpo, ao
ao parto
parto ee aa
sexualidade
sexualidade

Vivência
Vivência da
da sexualidade
sexualidade na
na
gestação
gestação

O
O parto
parto normal
normal ee sua
sua
relaçãocom
relaçãocom aa atividade
atividade
sexual
sexual

mudanças do corpo durante a
gestação
 Expectativas relacionadas ao
corpo após a gestação
 Expectativas relacionadas ao
momento do parto
 Expectativas da sexualidade
após o parto

 O tipo de parto
 O medo da dor
 O marido na
cena do parto
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6.1 CONDIÇÕES DE VIDA NA GESTAÇÃO
6.1.1 Sob o teto de outros

Por se tratar de um bairro de classe popular, as condições de vida
são mais difíceis de administrar tornando-se piores quando a gravidez não é
planejada e a mulher se vê “obrigada” a conviver sob o mesmo teto com a
família do parceiro. É o que demonstra o depoimento das duas colaboradoras
nessa situação.
Azaléia e Margarida passaram a conviver com a família dos seus
respectivos companheiros, desde a primeira gestação que culminou em
abortamento, portanto, as duas estão grávidas pela segunda vez. Falam mais
do relacionamento com a sogra do que com os outros membros da família.
“Eu me relaciono bem com a minha sogra, não sou de brigar,
não. Eu fico lá no meu canto, no meu quartinho lá no fundo, o
tempo todo. Procuro não me envolver com as coisas dentro de
casa, fico na minha mesmo.”
(Azaléia)

“Com a minha sogra, logo no começo a gente brigava bastante,
ela ficava falando... ela não me conhecia, ela ficava achando...
um monte de coisa ela achava, aí agora melhorou; agora é
como se eu fosse da família... Ela já falou que não quer que
ninguém vá no portão dela, amiga minha ela não gosta que vai,
não quer ninguém no portão que eles são assim, eles não
conversam com ninguém... ninguém pode entrar na casa dela,
ela já falou que só quando eu morar lá, mesmo que seja meu pai
ou minha mãe...”
(Margarida)
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É muito comum nessa comunidade do estudo, a construção de
sobrados, sobre a moradia de um familiar. É o que acontece com Azaléia que
deseja mudar logo para a sua casa mesmo estando esta inacabada.
“Estamos construindo a nossa casa em cima da casa da minha
sogra... Acho que esta semana já dá para fazer o contra-piso,
pois está quase tudo rebocado; dar o contra-piso aí vamos
mudar as coisas, para depois terminar quando a gente tiver lá
em cima mesmo.”
(Azaléia)

6.1.2 Influência da gravidez nas atividades

Apesar de a gravidez ser um processo fisiológico que denota vigor e
saúde feminina, pode interferir negativamente nas atividades da mulher.
Quando esta exerce um trabalho remunerado ou quando não concluiu os
estudos, muitas vezes se vê obrigada a abandonar tais atividades, devido aos
desconfortos da gestação.
Violeta se viu obrigada a deixar o trabalho, devido a inchaço nas
pernas e dor no baixo ventre.
“Hoje eu só tô em casa; já trabalhei de costureira numa fábrica
pequena, não é grandona. Como é aqui pertinho eu podia estar
trabalhando, mas aí a noite eu não conseguia... eu passava o
dia lá trabalhando, então eu passava o dia sentada em cima da
barriga, aí a noite... Faz pouco tempo, eu deixei por causa da
minha gravidez.”
(Violeta)

Já Margarida, que não tem um trabalho remunerado e no momento
está terminando o ensino médio, também deixou de freqüentar a escola, pelos
desconfortos da gestação.
“Agora eu estou só em casa. O médico falou para eu parar de ir
pra escola por causa da dor, então eu não estou mais indo,
estou fazendo só trabalhos para reposição das aulas.”
(Margarida)
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Há todo um ritual para algumas mulheres quando desejam
engravidar; se essa pode contar com a ajuda financeira do marido, o desejo de
ser mãe transpõe o de ser mulher assalariada. O depoimento a seguir clarifica
tal afirmação.
“Eu trabalhava antes como auxiliar administrativo, há um ano
resolvi deixar de trabalhar para me preparar para a gravidez.”
(Gérbera)

Se para uma colaboradora o preparo para a concepção e curtir a
gestação eram mais importantes, para outras o trabalho remunerado foi
apontado como algo importante e fundamental, para garantir uma vida mais
digna, além de elevar a auto-estima.
Azaléia lamenta a falta do trabalho, já estava desempregada antes
da gravidez, e se preocupa com o serviço instável do companheiro.
“Tem sido difícil, com construção então... (pausa) (começa a
chorar). Me faz falta que eu não estou trabalhando, né? Ele
ganha por dia, agora ele ta ganhando mais ou menos 35 a 40
reais por dia, mas só que já tem três dias que ele está em casa.
Eles estavam com muito serviço, mas já acabaram todas as
reformas, todas as construções, ele está procurando outro
serviço. Em casa só ele e o pai dele que também é pedreiro
trabalham.”
(Azaléia)

Tulipa refere que a falta de remuneração do seu trabalho também
faz falta, pois quando o tinha, podia sair com os filhos para passear e que
também o trabalho interfere de forma positiva na sua auto-estima.
“Quando eu tava trabalhando nossa... era uma alegria, porque
quando chegava o dia do pagamento eu tinha meu dinheirinho
pra sair com eles, pra comprar o que precisasse... a minha autoestima... eu me cuidava mais... agora a gente fica em casa, a
gente só cuida de casa, de filho de... entendeu? Trabalhando
não, você já... a partir do momento que saiu do portão pra fora
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pra trabalhar que só chega à noite eu acho que muda bastante
coisa.”
(Tulipa)

Algumas mulheres mencionam que não estão trabalhando por
diversos motivos, mas que pretendem fazer após o parto.
Tulipa está desempregada há quase um ano, desde que a sua filha
menor de 6 anos foi atropelada e faltou ao serviço de doméstica por dez dias
para cuidar da criança e que ao retornar, mesmo apresentando uma carta do
médico justificando a sua ausência, foi despedida. Informa que durante a
gravidez arrumou três serviços, mas que agora não quer, só depois que ganhar
o bebê.
“O médico me deu uma carta pra eu ficar 10 dias pelo menos
com ela, aí eu peguei a carta fui levar pra minha patroa pra ela
ver, ela descontou os 10 dias e ainda me mandou embora. Eu
não era registrada, eu só não botei ela no pau, sabe por quê?
porque é tipo assim: ah, deixa na mão de Deus... E este ano
mesmo grávida já arrumei três empregos, mas agora eu não
quero. Depois que eu ganhar, se eu conseguir um serviço eu
vou; eu vou porque a gente não pode ficar assim, tem que
trabalhar, porque têm três filhos, eles querem as coisas... Às
vezes 2 trabalhando já é difícil, um trabalhando... não dá. Eu
falei pra ele, é bom que nós dois trabalha e um ajuda o outro.”
(Tulipa)

Lírio também não teve alternativa: deixou de trabalhar para cuidar do
filho.
“Tava já com uns 7 meses sem trabalhar, que eu saí justamente
prá cuidar do meu filho de cinco anos. Ele tava ficando na
escola e o marido tava bebendo, deixando ele sozinho e o
menino toda vez que eu saía prá trabalhar era uma dificuldade
e eu não sabia por que, aí o pessoal começou a me dizer que
meu marido deixava ele só e ele estava assustado... Aí foi
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quando eu tive que sair, por causa disso, para cuidar dele, prá
ver realmente o que estava acontecendo.
(Lírio)

“Eu trabalhava em supermercado e aqui já trabalhei numa loja
de confecção; fazia tudo: atendia, organizava a loja... Eu queria
ter normal prá ver se começava a trabalhar logo. No dia em que
eu soube que estava grávida, vieram me chamar prá trabalhar,
que eu estava dando o currículo, sabe?”
(Lírio)

6.1.3 O relacionamento do casal e a manutenção do casamento

A gravidez pode ou não influir na manutenção do casamento.
As falas a seguir mostram que quando o relacionamento do casal
não vai bem, a tomada de decisão, quer seja para recomeçar ou interromper o
casamento, o ponto fundamental muitas vezes baseia-se na preservação/
proteção e o bem-estar dos filhos, dos que já existem de fato ou daquele que
ainda não nasceu.
As duas colaboradoras que tinham filhos passaram por esse
processo.
Tulipa reconsiderou os conflitos e deu outra chance ao marido.
“Porque na verdade eu e ele ia separar, entendeu? Porque não
estava dando mais certo, ele fez muita coisa errada, eu já não
estava aceitando mais; eu aceitei muito, aí teve uma hora...
Resolvi dar outra chance pra ele, vamos viver bem numa boa;
graças a Deus ele tá 100% né, espero que continue, porque a
gente não vive com uma pessoa para depois descasar. A gente
pensa em viver bem, por causa dos filhos.”
(Tulipa)
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A colaboradora a seguir não reconsiderou os desentendimentos com
o marido, pois já o fez de outras vezes e está firme na decisão de não levar o
relacionamento adiante.
“Tem três anos que estamos aqui e quinze dias de separação.
Eu tô é me fortalecendo em Deus, porque quando ele saiu eu
estava bastante sensível, mas é que ele não estava me
respeitando, que é um homem de roça, de sítio, que não dá valor
a mulher, ela pode está no estado que tiver, pode ter o bebê
dentro de casa, briga, grita, entendeu?”
(Lírio)

“... e mulher é assim, a gente pensa muito em família, quer ter
uma família aí vai dá a chance e quebra a cara de novo; aí foi
onde veio esse bebê, mas graças a Deus não tô reagindo nada
contra a criança e sim contra ele, que é o correto. E aí eu não
quero ele, não quero, mas não posso dizer que nunca vou
aceitar, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu penso
muito nisso, mas eu não quero, nem tão cedo eu quero e eu
tenho fé em Deus de continuar assim, porque a vida que eu tive
ao lado dele foi só de sofrimento.”
(Lírio)

6.2 O CORPO EM PROCESSO DE AMADURECIMENTO E EVENTOS
SIGNIFICATIVOS

Esta categoria deu origem a duas subcategorias: A menstruação e
os seus significados e Início da vivência sexual, dois eventos que ocorrem com
o desenvolvimento do corpo e que marcam a vida das mulheres, isso se
justifica levando em consideração o relato das colaboradoras que abordaram
estes eventos como se os mesmos tivessem ocorrido recentemente.
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6.2.1 A menstruação e os seus significados
Muitos significados envolvem a menstruação, desde a menarca até a
menopausa. Entre esses dois extremos, instala-se a fase da vida feminina
onde há capacidade de gerar outra vida, ou seja, o ciclo menstrual. Uma vez
que este estudo aborda a sexualidade e a gestação, e estando estes
interligados à questão menstrual, é oportuno tecermos um pouco a respeito de
como as mulheres vêem esse processo e quais os significados atribuídos a
esse fluido corpóreo.
O conhecimento adquirido sobre o funcionamento do corpo, muitas
vezes, vem através de uma relação de confiança e íntima entre amigas,
vizinhas e parentes. Tornar público a questão de já ter menstruado, para os
pais principalmente, ainda é uma barreira enfrentada pelas mulheres em
diversas culturas, é o que expressa Violeta.
“Eu tinha onze anos quando comecei a menstruar, eu não sabia
de nada... a minha prima é quem me falava que ela era mais
velha do que eu, eu tinha onze e ela tinha quatorze e ela já era
mocinha e ela me falava; eu pegava absorvente da minha mãe
escondido...”
(Violeta)

“Na família da minha mãe sempre as meninas menstruam
novinha, então como eu já tinha quase doze anos, ela (a irmã)
ficava ali me vigiando quando eu fosse tomar banho, trocar de
roupa, aí ela um dia me pegou e falou para minha mãe. Essa
cara caiu no chão, ficou lavada de tanta vergonha; hoje em dia
é tão normal né? Você vê assim, as meninas de 7 anos
sabendo... eu digo, Oh meu Deus! Eu nessa idade não sabia o
que era isso. Que as mães não se trocavam na frente dos filhos,
hoje em dia você se troca, toma banho junto e tudo; minha mãe
não, a gente não podia nem falar, lá no norte também as mãe
fala pro pai: a menina já é moça tal, aí a cara vai mais no chão
ainda, se lava mais ainda no chão né? Fica com mais vergonha
do pai.”
(Violeta)
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O depoimento a seguir, tem a menstruação como algo incômodo,
inconveniente e que não há outra forma de livrar-se dela, senão aceitá-la.
“Eu já sabia o que era menstruação, comecei a menstruar com
13 anos, achei um saco, foi bem no dia em que estava indo para
a praia, aí foi quando aconteceu, bem chato. Também depois a
gente tem que acostumar né? Aí então acostumei.
(Azaléia)

Se por um lado menstruar é ruim, quando na ausência dessa
indicando uma possível gravidez que não foi planejada, há tensão, medo e até
mesmo tristeza, onde talvez a mulher faria qualquer coisa para tê-la de volta.
“... ele que falou: será que você não está grávida? Aí eu falava
por quê? Só que ele não falava por quê. E eu dizia: eu acho que
não. Ele tinha usado camisinha. Aí ele falou: já veio pra você?
Aí eu falei, não, ainda não, atrasou; aí ele: atrasou? Sim, mas
vai vir; aí eu fiquei esperando; aí dois meses não veio; então eu
comecei a chorar...”
(Margarida)

Para Rosa o sangue menstrual quando bloqueado, no caso pela
gestação, o corpo tenta expeli-lo a todo custo; exemplifica com aquilo que é
real para ela e que tem incomodado: queda do cabelo e aparecimento de
espinhas.
“Eu não sei, para mim fica preso (o sangue). Porque como a
mulher não está sangrando todo mês, aí fica ali, querendo sair,
então de todo jeito ele tenta, ele tenta sair, tenta outra forma...
Através da queda do cabelo, a espinha também faz parte do
sangue, essas coisas assim.”
(Rosa)
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Outra mulher, também acredita na retenção do sangue menstrual
durante a gestação, mas é expelido logo após o nascimento.
“... Porque uns fala que a menstruação como não desce então o
sangue da mulher deve ta ficando preso. Porque uma coisa, uns
dizem que quando a gente ganha neném sai aquele sangue que
ficou todo preso já sai, vai embora.”
(Violeta)

6.2.2 Início da vivência sexual

Para Heilborn (2006a) a sexualidade é um dos principais domínios
que levam o jovem a criar uma esfera de autonomia individual relativamente à
família de origem. Essa mesma autora afirma que o aprendizado da
sexualidade, não se limita à genitalidade, nem somente ao evento da primeira
relação sexual. Trata-se de um processo de experimentação individual e de
impregnação pela cultura sexual do grupo, que se acelera na adolescência e
na

juventude.

Reforça

dizendo

que

“o

aprendizado

constitui-se

na

familiarização de representações, valores, papéis de gênero, rituais de
interação e de práticas, presentes na noção de cultura sexual.”
As falas a seguir demonstram a influência de alguns desses fatores,
no início da vida sexual de duas colaboradoras.
“Com 16 anos eu comecei a namorar, mas não foi nada assim
tão sério não. Conheci ele (companheiro) aqui mesmo na
escola, eu já estava com 18 anos, foi o meu segundo
namorado... a minha primeira relação sexual, foi com ele
também, mas foi uma coisa mais por curiosidade que eu tinha,
eu acho. Já era maior de idade, então eu fiz mais por
curiosidade mesmo.”
(Azaléia)
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“Conheci o meu marido lá no Ceará, a gente namorou quase
dois anos, aí ele veio na frente, depois eu vim. Toda aquela
história dos pais não querer deixar, porque ele veio e a gente ia
casar... aí ele veio e a gente acabou não casando... mesmo só no
cartório, que como eu sou de uma família que as filhas não
saem de casa, não são puta, não... tem que casar certinho, aí eu
quase não vinha... Aí agora se Deus quiser, quando o bebê
nascer a gente vai (para o Ceará) e vai casar lá, casar no
civil.”
(Violeta)

“Meu marido foi o meu primeiro homem, mas primeiro
namorado não foi ele não, namorado eu tive bastante.”
(Violeta)

6.3 TRANSFORMAÇÕES DO CORPO NO PROCESSO REPRODUTIVO

6.3.1 Mudanças do corpo durante a gestação
As mulheres referem transformações no corpo durante a gestação;
ganham ênfase as que estão interligadas a outro sinal corpóreo ou sensações
experimentadas.
“Nessa gravidez eu estou sentido diferença mais agora mesmo;
a barriga a crescer... Engordei quatro quilos e meio, porque eu
perdi seis no começo.”
(Azaléia)

“... o seio eu acho diferente que incha, coça...”
(Violeta)
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Outras relatam mudanças corporais não relacionadas ao aparelho
reprodutor, mas que estão relacionados a atributos valorizados na beleza
feminina, como pele e cabelo.
“... atacaram as espinhas no rosto, nas costas... As espinhas
minhas eram todas escondidas, agora os cravos saíram todos
para fora. Meu cabelo caiu todo e continua caindo. Meu cabelo
tá ralo, ralo, aqui na frente. E outra coisa que tenho percebido,
às vezes quando vou depilar a perna, do nada eu me corto. Às
vezes vou fazer a unha, começo a sangrar...”
(Rosa)

Há preocupação de que essas mudanças sejam definitivas.
“Meu rosto ficou mais limpo, agora, aqui embaixo (no queixo)
ficou um pouco de espinha e os cabelos que caíram bastante,
acho que vou ficar careca.”
(Gérbera)

Algumas mudanças causadas pela gravidez foram referidas como
desconfortos, apontadas negativamente pelas colaboradoras, gerando uma
experiência desagradável.
Duas mulheres referem sintomas nas mamas.
“... logo no começo o que mais me incomodou foi a dor que
sentia no peito. As mamas estavam muito sensíveis, uma dor que
vinha de dentro, uma dor muito fina, muito fina, não suportava
sentir um ventinho que já começava a doer, ficava em casa
deitada.”
(Azaléia)

“...coça o seio, coça a barriga, para aliviar eu passo óleo ou
hidratante... na minha barriga não tive muita coceira, mas no
meu seio, aqui nas minhas pernas...
(Violeta)

122

As categorias culturais

Azaléia, Tulipa e Margarida referem a incômodos digestivos.
“... eu tinha muito enjôo, muito enjôo mesmo, além do enjôo era
vômito também, então foi muito ruim; até mais ou menos quase
com cinco meses, aí quando parou o enjôo veio a azia, azia
muito forte, eu sempre vomitava, sempre de madrugada, era
muito ruim, agora melhorou.”
(Azaléia)

“... as partes ruins é... por causa que eu tenho muita azia, tudo
que eu como.”
(Tulipa)

“... quando começam a vir aquelas coisinhas chatas, quando
vem o queimor que vem de noite, e a neném não pára de mexer
à noite, aí eu não durmo direito.”
(Margarida)

Duas colaboradoras relatam inchaço no corpo.
“... quando acordo de manhã estou toda inchada, minha cara
fica igual uma bola. Eu olho no espelho e está aquela bolona
assim... aí vai passando o dia e vai desinchando e depois vai
desinchando as mãos e depois os pés.”
(Margarida)

“Pra mim assim: eu tô achando a gravidez um pouco difícil,
porque começa inchar os pés, eu já tô inchada, então isso está
me incomodando muito, de chegar a doer mesmo às pernas e eu
não conseguir fazer quase nada dentro de casa, porque eu estou
só dentro de casa fazendo as lutas de casa.”
(Violeta)
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6.3.2 Convivendo com as mudanças do corpo

Experimentar uma condição corpórea passageira, apontada mais
pelo crescimento do abdome, pode ser avaliada de várias formas. Duas
mulheres avaliaram de forma positiva, já outras vêem nessa condição algo ruim
e enfadonho, interferindo nas suas atividades diárias.
“Eu não me vejo feia, eu acho que todo mundo fica elogiando
que eu fiquei até mais bonita, eu tô até achando melhor; prefiro
agora que a barriga está maior do que antes; não dava prá ver
a barriga, acho que agora ficou melhor.”
(Azaléia)

“O corpo na gravidez acaba mudando, mas pra mim é uma
mudança boa... eu acho que vai crescer mais um pouco só a
barriga.
(Tulipa)

Margarida e Gérbera se sentem incomodadas pelo peso da barriga:
“... também pesa muito, antes não estava pesando, mas agora
pesa muito. Eu ando daqui no mercado e já estou
morrendo...Tenho que andar parando, aí eu ando e paro. Dá
aquela falta de ar, aí eu paro.”
(Margarida)

“Eu tô achando muito grande e pesada a minha barriga, aí eu
fico preocupada de não agüentar, de não fazer as coisas de
dentro de casa. A única dor que eu sinto é no pé da barriga.”
(Gérbera)
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Outra colaboradora, que está no sexto mês de gestação, traça
mudanças corpóreas para o último trimestre, relacionando o crescimento da
barriga com o aumento de peso e incômodo.
“Tem sido meio chato, assim... no bom sentido, eu quero dizer.
Tem mudado muito... Agora cada dia mais a barriga vai
crescer, vou ficar mais pesada, acho que a partir de seis, sete
meses a mulher começa a ficar mais incomodada.”
(Rosa)

6.4 EXPECTATIVAS RELACIONADAS AO CORPO, AO PARTO E A
SEXUALIDADE
6.4.1 Expectativas com as mudanças do corpo durante a gestação

Como a maioria das mulheres encontrava-se no segundo trimestre
gestacional, a expectativa relacionada a mais alguma mudança do corpo, foi
apontada quase na sua totalidade somente ao crescimento abdominal.
Algumas temem que este aumento possa causar danos, como o aparecimento
de estrias, dor e incômodo.
“O meu corpo na gravidez... eu acho que vai crescer mais um
pouco só a barriga. Não engordei muito não.”
(Tulipa)

“Agora cada dia mais a barriga vai crescer, vou ficar mais
pesada, acho que a partir de seis, sete meses a mulher começa a
ficar mais incomodada. Às vezes tenho dificuldade de abaixar.
Quando abaixo assim, eu sinto arder no pé da barriga.”
(Rosa)
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Margarida sente-se incomodada com o aparecimento de estrias,
sabe exatamente quantas apareceram.
“... eu acho que a barriga vai crescer mais ainda, vai pesar
mais... Se não sair mais estrias para baixo. Saíram três (na
barriga) e duas aqui no peito também, isso incomoda bastante.
Era uma das coisas que eu não queria que saísse, era estria.”
(Margarida)

Para Azaléia o aumento das mamas é o fator mais preocupante, pois
diz já tê-las grandes e que não gosta.
“Ainda acho que a minha barriga vai aumentar muito, não sei
assim... acho que os meus peitos vão aumentar ainda mais, só
isso que eu não queria muito, porque já acho eles grandes; não
gosto muito de peito grande.”
(Azaléia)

6.4.2 Expectativas relacionadas ao corpo após a gestação

Como há mudanças no corpo causadas pelo processo gestatório, há
também preocupação de como este voltará após essa fase. O medo de não
voltar ao corpo anterior é reforçado com base nas informações dos outros, a
própria mulher começa a vivenciar esse processo durante a gravidez, quando
há um aumento inesperado do ganho ponderal, aparecimento de estrias e
celulites. O ganho de peso aparece no depoimento das mulheres somente
como uma preocupação com a estética, para sentir-se bem consigo mesma, na
relação com o marido e não ser trocada por outra; não relacionam esse fator
como uma questão de saúde dela própria e/ou do feto.
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Azaléia tem visão negativa em relação ao corpo após o parto; acha
que vai ficar muito feio; percebe que a barriga está aumentando demais e terá
com resultado, flacidez e estrias.
“... acho que vai ficar muito feio, todo mundo fala que fica feio
depois. Ah...eu acho que...bom, todo mundo fala: depois o peito
vai e cai, vai ficar caído, vai ficar feio, não fica a mesma coisa
de antes e eu estou vendo a minha barriga esticar demais e
depois ficar muito flácida, cheia de estrias também... só nos
seios que já apareceram algumas; a minha parte depressiva da
gravidez é esta.”
(Azaléia)

Violeta tem medo de ficar gorda e com o corpo deformado.
“... a única coisa que eu só tenho medo é engordar demais que
eu sou baixa e também tenho fé em Deus que não vou ficar
gorda depois da minha gravidez, depois que ganhar, ficar com o
meu corpo deformado, espero não criar estria, nem varizes, os
peito rasgar... de coçar né, que tem muitas mulheres que se
rasga.”
(Violeta)

Duas colaboradoras têm perspectivas de voltar ao normal e
reportam a necessidade de cuidar do corpo para não deformar e voltar melhor
do que era antes da gravidez.
“... acho que vou engordar mais um pouquinho até terminar e...
depois é que eu vou procurar estar melhor, voltar ao normal,
posso dizer voltar ao normal, que eu quero que volte melhor do
que era, que eu pretendo me cuidar realmente. Eu não me
cuidava; não me cuidava porque eu tava tão focada em casa,
em filho, em objetos...”
(Lírio)

127

As categorias culturais

“Depois do parto eu espero ficar magrinha, sem nenhuma
estria... eu espero não ficar gorda quando eu ganhar neném,
assim, no primeiro mês eu sei que não vou voltar como eu era
antes, eu sei que isso aí não acontece, você vai dar de mamar,
vai estar inchada... A gente tem que se cuidar, porque se a gente
não se cuidar, quando vier o segundo filho, aí você já está
acabada, o corpo deformado, aí daqui a pouco o marido
arruma outra bonitinha, novinha... ah não! Não quero não.
Quero ficar linda e maravilhosa depois da gravidez.”
(Violeta)

Tulipa menciona a necessidade de auxílio de exercícios físicos para
perder peso.
“Depois do parto eu acho que eu vou ter que fazer um cooper
(risos). Eu tô com 70 quilos, eu sou baixinha, enquanto tá com a
barriga tá bom, mas depois? Dos outros eu perdi 8 quilos; e até
fazendo caminhada perdi 8 quilos.”
(Tulipa)

Margarida acha que tem tendência de ficar gorda depois do parto.
“Depois do parto eu acho que vou ficar com a barriga inchada
e depois acho que vai desinchando e talvez eu volte ao normal.
Não normal, normal, assim... normal... um pouco mais magra,
mas não muito, acho que só um pouquinho. Acho que vou ficar
gordinha, porque tenho tendência.”
(Margarida)

A preocupação de Gérbera é ficar com a barriga grande.
“A única preocupação é essa, de ficar com a barriga quebrada.
Agora o resto eu não me preocupo assim, com negócio de
celulite, estria, isso não me preocupa, a única preocupação é
essa.”
(Gérbera)
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6.4.3 Expectativas relacionadas ao momento do parto
O evento parto é algo que sempre vem acompanhado de
expectativas tanto do lado da gestante como também do parceiro e familiares.
É um momento único onde o mistério da vida se concretiza, nasce um filho,
nasce também uma nova família, somente isso é o bastante para explicar tanta
ansiedade gerada em torno deste momento. Nos discursos das gestantes
apareceu com freqüência essa atitude emotiva que não poderia deixar de ser
contemplada neste trabalho. Serão apresentadas três subcategorias: o tipo de
parto, o medo da dor e a presença do marido na cena do parto.

6.4.3.1 O tipo de parto

De modo geral as colaboradoras verbalizaram preferência pelo parto
normal, sendo muitas vezes induzidas nessa preferência pelo companheiro,
tendo como justificativa uma recuperação mais rápida e tornarem-se mais
independentes quanto aos cuidados de si, do bebê ou até mesmo ter a chance
de um retorno prévio ao mercado de trabalho.
“O meu marido falou que espera que seja parto normal, por
causa da minha recuperação... Eu estou indecisa, mas prefiro
parto normal mesmo, por causa da minha recuperação que é
mais rápida.”
(Azaléia)

“... espero também que seja normal, sei que a dor é muito
grande, mas eu prefiro normal, porque normal rapidinho você
se recupera, rapidinho você pode fazer as suas coisas e cesárea
não, você depende dos outros; então eu espero que seja
abençoado e que seja normal.”
(Violeta)

“Ele acha que é melhor eu ter normal, porque não prejudica em
nada, depois eu saro rapidinho...”
(Margarida)
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“Eu queria ter normal prá ver se começava a trabalhar logo.”
(Lírio)

“Meu marido fala que o parto que for... que o importante é você
estar bem, que o bebê ficar bem.”
(Gérbera)

6.4.3.2 O medo da dor
Culturalmente, a dor de parto é posta como algo certo e que a
mulher, uma vez grávida, submetida ao parto normal, terá que passar por esse
processo. Durante a gestação a mulher constrói expectativas com base nas
informações da sua rede social a respeito da dor, do atendimento hospitalar e
isso pode gerar expectativas positivas de enfrentamento e superação ou
negativas de desencorajamento.
“... como tem pessoas que falam que a dor do rim é bem pior
que a dor do parto... aí então amenizou um pouco mais. Eu
quero ter normal. A dor do rim que eu estou falando foi de um
cálculo renal que tive no começo da gravidez.”
(Azaléia)

“Quando eu falo que eu sou muito mole pra dor, eu falo, ah
minha filha eu não sei como é que vai ser, porque eu pra dor...
eu me imagino, a minha preocupação mais é com a sala de
parto, quando disser assim: chegou a hora deu ganhar... Ai
Deus! vai na minha frente, porque eu não sei como é que vai
ser; porque eu sou mole pra dor, eu tenho medo de ganhar
normal, detesto médico, tenho pavor de médico, e as meninas
ficam me atentando, diz quando o médico tiver lá dando as
dedadas não tá bom ainda não, tá bom ainda não, você vai ver
viu, o que é bom pra tosse.”
(Violeta)
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Outra colaboradora, apesar de referir medo e ter dúvidas sobre a
sua capacidade de parir, vê o filho como uma recompensa para esse
sofrimento, acredita que tudo ficará para trás, todo o sofrimento será passado,
quando a criança nascer.
“Às vezes dá um medo, eu começo a chorar, será que eu vou
agüentar? será que vai demorar? Às vezes passa. Eu fico feliz
que minha nenê vai nascer e quando eu ver a carinha dela, tudo
vai passar.”
(Margarida)

6.4.3.3 O marido na cena do parto

Às vezes a presença do marido na hora do nascimento, pode causar
incômodo à mulher e preocupação de como este passará a ver a sexualidade.
“Meu marido falou que não tem coragem de assistir o parto
cesárea, só se for normal, e normal eu falei pra ele que não
quero que ele assista. Ah, normal, sei lá, eu acho assim... muito
esquisito. O homem tá lá olhando a mulher parindo o filho... na
cabeça dele ele vai dizer assim: mas isso aí não vai voltar mais
ao normal, então foi por isso que falei pra ele: não quero... e eu
digo: o normal também tu não vai ver, porque também eu não
quero, eu é que não quero, normal eu não quero, a não ser que
ele fique na cabeceira da cama, mas prá ficar ali na frente,
como o meu cunhado ficou, eu não quero não. Se falar que vai
ficar na cabeceira eu digo tá bom, eu aceito, mas a não ser eu
não quero.”
(Violeta)

Outra mulher fica preocupada com a presença de outras pessoas no
momento do parto e já se sente envergonhada.
“Fico pensando na hora do parto, na frente de todo mundo...
que vergonha... Não, do meu marido eu não tenho vergonha de
nada”.
(Gérbera)
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Em virtude do medo e ansiedade gerados pela expectativa do
nascimento, a mulher na maioria das vezes, encontra-se fragilizada e sente a
necessidade de estar com alguém em quem ela confia, que lhe transmita
segurança e apoio. Uma colaboradora não terá o filho em São Paulo, achou
melhor procurar abrigo com a sua avó/mãe; estará distante do marido, e vê
essa atitude de forma positiva, vislumbrando um retorno no pós-parto melhor
para o relacionamento.
“Decidi ganhar na Bahia, porque eu percebi que vai ser muito
mais difícil eu ter o bebê aqui, lá em cima na casa da minha
sogra, porque como vai ter outra cunhada, a outra nora dela
que tá grávida também, ela vai ganhar em setembro e ela vai
ficar passando o resguardo lá na casa dela lá em baixo e eu vou
estar lá em cima entendeu? então como tem escada pra subir,
então eu sei que vou ficar muito sozinha, eu sei que vou sofrer
muito, não vou ter o apoio de alguém do meu lado assim
ajudando. Eu fico triste, porque o meu marido vai estar um
pouco longe, mas por outro lado eu acho que é melhor, porque
assim eu fico com mais saudade dele, sabe? Até mesmo na
sexualidade mesmo. Vai ver quem sabe, me distanciando um
pouco mais dele quando a gente voltar esteja um pouco melhor,
quando a gente se encontrar de novo.”
(Azaléia)

6.4.4 Expectativas da sexualidade após o parto

As colaboradoras exprimem expectativas positivas quanto à
sexualidade após o parto, porém, como a maioria nunca passou por esse
processo, denota-se em suas falas uma ansiedade maior em relação ao
funcionamento normal do corpo e a um retorno igual ou melhor à vida sexual
de antes.
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Após ter experimentado uma diminuição da libido durante a
gravidez, verifica-se nos depoimentos a preocupação com esta questão.
“... só espero que a minha vontade volte, porque perdi
totalmente a vontade, não consigo mais ver graça, não sei...
sabe assim, perdi mesmo a vontade.”
(Azaléia)

Gérbera expressa preocupação de não voltar a ter desejo sexual.
“Fico só preocupada nisso, depois do parto eu não voltar mais
ao normal, como era antes. Preocupada só com isso mesmo.”
(Gérbera)

A informante abaixo com experiência anterior sobre a vivência
sexual após o parto, vê com positivamente esse momento. Usa sua experiência
anterior para traçar suas expectativas.
“Sobre a sexualidade, pode ser que melhore, pode ser que
melhore mais. Da minha menina mais nova eu nem lembro
como foi depois. Agora do meu menino eu era bem... bem ativa,
bem né... enquanto eu tava grávida e depois, não tive
problema.”
(Tulipa)

Mulheres que não passaram por esse processo acreditam em um
retorno normal, embora atrelando ao tempo pós-parto e à elasticidade uterina,
nesse caso, uma informante faz menção ao útero, não simplesmente como
órgão pertencente ao sistema reprodutor feminino, mas como um órgão
diretamente ligado ao ato sexual.
“Já a sexualidade, acho que volta ao normal. Depois de uns
dois meses, eu acho, acho que volta ao normal de novo.”
(Margarida)
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“Quanto à sexualidade depois do parto eu acredito que vai ficar
normal, tenho certeza, porque como muitas me falam, que o
útero da mulher é como se fosse um elástico, ele se abre pra ter
o filho, depois ele volta, fecha, vai ficar normalzinho de novo,
vai ficar virgem de novo, não vai ficar virgem, porque não é
virgem, mas vai ficar como se fosse virgem de novo né,
normal.”
(Violeta)

“Depois do parto acho que voltará ao normal.”
(Rosa)

Uma das mulheres que teve experiência negativa na relação
conjugal relatou que espera diferenciar o relacionamento da relação sexual,
ressaltando a importância do cuidado de um cônjuge para com o outro. Neste
depoimento deixa claro que a colaboradora não vê a sexualidade somente
como o ato sexual.
“Vivendo eu com outro eu quero que seja realmente uma
relação de carinho, de atenção, que seja prazerosa, que eu
aprenda o que é um relacionamento e uma relação sexual, que
eu saiba diferenciar, porque não tive condições de diferenciar...
eu quero que haja uma cumplicidade, que haja um
relacionamento, porque se não houver não quero, não quero
ninguém estando comigo por qualquer outro motivo a não ser
gostando de mim, porque quando você gosta de uma pessoa,
você sabe cuidar dela, ela não precisa tá lhe dizendo o que você
tem que fazer, mas você realmente sabe o que fazer e vai fazer.”
(Lírio)
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6.5 VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE NA GESTAÇÃO

A vivência da sexualidade

foi

apontada pela

maioria

das

colaboradoras somente como o intercurso sexual; estas não expressaram
outras formas possíveis de prazer. Sabemos que muitos fatores podem
interferir na vida sexual do casal e durante a gravidez é possível que haja um
maior número de aspectos que venham contribuir para dificultar a relação.
Alguns aspectos foram citados, os quais podem ser constatados a seguir.
De modo geral, as gestantes relataram a diminuição da libido, mas
isso foi bem compreendido pelo companheiro.
“... da minha parte, eu perdi um pouco de vontade. No começo
eu tava com mais vontade, mas agora diminuiu bastante, está
totalmente diferente; já ele não, ele fala que está me achando
linda com a barrigona, prá ele... ele fala: Aí tá me deixando
sozinho.”
(Azaléia)

“... só isso aí que eu achei um pouco que mudou mais; porque
uns fala assim que você sente mais prazer, outros fala que não,
né? Assim, você sente mais vontade de fazer; eu não senti muita
vontade de fazer não; eu mesmo, falando a verdade, dizer assim
eu sinto vontade, fazer como as meninas fala que muitas
mulheres sente mais vontade de fazer quando está grávida, eu
até agora não senti não. Desde o início da gravidez, faço
normal e tudo, mas não assim como antes, prá mim mudou um
pouco só nisso mesmo. Eu e o meu marido conversamos sobre
isso, eu explico prá ele, mas prá ele tá tudo bem, ele entende.”
(Violeta)
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“Eu já era meio preguiçosa, para falar a verdade. Depois que
eu engravidei, agora mesmo, não sinto vontade. Da gravidez até
agora, eu consegui fazer umas cinco vezes e vou fazer sete
meses agora no dia 28 de agosto. Pra meu marido isso é
normal, ele não fala nada, é muito compreensivo. Ele não liga,
não reclama, não fala nada. Eu é que fico preocupada. Ah, sei
lá, você sabe como é homem... Então fico preocupada assim...
Porque homem toda hora, né? Essas coisas... (risos). Aí ele fala,
ah, deixa de ser boba, não se preocupe.”
(Gérbera)

Margarida também aponta a falta de vontade em praticar o ato
sexual devido às várias recorrências de sangramento vaginal e dor no baixo
ventre, sendo às vezes necessário ficar em observação no hospital e abster-se
das relações sexuais; relata a reação do marido com a falta dessa.
“Também a vontade diminuiu... Eu não tenho muita vontade
não. Às vezes dá aquela vontade assim, mas cinco minutos
depois eu não quero mais, sai de perto de mim... aí pronto.
Comigo foi diferente, comigo já perdi a vontade já... não
consigo mais muito não, bem difícil... Ele fica meio... tô lascado
agora... quatro meses seguidos, aí depois que ganhar o nenê
mais dois meses, aí eu tô lascado. Aí eu: - não posso fazer nada.
Ele entende, eu acho.”
(Margarida)

Uma colaboradora além de citar que o marido reclama da diminuição
da freqüência do intercurso sexual, tem medo de engravidar mesmo após a
laqueadura tubária (que já está agendada). Percebemos também mais uma vez
a aquisição do conhecimento com base nas informações da sua rede social.
“... meu marido até reclama, porque eu não sou muito ativa
mais assim entendeu? A gente tem o nosso relacionamento e
tudo, mas não é aquela coisa freqüente, diminuiu bastante, tem
sido de duas em duas semanas mais ou menos. Ele fala: você
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grávida, imagine quando operar. Porque dizem quando a gente
opera, mesmo assim há risco de até pegar outra gravidez.
Porque dizem que a operação está fresca ainda, aí dizem que
pega.”
(Tulipa)

Verifica-se no depoimento abaixo o desgaste da relação conjugal e o
sofrimento da colaboradora por não se sentir amada.
“Ele não me dava assistência; eu queria e ele nem... virava
para o outro lado e pronto... Então assim: a minha relação com
ele sempre foi de desprezo e eu não percebia, é tanto que eu não
sei falar nesse sentido, porque se a gente tem um marido
amável, um marido que dá atenção, marido que conversa com a
barriga é uma coisa... então assim: tem marido eu não...
infelizmente... não tive assistência, não tive carinho... Eu acho o
seguinte: como eu vejo a relação, eu incluo com amor, como eu
vejo assim muito frio... mais assim aquele tipo... vou fazer
porque é o jeito, então... É uma coisa que eu não queria
encarar, que ele não gostava de mim; eu achava que gostava,
porque se eu estou com você é porque eu gosto. Então eu não
queria encarar isso, não queria ver isso, aí eu tive que
realmente ver para poder resolver a minha vida.”
(Lírio)

A dor também foi relatada como uma das causas de interferência no
relacionamento sexual; uma mulher coloca que os movimentos fetais no
momento íntimo do casal fazem com que haja interrupção da relação.
“... no começo estava até bom, mas agora... agora não consigo
mais fazer nada, porque às vezes dói, quando assim, vai
colocar, começa a doer... Às vezes quando tá chegando lá aí o
nenê começa a mexer e eu... não, pára, pára... E aí eu não
consigo e agora também está doendo muito...”
(Margarida)
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“Está sendo muito difícil mesmo. É dor no pé da barriga,
indisposição, cansaço.”
(Gérbera)

Muitas vezes há necessidade da abstinência sexual durante a
gravidez, para a realização de um tratamento, seja medicamentoso ou não,
com isso temos mais um fator interferindo na vida sexual do casal.
“Teve uns dias que eu não estava podendo ter relação sexual,
por ordem médica, aí então... mas depois tive.”
(Lírio)

“... o médico falou para parar. Desde o 7º mês o médico falou
que era pra ter parado, porque já estava dilatando. Ele disse
para não parar assim, mas para diminuir bastante. Eu estava
igual a uma amiga, com dor. Aí ficava tudo doendo, inchado e
eu, ah não... não dá certo não... melhor ficar quietinha no meu
canto, porque estava doendo bastante e às vezes querendo
sangrar e eu ficava com medo.”
(Margarida)

“... devido aos médicos estarem passando pomada para mim,
tudo isso, não tem como você ter o ato aplicando os remédios.
Já usei duas vezes. Fiz o Papanicolau e usei 10 dias. Dessa vez,
fui de novo ao médico, depois de ter passado 2 meses, ele me
passou mais 7 dias, estou com infecção. Então essas coisinhas
acabam também atrapalhando.”
(Rosa)
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Mesmo sabendo que durante o ato sexual não há interferência direta
com o feto, o estado psíquico da gestante influencia gerando ansiedade e
medo de que o bebê venha a ser prejudicado.
“... tem tido alguns incômodos devido à barriga. Assim, coisa
mais da minha cabeça, fico ansiosa, com medo. Meio restrita,
com medo de machucar, que eu sei que não tem nada a ver, né?
Medo de machucar e de ter algum problema. Aí a minha cabeça
fica totalmente pensando mais nisso. Aí não tem como proceder
o ato sexual.”
(Rosa)

6.6 O PARTO NORMAL E SUA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE SEXUAL
O parto normal, conforme apresentado na introdução, é visto muitas
vezes como causador de “sofrimento” desnecessário para a mulher, além de
danoso ao assoalho pélvico, podendo neste caso interferir de forma negativa
na relação sexual, fazendo com que os casais na maioria das vezes, quando
se tem um convênio de saúde ou melhores condições financeiras, optem pelo
parto cesária.
A maioria das mulheres deste estudo não vê desta forma, e
informaram a opinião do companheiro ou o que acham o que ele pensa a
respeito da interferência do parto normal na atividade sexual.
Azaléia, apesar de ouvir a opinião de colegas sobre a interferência
negativa do parto normal com o intercurso sexual, isso não influenciou naquilo
em que acredita ou na opinião já formada com alguém de mais confiança do
seu convívio social.
“Acho que o parto não trará conseqüências na minha atividade
sexual e nem na do meu marido. Já conversei com algumas
pessoas, todas falaram que é normal, entendeu? Outras falam
assim: Ah... faz parto normal, depois vai ficar estranho, porque
com o parto normal o bebê vai sair, então... ah não! então vai
ficar mais largo, a entrada assim, vai ficar... ah vai ficar
horrível, vai perder a elasticidade isso eu ouvi de colegas e de
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mulheres já mais vividas, mas eu não penso deste jeito. Como a
minha avó falou que não tem diferença, então... não penso
assim.”
(Azaléia)

Nos depoimentos abaixo, as colaboradoras acreditam que não há
influência do parto normal com a atividade sexual.
“Acho que o parto não vai trazer conseqüências na minha vida
sexual e nem na do meu marido. Como eu já te falei, eu acredito
que não, eu acredito que não.”
(Violeta)

“Se o parto trará conseqüências na minha atividade sexual e na
do meu marido, eu acho que não. Ele nunca comentou nada.
Também o meu corpo e vida sexual após os outros dois partos,
pra mim ficou normal não mudou nada não, não mudou nada
não.”
(Tulipa)

“Acho que o parto não trará conseqüência nenhuma. Não, acho
que não. Ele também acha que não.”
(Margarida)

“... o parto não influencia na atividade sexual.”
(Rosa)
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Lírio relaciona alguns eventos que podem contribuir de forma
negativa sobre a sexualidade. Mais uma vez o útero é apontado como um
órgão fundamental no processo sexual.
“Acho que o parto poderá trazer conseqüências na minha
atividade sexual se a criança for grande... se for alguma coisa
que agrave o útero... Porque tem mulher que às vezes
dependendo da gravidez, pode até perder o útero ou trazer
alguma doença em conseqüência disso... Eu acho que tira o
estímulo se acontecer alguma doença, dores, inchaço...”
(Lírio)

Gérbera refere não saber e não ter pensado no parto normal como
agravante da sexualidade.
“Se o parto traz conseqüências na atividade sexual? Não sei.
Para ser sincera, não sei. Não cheguei a pensar nisso não.”
(Gérbera)

Nos depoimentos abaixo, as mulheres apresentam opiniões a
respeito de como o marido vê o parto normal e sua interferência no processo
sexual.
Verifica-se a preferência do marido pelo parto normal devido à
recuperação da parceira.
“Ele acha que é melhor eu ter normal, porque não prejudica em
nada, depois eu saro rapidinho e ele acha que não vai
prejudicar nada.”
(Margarida)

Na fala abaixo, apesar da preferência do marido ser pelo parto
normal por causa da recuperação, este ressalta que a cabeça do bebê não
pode ser muito grande.
“O meu marido falou que espera que seja parto normal, por
causa da minha recuperação. Ele só fica brincando, ele fala
assim: só que o bebê não pode nascer com a sua cabeça, que é
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muito grande a sua cabeça (risos) ele fica só assim, mas
normal.”
(Azaléia)

Gérbera refere que o marido não se preocupa com tipo de parto, a
preocupação maior é com o bem-estar do binômio (mãe e filho).
“Meu marido fala que o parto que for... que o importante é você
estar bem, o bebê ficar bem. Ele não fala nada assim... de se
preocupar com ele. Ele não está preocupado com ele, está
preocupado comigo e com o bebê. Ele quer que ocorra tudo
bem, que nós dois fiquemos bem e não com outra coisa, só com
isso.”
(Gérbera)

Para a informante a seguir, apesar da preferência dela e do marido
ser pelo parto normal, ter o esposo como acompanhante na sala de parto
poderá interferir no relacionamento sexual posteriormente.
“Ah, normal, sei lá, eu acho assim... muito esquisito. O homem
tá lá olhando a mulher parindo o filho... na cabeça dele ele vai
dizer assim: mas isso aí não vai voltar mais ao normal... eu já
não quero muito essa idéia dele assistir o parto, que eu já
imagino que ele já vai... sei lá... eu na minha cabeça imagino, se
ele ver ali, depois ele vai achar que a mulher não serve mais,
que vai ficar só o bagaço.”
(Violeta)

Para Lírio, o atributo fundamental para o desejo sexual masculino é
a beleza do corpo.
“No caso do homem, o parto poderá trazer conseqüências na
atividade sexual se ele ver o corpo deformado, eu acho que isso
já traz, porque o homem é naquilo que ver. Então ele vendo que
a mulher tá gorda, tá mais do que ele imagina, que não tá
durinha, então...não tem vontade.”
(Lírio)

7 O PROCESSO DO NASCIMENTO COMO
RITUAL DE PASSAGEM PARA A CONSTRUÇÃO
DA FAMÍLIA
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As mulheres deste estudo residem no Jardim Keralux, bairro popular
localizado na zona leste de São Paulo. Os imóveis ainda se encontram
irregulares; uma fábrica, que deu origem ao nome do bairro, era proprietária de
90% da área. As terras foram ocupadas para moradia em 1995, a partir da
organização de um loteamento clandestino que se passava por regularizado
(Instituto União Keralux, 2009).
A partir das narrativas das colaboradoras e construção das
categorias culturais, constatou-se que o preparo para a maternidade se inicia
mesmo antes de a mulher engravidar e se renova a cada etapa do ciclo
gravídico puerperal, dando ao nascimento um caráter processual com
características de um ritual de passagem.
Ao se pensar em ritual, pode vir à mente a noção de que é algo
formal e arcaico, quase desprovido de conteúdo, algo feito para celebrar
momentos especiais ou atos ligados à esfera religiosa (Rodolpho, 2004).
Entretanto, para Gennep (1978), o pioneiro dos estudos sobre o tema, o próprio
fato de viver exige passagens sucessivas de uma sociedade especial a outra e
de uma situação social a outra. O indivíduo, durante a sua existência, passa
por uma sucessão de etapas tendo por fim e começo conjuntos da mesma
natureza, como o nascimento, puberdade social, casamento, paternidade,
progressão de classe, especialização de ocupação, morte. Acrescenta que se
ocorre modificação no indivíduo, esse passou por várias etapas e atravessou
diversas fronteiras.
Para Turner (1974) outro autor dedicado ao tema, o rito de
passagem é um processo de transformação.
Davis-Floyd (1992) denomina rito de passagem como uma série de
rituais através dos quais as pessoas são transportadas de um status social
para outro, desse modo transformando tanto a maneira como a sociedade o
define quanto como o indivíduo define a si mesmo. Esse processo
transformativo exigiria experiências fora do comum, incluindo dificuldades e
desafios físicos e mentais, cujo enfrentamento facilitaria a ruptura com o estado
anterior e a abertura psicológica dos iniciados nos novos papéis. Acrescenta
que os rituais têm a função de conduzir as pessoas aos valores centrais de
uma sociedade.
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Van Gennep (1978) mostra que todos os ritos de passagem se
compõem de três fases: separação, margem (liminar) e agregação. DaMatta
(1978) clarifica estas etapas conforme Van Gennep, informando que elas não
são estáticas e, sim, variam de acordo com o tipo de transição que o grupo
pretende realizar. Exemplifica dizendo que se o rito é um funeral, a formalidade
direciona a simbolizar separações; se é mudança de grupo, pelo casamento, a
seqüência tende a representar agregação dessa pessoa à nova família e por
fim, no tocante à liminaridade ou períodos marginais - como o noivado, a
gravidez - a seqüência ritual investe nas margens do objeto em estado de
ritualização.
Cada cultura tem as suas significações e os seus sistemas
simbólicos. Sobre a gravidez, parto e pós-parto, os ritos que acompanham
esses acontecimentos são de acordo com a cultura onde eles ocorrem.
Azevedo (1987) refere que em muitas culturas, o parto traz um
período de impureza para a mulher, levando ao não comparecimento desta ao
templo por ocasião da circuncisão ou batismo do filho, tradicionalmente a
criança é levada pelo pai e pelos padrinhos. Na tradição judaica, a mulher deve
passar por um período de purificação que é finalizado no templo com
oferecimento de um cordeiro e de uma rola em holocausto; sendo a mulher
pobre, duas rolas teriam que ser sacrificadas. O sacerdote rezaria por ela,
quarenta dias após o parto se de menino, e oitenta dias, se de menina.
O mesmo autor cita o ritual de “couvade”, traduzido por alguns como
“recolhimento”, que ocorre em populações tribais de índios do Brasil e de
outros continentes, onde o marido recolhe-se ao leito ou à rede,
experimentando sintomas típicos da gravidez; faz dieta e repouso como se
tivesse parido.
Segundo Rodrigues (2006), no norte da Nigéria a placenta e o
sangue expelido durante o parto são conservados pela família, para queimá-los
posteriormente, evitando assim possíveis práticas mágicas contra a parturiente
e seu filho. No Japão os nascimentos são tão íntimos quanto às relações
sexuais, onde a mulher suporta a dor do parto sem gritar, para não dar ao ato
caráter público. Em algumas culturas o parto de gêmeos é motivo de
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celebração, mas considerado mau agouro em outras. Entre as populações do
delta do rio Níger, por exemplo, a regra é que morram a mãe e os gêmeos.
As próprias técnicas obstétricas variam de uma cultura para outra.
Em algumas, as mulheres parem em pé. Em outras, fatores como temperatura,
luminosidade, limpeza, não interferem no processo do parto. Algumas
sociedades lançam mão de procedimentos cirúrgicos para apressar ou facilitar
o nascimento e em outras essas técnicas não são conhecidas. A dor do parto
também é enfrentada de forma diferente, sendo de intenso sofrimento para
alguns grupos, mas para outros, isso é encarado de forma natural. Algumas
parturientes ficam sozinhas durante o processo de nascimento, enquanto em
outras culturas, essas necessitam de ajuda de profissionais, parentes,
curandeiros (Rodrigues, 2006).
O nome da criança é outro ritual de nascimento que significa na
maioria das vezes a inclusão desta no grupo (Rodolpho, 2004). Rodrigues
(2006) acrescenta dizendo que talvez em nenhuma sociedade o evento
nascimento já considera a criança como membro completo, há necessidade de
incluí-la no sistema social e isso é realizado através de símbolos, dando-lhe um
nome, atribuindo-lhe papéis. Esses rituais promovem a sua passagem de
natureza para o estado de cultura.
Analisando os dados deste estudo, podemos observar que algumas
mulheres se prepararam para a gravidez ou, quando se descobriram grávidas,
colocaram em suspensão algumas atividades. Segundo Gennep (1978),
algumas etapas e momentos de passagem, requerem estágios de relativa
parada e suspensão. O processo de nascimento para este grupo de gestantes
se estabeleceu a partir da gravidez, cujos rituais já contemplavam a criança
que iria nascer. A parada de algumas atividades, o preparo para a
maternidade, a mudança nos papéis familiares e os significados atribuídos ao
próprio corpo, enquanto mãe e enquanto mulher, corroboram a compreensão
do processo de nascimento como um rito.
Analisando as condições de vida das colaboradoras deste estudo,
estas pertencentes a classes populares, que encontraram abrigo no Jardim
Keralux, pois a maioria era migrante, vinda do Nordeste, as dificuldades
encontradas na manutenção da sobrevivência eram muitas e com a notícia da
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gravidez, às vezes não planejada, os projetos de vida ou familiares tinham que
ser reelaborados. “Eu estou triste, porque eu não estava totalmente preparada...
Queria estar na faculdade... ter me formado; ah... só por isso. Eu tinha uma intenção de
ter com mais ou menos 22 pra 23 anos, veio com 2 anos a menos.”
O primeiro aspecto a ser considerado diante de uma gravidez não
planejada, principalmente para as mulheres que não tinham um núcleo familiar
independente, era a questão da moradia e a formação de uma família, pois
uma vez anunciada a gravidez, a mulher passa a não ser mais vista como
namorada. Observa-se nessa comunidade a importância de pai e mãe estarem
juntos

no

processo de nascimento, na perspectiva de o filho ser

responsabilidade do casal. Nessa ocorrência verificada aqui, as duas
colaboradoras residiam com a família do marido, que almejavam ter o seu
próprio espaço, como enfatiza Azaléia: “Estamos construindo a nossa casa em
cima da casa da minha sogra... Acho que esta semana já dá para fazer o contra-piso,
pois está quase tudo rebocado; dar o contra-piso aí vamos mudar as coisas, para
depois terminar quando a gente tiver lá em cima mesmo.”
Para Sarti (2007), a casa é onde se concretiza o projeto de se ter
uma família, onde os papéis do pai e da mãe ficam mais definidos. Na
impossibilidade de se ter uma moradia, para formação de um núcleo
independente, o novo casal fica provisoriamente na casa dos pais de um dos
cônjuges; a tendência é que passam a morar com os pais do marido,
justificando assim à atribuição do homem como provedor do teto. É o que se
observa na fala a seguir: “Com a minha sogra logo no começo a gente brigava
bastante, ela ficava falando... ela não me conhecia, ela ficava achando... um monte de
coisa ela achava, aí agora melhorou; agora é como se eu fosse da família...”
O boletim “Especial mulheres” do DIEESE, de março de 2009
destaca a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho nas últimas
décadas, em especial a partir dos anos 90. Comparada ao trabalho masculino
há maior concentração no segmento dos serviços considerados tipicamente
femininos, freqüentemente com menor proteção legal e rendimentos inferiores
aos dos homens. As maiores dificuldades de obtenção de um trabalho
remunerado, enfrentadas pelas mulheres com filhos, indica que a maternidade
é vista, muitas vezes, como um obstáculo pelo mercado de trabalho (DIEESE,
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2009). É o caso de Tulipa que relatou: “O médico me deu uma carta pra eu ficar 10
dias pelo menos com ela (filha doente), aí eu peguei a carta fui levar pra minha patroa
pra ela ver, ela descontou os 10 dias e ainda me mandou embora. Eu não era
registrada, eu só não botei ela no pau, sabe por quê? porque é tipo assim: ah, deixa na
mão de Deus...”
A combinação de fatores culturais e econômicos leva à mulher a
sentir necessidade de trabalhar, pois hoje se espera que essa tenha um
emprego remunerado, tanto para sentir-se independente e cidadã produtiva
como também para ajudar no orçamento doméstico que é o que pretende fazer
a colaboradora Tulipa, após a gestação: “se eu conseguir um serviço eu vou; eu
vou porque a gente não pode ficar assim, tem que trabalhar, porque tem três filhos, eles
querem as coisas...”
A pausa ou suspensão temporária das atividades durante a
gestação foi feita por todas as mulheres do estudo, por motivos diversos, mas
enfatizam os desconfortos da gestação e a dificuldade de conseguir emprego
nessa fase, como fatores determinantes; “Agora eu estou só em casa. O médico
falou para eu parar de ir pra escola por causa da dor, então eu não estou mais indo,
estou fazendo só trabalhos para reposição das aulas.” Uma colaboradora deixou o
trabalho, para se preparar para a maternidade - “Eu trabalhava antes como
auxiliar administrativo, há um ano resolvi deixar de trabalhar para me preparar para a
gravidez.” Assinalam desta forma, um ritual no processo gestatório, onde há
suspensão das atividades, para se dividir entre o novo papel materno e “mãe
de família”. Sobre esta última atribuição, Paim (1998) refere que são distintas
as atribuições de homens e mulheres, sendo que o homem é tido como
provedor, responsável pelo sustento da família, enquanto que a mulher assume
tarefas consideradas femininas: cuidar dos filhos, do marido e atividades
domésticas. Refere ainda - em estudo sobre concepções e práticas acerca da
vivência da gravidez e maternidade de algumas mulheres de grupos urbanos
de baixa renda em Porto Alegre - Rio Grande do Sul - que a maternidade é
uma condição necessária para a mulher tornar-se completa e realizada como
sujeito deste universo simbólico. As meninas desde cedo são preparadas para
o papel de mãe, ajudando nas atividades domésticas e no cuidado dos irmãos
menores. A gravidez e a maternidade são experienciadas não somente como
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um processo corporal, mas isso confere à mulher um status superior em
relação àquela sem filhos. Entre as colaboradoras, nenhuma tinha emprego
fixo e nem perspectiva de desenvolver uma carreira profissional; as atividades
remuneradas eram exercidas temporariamente em momentos de dificuldade
financeira.
Em relação

à

família,

ilustraremos

apenas

a

questão

do

relacionamento do casal e a manutenção do casamento, visto que há uma
pluralidade de significados que perpassam as relações e estes dois aspectos
foram colocados pelas colaboradoras os quais citaremos a seguir.
A maioria das mulheres estava esperando o seu primeiro filho,
destas não se visualizou instabilidade na relação, ao contrário, narraram a
convivência

com

o

marido,

apontando

felicidade,

companheirismo

e

afetividade, principalmente pela chegada de um novo membro. As duas que
tinham filhos passaram por conflitos no relacionamento conjugal, sendo que
uma reconsiderou as desavenças e outra não. Nos dois casos, o ponto
fundamental para a reconciliação: “Resolvi dar outra chance pra ele, vamos viver
bem numa boa; porque a gente não vive com uma pessoa para depois descasar. A gente
pensa em viver bem, por causa dos filhos.” (Tulipa) ou rompimento foi a proteção
dos menores. “Aí foi quando eu tava me separando do marido, por causa do
comportamento dele... mulher é assim, a gente pensa muito em família, quer ter uma
família aí vai dá a chance e quebra a cara de novo; aí foi onde veio esse bebê, mas
graças a Deus não tô reagindo nada contra a criança e sim contra ele, que é o
correto.” (Lírio)
Couto (2005) diz que as relações familiares não devem ser vistas
como organizadas por regras dadas, mas sim, como fruto de contínuas
negociações e acordos entre os seus pares, a duração no tempo vai depender
da duração dos acordos.
A família aparece como projeto maior para algumas colaboradoras,
cuja esperança de melhoria de vida é depositada na união de forças entre
marido e mulher. Sarti (2007), fazendo uma revisão da literatura brasileira
sobre

famílias

pobres,

diz

que

há

socioeconômicas e estabilidade familiar.

uma

relação

entre

condições
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A vulnerabilidade da família pobre, quando centrada no pai/provedor,
ajuda a explicar a freqüência de rupturas conjugais, diante de tantas
expectativas não cumpridas, para o homem, que se sente
fracassado, e para a mulher, que vê rolar por água a baixo suas
chances de ter alguma coisa através do projeto do casamento (Sarti,
2007, p. 66).

Podemos constatar tal afirmação na fala das duas mulheres que
enfrentaram a crise conjugal:“A gente sai do Ceará, fica dando chance prá uma
pessoa que às vezes tá botando a gente prá trás e a gente não tá vendo. O meu objetivo
era o quê? Era ter a família, era conseguir as coisas, entendeu? Mas aí eu tinha um
inimigo dentro de casa e não sabia.” (Lírio)
Para compreender a vivência dos processos fisiológicos do corpo
durante a gestação, além da pergunta elaborada para esse fim (Anexo 3), foi
solicitado às mulheres que desenhassem em uma silhueta (Anexo 4) aquilo
que estivesse envolvido com o corpo, a gravidez e a sexualidade, isso com o
objetivo de coletar dados adicionais à entrevista e verificar a representação que
elas tinham do corpo e os seus significados sobre a gestação e sexualidade.
Victora (2001) refere que nos estudos das práticas e representações
femininas a respeito da sexualidade, da gravidez e da contracepção, vincula-se
o entendimento do corpo como uma matriz de significados, onde há dois
extremos: em um extremo, o corpo modelado culturalmente, e no outro, a
leitura desse corpo feita por diferentes agentes sociais.
Das mudanças do corpo ocorridas durante a gestação, a maioria
citou ou representou graficamente as que estavam relacionadas a algum sinal
corpóreo, sensações experimentadas e comparação com o seu corpo não
gravídico. “Nessa gravidez eu estou sentido diferença mais agora mesmo; a barriga a
crescer... Engordei quatro quilos e meio, porque eu perdi seis no começo.” (Azaléia).
“... o seio eu acho diferente que incha, coça...” (Violeta)
A experiência prática, ou seja, a mulher fazendo comparações com o
seu corpo anterior à gravidez, ou com outras gestações suas ou de mulheres
da sua rede social, faz com que ela perceba e identifique as sensações e
modificações atuais (Victora, 2001), isso é observado também na fala de
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Margarida que ao fazer o desenho relata: “Tô aumentando um pouquinho tudo,
porque tudo ficou maior; eu engordei bastante também.”
Gualda (2003b) refere que durante o processo de parto, o
conhecimento da mulher sobre o seu corpo aumenta à medida que essa vai
adquirindo mais experiências e construindo um esquema de referências, isso
contribui de forma positiva, pois além de ampliar as possibilidades, a mulher se
sente mais autônoma para desenvolver ações ou tomar decisões a seu favor,
pois passa a conhecer melhor a sua natureza.
Às vezes as metáforas foram usadas para explicar as alterações do
corpo. “[...] quando acordo de manhã estou toda inchada, minha cara fica igual uma
bola. Eu olho no espelho e está aquela bolona assim... aí vai passando o dia e vai
desinchando e depois vai desinchando as mãos e depois os pés.” (Margarida)
As metáforas são empregadas em diferentes culturas para explicar
sinais e sintomas emitidos pelo corpo, já que as interpretações das sensações
corporais experimentadas pelo indivíduo e as interpretações médicas dadas a
essas sensações são de acordo com códigos específicos a esses dois grupos
e que fazem uma leitura que procura determinada significação. Assim o corpo é
tomado por signos, (qualquer fenômeno gerador de significação e sentido) que
tem a função de transmitir uma informação, estabelecendo a comunicação
(Ferreira, 1994).
O sinal corpóreo mais relatado foi o crescimento da barriga,
denotando e tornando real o estado gravídico. Algumas mulheres ficaram
orgulhosas com essa característica gravídica e sendo aprovadas por
comentários externos sobre a sua aparência que reforçava o aumento da sua
auto-estima: “Eu não me vejo feia, eu acho que todo mundo fica elogiando que eu
fiquei até mais bonita, eu tô até achando melhor; como eu já vestia roupas folgadas, as
roupas caíram melhor, prefiro agora que a barriga está maior do que antes; não dava
prá ver a barriga, acho que agora ficou melhor”. (Azaléia) Outras já associaram o
crescimento da barriga com um corpo gordo, disforme podendo comprometer a
sua imagem, conforme relata Violeta: “Uma coisa que acho que nesta data já com 5
meses já era prá eu estar mais gorda, então ainda bem que graças a Deus que não tô
gorda ainda.”
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Acreditam que com o crescimento abdominal ficarão mais pesadas,
incomodadas e limitadas nos afazeres. Buscam nas experiências dos outros
um referencial para a percepção das suas alterações: “Uns falam que engorda
bastante, mas estou no 5º mês e só engordei 2 kg, os médicos falam que não é bom ficar
muito magra e nem gorda também.” (Rosa). “Eu tô achando muito grande e pesada a
minha barriga, aí eu fico preocupada de não agüentar, de não fazer as coisas de dentro
de casa.” (Gérbera)
A maioria das colaboradoras demonstrou através dos desenhos
modificações nos atributos de beleza feminina como cabelos e pele,
reproduzindo regras de estética corporal que a cultura impõe.
Para Medina (1998) o indivíduo já começa a possuir marcas sociais
desde a sua vida intra-uterina, neste período já são definidas algumas “marcas
registradas”, como o que é a mãe e o pai, que por sua vez já receberam
também as marcas traçadas pela cultura, produto de uma evolução biológica,
histórica e humana. Durante e após o parto e no desenvolvimento inicial do
corpo, o cultural começa a concorrer com o biológico e continua durante todas
as etapas do desenvolvimento desde os movimentos das mãos ao
estabelecimento da linguagem, assim, a dependência biológica vai se tornando
cultural. O corpo torna-se parte da cultura e por ela modelado. Acrescenta o
autor que é necessária a preparação (do corpo) para o convívio social, sendo
indispensável aprender as regras da sociedade; de agora em diante começa a
divisão; começa a educação. “O corpo da criança vai sendo violado por um
conjunto de regras socioeconômicas que sufoca, domestica, oprime, reprime,
“educa” (Medina, 1998, p.66).
Queiroz e Otta (2000) referem que os cabelos da cabeça são
imbuídos de simbologias; conforme o seu estado pode revelar a vivência e a
condição da pessoa em um determinado grupo social. Meu cabelo caiu todo e
continua caíndo... tá ralo, ralo, aqui na frente.” (Rosa) Gérbera escreveu no seu
desenho que os seus cabelos caíram muito e ficaram “espichados”.
Já Tulipa, depois de termos encerrado a entrevista, procurou-me
como conseguiria um dermatologista para tratar as manchas que apareceram
no rosto. Rosa também ficou preocupada com as espinhas: “[...] atacaram as
espinhas, no rosto, nas costas...” e Margarida preocupada com as estrias devido
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ao crescimento da barriga “[...] a barriga vai crescer mais. Se não sair mais estrias
para baixo. Saíram três e duas aqui e no peito também. Isso incomoda bastante. Era
uma das coisas que eu não queria que saísse, era a estria.”
Rodrigues (2006) diz que o corpo é utilizado como um sistema de
expressões. O autor cita vários exemplos de expressões que representa
alguma parte do corpo: coração para alguns representa a sede da vida
intelectual; para outros, da vida emotiva. Podemos observar que, em relação às
gravuras que têm a representação do coração, as colaboradoras verbalizaram
algum tipo de emoção ao fazer o desenho: Lírio tem tristeza em seu olhar; esta
colaboradora narra a separação conjugal e estava bastante sensível com o fato
que havia acontecido quinze dias antes da minha visita. Tulipa verbaliza ao
desenhar que estava feliz com a gravidez, fala do sexo da criança e da
conquista em conseguir agendar a cesárea e laqueadura tubária. Nota-se na
representação abaixo tristeza para uma e felicidade para a outra que esboça
isto de outra forma: com o sorriso.

Lírio

Tulipa
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Continuando a nossa comparação com estes dois desenhos, nota-se
a baixa auto-estima em que se encontra Lírio; ao fazer o desenho foi chamada
a atenção pelo seu filho de 5 anos sobre a falta dos cabelos e orelhas; mas se
deteve nos caracteres que a incomodavam: “Eu sei que deu umas engordadas
muito por aqui... (nas pernas) aqui as bochechas que aumentaram mais um pouco, tô
bochechuda, aqui também tá um papado, aí essas coisas aqui são celulites (pontinhos
nas coxas) já tinha, mas aumentou mais ainda. O que eu estou olhando que é depois
disso tudo, trabalhando, quero juntar um dinheiro e fazer uma reforma, isso está me
servido para que depois eu comece a melhorar a minha imagem; os olhos estão aqui...
tristes...”
Outras alterações relatadas que não puderam ser representadas
foram apontadas como desagradáveis pela maioria das mulheres, como:
alterações nas mamas, incômodos digestivos e inchaço no corpo.
Algumas dessas modificações foram explicadas com base em
crenças populares; as mulheres buscaram justificativas para essas situações
no feto e no sexo deste. Apesar de a gravidez ser um fenômeno biológico
natural, pode ser vivenciada mediante um universo cultural (Paim, 1998).“[...]
só a parte ruim é... porque eu tenho muita azia, tudo que eu como. Os dois nasceram
cabeludos e dizem que a azia vem disso. Porque a criança nasce muito cabeluda.”
(Tulipa). “Meu cabelo caiu todo e continua caíndo. Dizem que depois fica pior, que
quando ganhar cai mais ainda. Dizem que quando é menino homem é que cai.” (Rosa)
No que diz respeito ao aparelho reprodutor feminino, a maioria das
imagens apresenta a cavidade abdominal ocupada pelo feto. Há sempre uma
conexão entre o cordão umbilical com o umbigo da mãe ou com o seu
estômago, sugerindo a manutenção vital da criança e a dependência materna.
Apesar de demonstrarem uma dimensão imaginativa, as figuras trazem
também uma reinterpretação do discurso médico. Azaléia disse não conseguir
ver as partes de dentro do seu corpo, o único órgão relatado verbalmente foi o
útero, apontou a sua localização corretamente; Já Margarida não somente
desenhou o útero com o feto, como também adicionou outros órgãos que não
estavam diretamente ligados ao aparelho reprodutor: “Eu acho que está tudo
muito amassado lá dentro, a bexiga está aqui amassadinha, o intestino está atrás
também, tá tudo atrás; acho que só a criança que está na frente. Ela está com o
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joelhinho pra cima, porque tem um negocinho aqui (aponta para a barriga, logo
acima do umbigo), ela chuta aqui, eu vi no ultrassom. Acho que o cordão saiu pra
fora e grudou no estômago, o estômago fica mais ou menos aqui e sobe pra garganta e
tem uma aberturinha, aí quando a comida vem ele suga as vitaminas, acho que é
assim...”
Outra colaboradora, apesar de estar no segundo trimestre
gestacional, não demonstrou dessa forma o seu corpo no desenho. Ficou
preocupada em delinear o aparelho reprodutor feminino e o fez com
propriedade. Segundo Victora (2001), isso indica uma releitura do discurso
médico, difundido no posto de saúde, em revistas e na televisão.
As modificações do corpo ocorridas durante a gravidez pode levar a
mulher a se preocupar que elas sejam definitivas, danificando a sua imagem, já
que culturalmente a beleza corporal é bastante disseminada pela mídia, pelas
propagandas e no convívio social, talvez sendo este fator o mais impactante,
pois é na convivência do dia a dia que de fato experimentamos a aprovação ou
reprovação da nossa

imagem. As

colaboradoras

formulam as

suas

expectativas em relação ao corpo após a gravidez tomando por base a vivência
de outras mulheres. “A minha cunhada mesmo que teve filho agora, eu me assustei
com aquilo, porque ela ficou deformada, deformada. Aqui entre as pernas dela, aqui
(barriga) dela coçar, ela coçou e ela engordou muito. Aqui nos seios, que ela tem os
seios grandes, então os seios dela ficou deformado de estria, tanto na barriga, como
nas pernas, entre as pernas, ela ficou deformada.” (Violeta) “Ah... eu acho que... bom,
todo mundo fala: depois o peito vai e cai, vai ficar caído, vai ficar feio, não fica a
mesma coisa de antes e eu estou vendo a minha barriga esticar demais e depois ficar
muito flácida, cheia de estrias também.” (Azaléia)
Há uma glorificação do corpo no Brasil, principalmente no final do
século XX e início do XXI, com exibição pública deste, que antes era escondido
e controlado, confirmando signos de uma nova moralidade, impondo um novo
padrão estético: o de “boa forma” (Goldenberg, Ramos, 2002).
Verificamos que há um ritual durante o processo de nascimento no
tocante ao cuidado corporal, na expectativa de que este volte ao estado prégravídico, ou melhor.
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Foram apontados cuidados com a pele para evitar estrias: “tomo meu
banho e passo meu óleo e meu hidratante, eu tenho que passar.” (Violeta) “Eu vivo me
entupindo de óleo de amêndoas que a minha mãe falou que é bom; eu passo óleo de
amêndoas e depois que seca, umas duas horas depois, eu passo hidratante em cima.”
(Azaléia)
Esse ritual com a pele na gestação está arraigado na nossa
sociedade. Orientamos esse cuidado, também é veiculado pela mídia
televisiva, onde geralmente as atrizes famosas ou apresentadoras de
programas que estão grávidas ou passaram por essa experiência, fazem
propagandas dos óleos e hidratantes, na maioria à base de amêndoas,
exibindo uma barriga perfeita.
A maioria das colaboradoras relatou de certa forma o ganho de peso
corporal como fator causador da deformação da sua imagem. Apesar de ser
um único corpo, as mulheres demonstraram uma divisão entre o corpo
enquanto mãe (durante a gravidez) que pode ser gordo sendo aceito
naturalmente pela sociedade e a idealização de um corpo mulher, devendo ser
esse magro, compatível com os padrões estéticos atuais. “... tenho fé em Deus
que não vou ficar gorda depois da minha gravidez, depois que ganhar, ficar com o meu
corpo deformado, espero não criar estria, nem varizes, os peito rasgar... de coçar né,
que tem muitas mulheres que se rasga.” (Violeta) “Depois do parto eu acho que eu vou
ter que fazer um cooper (risos). Eu tô com 70 quilos, eu sou baixinha, enquanto tá com
a barriga tá bom, mas depois?” (Tulipa)
Sobre essa ambigüidade corporal na gestação, podemos compará-la
conforme o exemplo de Queiroz e Otta (2000, p. 48):
A despeito de normalmente suscitar reações eróticas nos homens, a
exposição dos seios na amamentação inibe tais reações. Neste caso,
o que está em jogo é a condição “sublime” da mãe sexualmente
indisponível e não da mulher fêmea estimuladora do homem macho.

Quanto ao aspecto de beleza corporal, esses mesmos autores
colocam que alguns estudos têm apontado mudanças nas expectativas
culturais; hoje há uma valorização da esbelteza; no passado as “gordinhas”
eram mais desejadas.
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Coccaro (2005) em seu estudo sobre “percepção de engordar junto
a um grupo de gestantes” refere que as preocupações médicas e das
colaboradoras se aproximam, tendo em vista que elas demonstraram ter
dificuldade para emagrecer ou voltar ao peso anterior à gravidez. Igualmente
neste estudo, o peso corporal foi indesejado por questões estéticas pelas
mulheres pesquisadas. Podemos constatar na fala de Violeta: “[...] então a única
coisa que eu só tenho medo é engordar demais que eu sou baixa e também tenho fé em
Deus que não vou ficar gorda depois da minha gravidez.”
A sexualidade, sendo uma das manifestações do corpo, também foi
contemplada neste estudo, partindo de uma inquietação da pesquisadora
conforme colocado na justificativa, que ao prestar assistência ao parto normal
como

enfermeira

obstétrica,

freqüentemente

se

deparava

com

questionamentos das mulheres sobre um posterior prejuízo na vida sexual do
casal, tendo como agravante nesse processo a passagem do bebê pela vagina.
Portanto, a sexualidade será apresentada aqui, centrada na configuração do
grupo estudado - mulheres grávidas vindo de relacionamentos heterossexuais.
Assim como o corpo, a sexualidade é construída cultural e
socialmente. Rodrigues (2006) refere que toda cultura se preocupa com as
manifestações da sexualidade, coibindo-as ou estimulando-as.
Heilborn (1999, p. 40) afirma que:
A cultura (em sentido lato) é a responsável pela transformação dos
corpos em entidades sexuadas e socializadas, por intermédio de
redes de significados que abarcam categorizações de gênero, de
orientação sexual, de escolha de parceiros.

Em algumas sociedades a relação sexual ganha caráter perigoso se
praticada em algumas circunstâncias, como estando a mulher menstruada ou
grávida; acredita-se que há efeitos nocivos: impotência, esterilidade, podendo
gerar monstros ou outras ocorrências negativas. O autor completa dizendo que
a justificativa em proibir a atividade sexual nessas circunstâncias está em
sacralizar alguns estados corporais, tendo que, contudo, separar o sagrado do
profano, devendo, portanto, obedecer a alguns ritos (Rodrigues, 2006).
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Como refere Heilborn (2006a), as práticas sexuais se diferenciam
em cada sociedade, essas diferenças são dependentes dos referencias
agregados aos segmentos sociais.
No mundo ocidental, a existência da dualidade entre corpo e alma,
onde o corpo é tido como matéria/mortal e a alma/imortal, tendo como base a
visão cristã, fez com que a sexualidade fosse vivida de forma reprimida, já que
o sexo foi a causa do pecado original, herdando a humanidade a natureza
carnal e também a vergonha conseqüente do coito. Na segunda metade do
século XIX, o sexo começa a ser falado e a ser escrito com mais clareza saindo
da condição de pecado e passando para uma condição necessária ao ser
humano (Cabral,1995).
Foucalt (2005) refere que no início do século XVII a sexualidade era
vivida sem disfarce: gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões
visíveis, anatomias a mostra, crianças na roda dos adultos, todas essas
atitudes eram mais frouxas se comparadas com as do século XIX, mas foram
encerradas, ficando restritas ao domicílio, à família conjugal ou ao local mais
reservado: o quarto dos pais, tudo isso coincidindo com o desenvolvimento do
capitalismo, pois havia necessidade de produção, vinda da força de trabalho,
que não poderia ser dissipada pelo prazer sexual.
As mulheres desta pesquisa narraram a respeito da vivência sexual
durante a gestação, como elas esperavam ser essa vivência após o parto e
ainda sobre o parto normal e sua relação com a atividade sexual.
A sexualidade foi definida pela maioria das mulheres como sinônimo
de ato sexual.
Diferente do que vimos anteriormente, que as colaboradoras
colocaram em suspensão as suas atividades de trabalho durante a gravidez, a
questão sexual, ou precisamente como consideraram, o ato sexual, não houve
pausa. O que relataram foi uma baixa da libido durante a gravidez sendo esta
compreendida pelo companheiro. “[...] da minha parte, eu perdi um pouco de
vontade. No começo eu tava com mais vontade, mas agora diminuiu bastante, está
totalmente diferente.” (Azaléia) “[...] eu não senti muita vontade de fazer não; eu
mesmo, falando a verdade, dizer assim eu sinto vontade, fazer como as meninas fala
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que muitas mulheres sente mais vontade de fazer quando está grávida, eu até agora não
senti não.” (Violeta)
As colaboradoras também citaram outras causas que interferiram na
vivência sexual como: dor no ato sexual, indisposição, cansaço, dor em baixo
ventre e abstinência sexual para um tratamento médico (inibição de trabalho de
parto prematuro e infecção vaginal). “[...] agora não consigo mais fazer nada,
porque as vezes dói, quando assim, vai colocar, começa a doer... Desde o 7º mês o
médico falou que era pra ter parado, porque já estava dilatando. Ele disse para não
parar assim, mas para diminuir bastante.” (Margarida) “[...] devido aos médicos
estarem passando pomada para mim, tudo isso, não tem como você ter o ato aplicando
os remédios. Já usei duas vezes. Fiz o Papanicolau e usei 10 dias. Dessa vez, fui de
novo ao médico, depois de ter passado 2 meses, ele me passou mais 7 dias, estou com
infecção. Então essas coisinhas acabam também atrapalhando”. (Rosa)
Percebemos que as colaboradoras também seguem a um ritual no
processo de saúde e doença, obedecendo a alguns ritos de cuidados,
corroborando quando Monticelli (1997) coloca que o processo de nascimento
no tocante à saúde e a doença exige determinados cuidados culturais e
profissionais para conservação da saúde.
Após terem experimentado esse estado corporal, esperam que o
corpo que antes da gravidez sentia desejo e prazer retorne após o parto;
buscam, assim, as experiências anteriores - quando não grávidas - para traçar
as expectativas. Há nas falas preocupação com essa questão:“ [...] só espero
que a minha vontade volte, porque perdi totalmente a vontade...” (Azaléia) “Fico só
preocupada nisso, depois do parto eu não voltar mais ao normal, como era antes.”
(Gérbera)
Sobre a interferência do parto normal na atividade sexual posterior, a
maioria das mulheres deste estudo acredita que não haverá interferência,
contrariando o que muitas vezes ouvi em sala de parto - que poderia a “vagina
ficar larga”, que o marido iria reclamar do “afrouxamento vaginal” provocado
pela passagem do bebê. Progianti, Araújo e Mouta (2008), no seu estudo sobre
“Repercussões da episiotomia sobre a sexualidade”, relatam que os
depoimentos mostraram preocupação em relação a possíveis deformidades da
genitália, como também de a vagina ter ficado larga. Algumas colaboradoras
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até referiram ouvir isso de alguém da sua rede social, mas prefere acreditar em
alguém mais próximo e em quem ela realmente confia. “Acho que o parto não
trará conseqüência nenhuma. Não, acho que não. Ele também acha que não.”
(Margarida)“ [...] o parto não influencia na atividade sexual.” (Rosa)
Azaléia disse ter ouvido de algumas colegas: “Ah... faz parto normal,
depois vai ficar estranho, porque com o parto normal o bebê vai sair, então... ah não!
então vai ficar mais largo, a entrada assim, vai ficar... ah vai ficar horrível, vai perder
a elasticidade isso eu ouvi de colegas e de mulheres já mais vividas, mas eu não penso
deste jeito. Como a minha avó falou que não tem diferença, então... não penso assim.”
Outra colaboradora diz que pode haver algum prejuízo na vida
sexual se a criança for grande ou também se ocorrer algum processo
patológico que envolva o útero, tendo que para isso extirpá-lo. “[...] poderá
trazer conseqüências na minha atividade sexual se a criança for grande... se for alguma
coisa que agrave o útero... Porque tem mulher que às vezes dependendo da gravidez,
pode até perder o útero ou trazer alguma doença em conseqüência disso.” (Lírio)
A colaboradora, através dessa afirmativa, correlaciona tamanho da
criança ao nascer com danos ao útero, repercutindo negativamente na sua
atividade sexual. O útero é visto como um órgão importante na vivência da
sexualidade, como também diz violeta: “o útero da mulher é como se fosse um
elástico, ele se abre pra ter o filho, depois ele volta, fecha, vai ficar normalzinho de
novo, vai ficar virgem de novo, não vai ficar virgem, porque não é virgem, mas vai ficar
como se fosse virgem de novo, normal.”
Paim (1998) no seu estudo encontrou essa concepção na fala das
mulheres sobre o corpo gravídico, com movimentos de abertura (permitir que o
bebê nasça) e de fechamento, indicando assim um bom funcionamento.
Igualmente Leal (2001), observou no seu estudo que as mulheres relacionam o
período fértil ou perigoso, podendo engravidar, com o período menstrual, já que
o corpo se abre dando evasão ao fluxo menstrual e volta a se fechar.
Uma única colaboradora que estava no segundo trimestre
gestacional relatou não ter pensado nesse aspecto ou relação entre parto e
interferência na vida sexual.
Procuramos saber ainda das mulheres qual era o pensamento do
marido em relação ao tipo de parto e se esse comentava alguma coisa ligada à
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sexualidade. Para a maioria, os seus respectivos companheiros acreditam que
o parto normal não trará conseqüência nenhuma na atividade sexual, muito
pelo contrário, torcem para que seja parto normal devido à recuperação que é
mais rápida. “O meu marido falou que espera que seja parto normal, por causa da
minha recuperação.” (Azaléia) “Ele acha que é melhor eu ter normal, porque não
prejudica em nada, depois eu saro rapidinho” (Margarida)
Vimos que alguns aspectos durante a gravidez tiveram influência
cultural, principalmente aqueles atrelados ao “corpo exterior”, aos atributos de
beleza; já outros ligados às sensações corporais foram vividos de maneira
singular, onde cada mulher experimentou de forma muito exclusiva o processo
de nascimento
Podemos concluir que os significados do corpo e da sexualidade
durante a gestação, são construídos no interior de um processo ritual,
orientados pelos valores centrais do grupo no qual as mulheres estão inseridas.
Trata-se da família concebida como um valor, transmitido culturalmente e que
permite a passagem por essa fase de transição vivenciada na gravidez,
reintroduzindo a mulher na sua identidade feminina de “mãe e esposa”, ou seja,
“a vida de sempre”.
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Este estudo ancorado na Antropologia Médica, tendo como ponto de
análise o processo do nascimento como ritual de passagem para a construção
da família, permitiu compreender os significados do corpo para um grupo de
gestantes, como essas mulheres vivenciaram as modificações do corpo
ocorridas no período gestacional, bem como compreender qual a visão que
tinham sobre o parto normal e sua influência na atividade sexual
posteriormente.
A Antropologia Médica serviu de suporte na compreensão do
significado do corpo e, concomitante a esse, a sexualidade para as gestantes,
já que a gestação se traduz em um momento repleto de mudanças biológicas,
psicológicas em que entrelaçam fatores sociais e culturais contribuindo de
forma significativa na maneira pela qual cada mulher vivência esse processo.
Não poderia ser de outra forma a busca dos dados senão pela
pesquisa qualitativa e o método etnográfico, mergulhando no contexto
sociocultural, para elucidar os fenômenos que se buscavam.
A narrativa das mulheres perpassou momentos que de alguma
forma marcaram a sua trajetória no ciclo reprodutivo, como a menarca, início
da vivência sexual, as condições de vida na gestação e as transformações
corporais e sexuais no período gestatório.
Desta forma, sedimentou-se a compreensão de que a gestação traz
mudanças não somente corporais (locais e sistêmicas) como também de
caráter psicológico e social, fazendo com que as mulheres busquem apoio na
sua rede social, onde nascem os significados que dão suporte a suas
experiências de vida.
A análise do processo do nascimento como ritual de passagem para
a construção da família, sintetizou a forma de vivenciar o período gravídico
para as colaboradoras deste estudo, já que toda a experiência corporal na
gestação, suas mudanças e repercussão na atividade sexual, bem como a
reelaboração nos projetos de vida estiveram presentes desde o momento em
que essas mulheres se perceberam grávidas, quando vários rituais foram
seguidos, preparando a vida e o corpo para as etapas do processo que teriam
que percorrer.
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As

transformações

corporais

ocorridas

na

gravidez

foram

vivenciadas de forma natural pelas mulheres do estudo, relataram as
modificações que estavam interligadas a outros sinais corpóreos ou sensações
experimentadas. Algumas verbalizaram um sentimento ambíguo para essas
transformações: às vezes foram encaradas como desconfortáveis, enfadonhas
e às vezes como algo bom, principalmente no que diz respeito ao crescimento
da barriga.
Se por um lado expressaram encantamento com o tamanho
abdominal, por outro, houve preocupação com o crescimento exagerado deste,
a ele atribuindo a deformação da imagem após a gravidez, no que diz respeito
ao aparecimento de estrias, flacidez e “barriga quebrada” (gordura localizada
no abdome). Os atributos físicos instituídos pela sociedade atual vêm ditando
um padrão de beleza nem sempre alcançado pelas mulheres e quando essas
se vêem fora do modelo, em decorrência da gestação, temem que essas
mudanças sejam definitivas e que poderá ser rejeitada pelo companheiro.
Na tentativa de minimizar possíveis danos corporais, essas mulheres
seguiram rituais de cuidados: uso de cremes e óleos na pele, preocupação com
o ganho ponderal, que para algumas, haverá necessidade de fazer atividade
física após o parto, para perder peso. Buscaram nas experiências de outras
mulheres o aprendizado para esses cuidados.
O significado do corpo para as colaboradoras deste estudo se
deteve no aspecto da estética corporal, isso está bastante arraigado na cultura
brasileira nos últimos tempos, sendo intensamente veiculado como ideal. O fato
de fazerem parte de uma comunidade de baixa renda, não quis dizer que não
tivessem preocupação com a aparência ou não valorizassem esse aspecto,
como vemos mais comumente nas camadas sociais com maior poder
aquisitivo. Essas mulheres demonstraram que se cuidam e lançam mão daquilo
que está disponível, dentro da sua condição financeira, para melhorar a sua
imagem e elevar a auto-estima.
No tocante ao relacionamento sexual, a maioria das colaboradoras o
vê como sinônimo de intercurso sexual. A diminuição do desejo e da freqüência
dos intercursos sexuais foi relatada por todas as mulheres; acreditam nesse
processo como sendo próprio do estado gravídico, mas se preocupam com a
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sexualidade após o parto. Para aquelas que estavam passando pelo processo
da maternidade pela primeira vez, temeram a não volta da “normalidade”; para
outra colaboradora que tinha filho, exprimiu ansiedade pelo retorno igual, ou
melhor, à vida sexual de antes, usando a experiência anterior para traçar suas
expectativas.
Para este grupo pesquisado, a sexualidade tem significado de
desejo e prazer e a beleza corporal está associada a estes fatores. Na relação
afetivo-sexual notamos que, simbolicamente, há dois corpos: o corpo dado pela
natureza, quando a mulher está grávida que mesmo gorda se permite a relação
sexual, não se envergonha do seu corpo perante o marido, poderíamos
denominá-lo de corpo enquanto mãe; e o corpo centrado na cultura da beleza,
da boa forma após o parto, para não ser rejeitado na relação, o corpo mulher
ou corpo enquanto esposa.
Sobre a interferência do parto normal na atividade sexual
posteriormente, para a maioria das mulheres não há interferência. Algumas até
ouviram falar sobre a danificação da elasticidade vaginal, ficando mais “larga”
com a passagem do bebê, mas não vêem desta forma, procuram acreditar na
opinião de alguém mais próximo como mãe e avó, que dizem não ter alteração.
Outra colaboradora referiu que pode haver dano se a criança for grande
interferindo no prazer sexual e se tiver alguma “doença uterina” ou mesmo
perder este órgão, nesse sentido poderá interferir no desejo sexual.
Percebemos que os conhecimentos e os padrões culturais sobre a relação
parto normal / sexualidade são adquiridos nas relações sociais que influenciam
na construção das expectativas das gestantes.
A opinião destas mulheres sobre a visão do marido a respeito do
relacionamento sexual após o parto normal foi unânime, em eles estarem mais
preocupados com o bem estar do binômio (mãe e filho) e desejarem que seja
parto normal, por este trazer uma recuperação mais rápida ao corpo.
Os achados deste estudo permitiram ter uma compreensão da
cultura da comunidade estudada sobre os significados do corpo e sexualidade
durante a gestação que serve de suporte para direcionar a assistência nesse
período.
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Em todo o processo de nascimento, podemos compreender que as
mulheres adquiriram o conhecimento com base nas experiências de outras ou
de sua vivência anterior, isso serve para os profissionais de saúde planejarem
melhor suas estratégias de cuidado, pois muitas vezes a assistência é
fundamentada na visão do profissional. Gualda (1993) refere-se a isso como
cegueira cultural, quando o cuidador tenta impor os seus próprios valores sem
estar alerta aos valores do cliente. A autora segue dizendo que quando há
divergências entre valores culturais, há prejuízo para ambas as partes, pois o
cliente pode acatar temporariamente o que lhe foi imposto, mas logo reassume
o seu estilo de vida.
Fica evidente que, ao propor intervenções, programas de promoção
à saúde ou educação em saúde para uma determinada população, é
necessário reconhecer fatores sociais e culturais que a compõem, pois cada
sociedade se comporta de maneira diferente. Dessa forma, o conhecimento
prévio da comunidade, bem como as significações atribuídas aos fenômenos
em que se deseja intervir são imprescindíveis para a obtenção de sucesso nas
metas estabelecidas.
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ANEXO 1
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 2
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezada Senhora:
Meu nome é Natalúcia Matos Araújo, sou enfermeira obstétrica, aluna do Curso
de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, venho
convidá-la a participar de uma pesquisa intitulada “Corpo feminino: conhecimento e
significados para um grupo de gestantes da zona Leste de São Paulo”, que
deverá resultar em minha tese de doutorado. Esta pesquisa que tem como objetivos:
Compreender o significado do corpo para gestantes de um bairro de classe popular da
Zona Leste de São Paulo; Compreender como estas mulheres vivenciam os processos
fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade;
Compreender a percepção relacionada ao parto normal e sua implicação para a
atividade sexual.

Eu, _______________________________________________,abaixo assinada,
concordo em participar voluntariamente como colaboradora da pesquisa. Declaro,
ainda, que fui esclarecida sob os seguintes aspectos:
1. A entrevista será utilizada como técnica de coleta de dados;
2. Minha participação será espontânea; não me oponho que a entrevista seja
gravada e que concordo com a utilização dos dados, para os fins da pesquisa;
3. As informações obtidas serão tratadas sob absoluto sigilo e anonimato e fielmente
relatadas pela pesquisadora; tendo a garantia de exclusão de aspectos específicos
narrados em meus depoimentos, e se solicitados por mim;
4. Tenho a garantia da preservação e privacidade de minha identidade, razão pela
qual será adotado um nome fictício quanto a minha participação neste trabalho;
5. Que a qualquer tempo poderei desistir da pesquisa, não sofrendo qualquer tipo de
sanção ou prejuízo em conseqüência do ato da desistência ou por minhas opiniões
proferidas;
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6. Que a pesquisadora estará disponível para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários quanto ao assunto abordado, durante a realização da mesma,
conforme endereço e telefone constantes abaixo.
7. Que permanecerei com uma cópia deste termo de consentimento, ficando outra
com a pesquisadora.

São Paulo, ___ de ______________de ______

Assinatura da colaboradora da
pesquisa

Natalúcia Matos Araújo
Pesquisadora

Em caso de dúvidas entre em contato comigo pelos telefones
Natalúcia Matos Araújo: (11) 3091-1027
E-mail: natalucia@usp.br

Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP: (11)
3066-7548
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000
E-mail : edipesq@usp.br
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ANEXO 3
Roteiro da Entrevista

Entrevista nº ____ Data: ___/___/___ Início:______ Término:______

I. PERFIL

Nome ______________________________________________________________
Idade ______________ Naturalidade ______________________________________
Há quanto tempo reside no Jd. Keralux? ____________________________________
Situação conjugal________________ Ocupação _____________________________
Religião ___________________ Escolaridade _______________________________
Endereço ____________________________________________________________
Telefone _____________________________________________________________

N° de gestações: _______ N° de partos: ________ N° de abortos:______
N° de filhos vivos: _________ último parto há:_____________
Tipos de parto: normal _________ fórceps _________ cesárea _________
DUM: _________ IG atual : ___________ DPP_____/______/______
Alguma doença nesta gestação? Caso afirmativo, quais?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

PERGUNTAS ABERTAS


Mostre-me como você vê as partes de fora e de dentro do seu corpo.
(desenho)



Como tem sido para você viver as transformações do seu corpo?



Como tem sido para você viver a sexualidade na gravidez?



Como você pensa que ficará o seu corpo no decorrer da gravidez e depois do
parto?
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E com relação à sexualidade?



Você acredita que o parto poderá trazer conseqüências na sua atividade sexual
e de seu companheiro?



Para as mulheres que já tiveram filhos: Como ficou seu corpo e sua vida sexual
após o parto?

OBSERVAÇÕES GERAIS
(Contexto em que se deu a entrevista, reações e expressões diversas da entrevistada,
aceitação, recusa entre outras).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ANEXO 4
Silhueta feminina

