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PECCIA, Laís Folha. Um “clique” de maternidade: contato pele a pele na construção de 

sentidos da maternidade. 2022. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de 

Saúde Pública da USP, São Paulo, 2022.  

 

RESUMO 

 

A prática do contato pele a pele (CPP) deve respeitar o parto e nascimento como fenômeno 

cultural, psíquico e social, o direito humano de mãe e filho se reconhecerem e estarem juntos 

podendo modificar positivamente a experiência materna do nascimento. Baseado em alguns 

conceitos da obra Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty, acredita-se que a 

vivência corporal desse contato em momento oportuno seja importante também para a 

consciência do mundo através do corpo e então a produção de sentidos sobre a maternidade. 

O objetivo deste trabalho foi descrever narrativas maternas da vivência com ou sem CPP 

logo após o nascimento e analisar a contribuição desse momento para a construção de 

sentidos da maternidade em acordo com essa obra de Merleau-Ponty. Propôs-se um estudo 

qualitativo, exploratório e descritivo, baseado na história oral temática da vivência com ou 

sem CPP das mães com seus recém-nascidos saudáveis, que foram elegíveis para esse 

contato logo após o nascimento. Essa experiência foi relatada por meio de entrevista em 

profundidade, realizada por telefone com dez mães, que tiveram gestação de feto único e 

parto ocorrido há, no mínimo, 3 meses. As unidades de sentido foram organizadas segundo 

proposta temático-categorial em 11 subcategorias, que foram agrupadas em 4 categorias: 

interação mãe-filho como linguagem; modelo instituído de maternidade e do ato de dar à luz; 

temporalidade, e local de parto e a vivência do nascimento. A primeira categoria apontou a 

vivência do nascimento como singularidade de perceber e ser percebido, mãe e filho 

simultaneamente vivendo em uma generalidade comum. com aproximações e 

distanciamentos na vivência com e sem CPP, respectivamente. Na vivência sem CPP 

prevaleceu o sentimento de alívio, comunicado principalmente pelo choro do recém-nascido, 

centrado na certeza da sobrevivência. A frustração do desejo de permanência devido à 

interação breve e distanciada, marcada pela mediação do profissional de saúde, indicou a 

sujeição da mãe ao modelo instituído de assistência. Com CPP, a duração da interação foi 

considerada suficiente pelas mães, supriu o desejo de permanência e possibilitou a interação 

de reciprocidade do ato comunicativo. O sentimento de deleite emergiu no CPP como ápice 



 

 

da interação e o desempenho da autonomia relativa em que mãe e filho protagonizam o 

encontro. As segunda e terceira categorias explicitam o mundo imanente no qual o sujeito se 

insere, de modo que a intersubjetividade se dá temporalmente, sobre uma estrutura também 

social. A última categoria indicou que o local de parto - tradicionalmente organizado - impôs 

limitações ao CPP, enquanto as práticas humanizadas atuaram para superá-las. Como 

conclusão, as narrativas maternas do nascimento indicaram que o CPP pode ser tratado por 

diversas dimensões sem se excluírem, ampliando a dimensão histórica e singular na vivência 

materna do nascimento para emergir sentidos sobre a maternidade, de maneira peculiar. 

Diante das subjetividades do mundo percebido por um sujeito histórico em constante 

transformação na interação com o mundo, permanecer em CPP, com duração suficiente de 

tempo e sem interrupções respeitou, tangente e tangível, essa primeira interação como um 

momento privilegiado de comunhão participativa da percepção do mundo.  

 

Palavras-chave: Narrativa pessoal; Salas de parto; Emoções manifestas; Nascimento a termo; 

Saúde materno-infantil.  

  



 

 

PECCIA, Laís Folha. A motherhood insight: skin-to-skin contact in the construction of 

meanings of motherhood. 2022. Dissertation (Master in Public Health) – Faculdade de Saúde 

Pública da USP, São Paulo, 2022. Portuguese. 

ABSTRACT 

 

The practice of skin-to-skin contact (SSC) must respects the process of labor and delivery as 

a cultural, psychological, and social phenomenon; the human right for mother and child to be 

together and acknowledge each other, positively modifying the maternal experience from 

birth. Based in some concepts from the work Phenomenology of the Perception, it is believed 

that the body experience of timely SSC is also the means to a perception of the world and 

subsequently construction of feelings and meanings about motherhood. The objective of this 

study was to describe maternal narratives of the experiences with or without skin-to-skin 

contact soon after birth and analyze this influence to the construction of feelings and 

meanings of motherhood according to Merleau-Ponty writings. A qualitative exploratory 

descriptive study it was proposed, through oral history method, from mothers who have 

experienced SSC or not, in both cases with healthy newborns, deemed eligible for this type of 

contact after delivery. These events were narrated by means of thorough phone interviews 

with ten mothers that had had a singleton pregnancy and had had given birth in the last 3 

months. A thematic-categorical Content Analysis was applied. The meaning units were 

indexed in 11 subcategories, grouped in 4 categories: mother-child interaction as a language; 

institutionalized motherhood and childbirth model; temporality; labor/delivery location and 

the birth experience. The first category pointed out the experience of birth as a singularity of 

noticing one and being noticed, coming closer and pulling away in the events with and 

without SSC, respectively. In the experiences without SSC the feeling of relief prevailed, 

expressed mainly through hearing the baby’s cry, centered in the certainty of the baby’s 

surviving. The wish to stay together frustrated due to their brief and interrupted interaction, 

caused by the health professional intervention, indicated the mother’s subjection to the 

institutionalized model of assistance. With SSC, the interaction’s time span was considered 

sufficient by the mothers, it sufficed the yearn to stay together and made the interaction of 

reciprocating the communication act possible – to notice and be noticed. The feeling of 

delight has risen as the peak of the interaction and the performance of the correspondent 

autonomy in which mother and child are the main characters of the encounter. The second 



 

 

and third categories made explicit the inherent world in which the subject is born into, in a 

way that the subjectivity is temporal, under an additional social structure. The last category 

indicated the birth location presented limitations to SSC although the humanized practices 

have act to overcome those, supporting that the perceived environment modified the birth 

experience. In conclusion, the maternal narratives of birth indicated the SSC can be treated 

several dimensions without excluding each other, expanding the historical and singular 

dimension in the maternal experience of birth to emerge meanings about motherhood, in a 

particular way. Faced with the subjectivities of the world perceived by a historical person in 

constant transformation while interacting with this world, staying in SSC, with enough time 

and without interruptions, has respected, palpably and palpable, that first interaction as a 

privileged moment of participatory communion of the perception of the world. 

 

Key words: Personal narrative. Delivery rooms. Expressed emotion. Term birth. Maternal and 

child health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PECCIA, Laís Folha. Un pulso de maternidad: contacto piel con piel en la construcción de 

significados de la maternidad. 2022. Disertación (Maestría em Salud Pública) – Faculdade de 

Saúde Pública da USP, São Paulo, 2022. Portugués. 

 

RESUMEN 

 

La práctica del contacto piel con piel (CPP) debe respetar el parto y nacimiento como 

fenómeno cultural, psíquico y social, el derecho humano de la madre y del bebé a conocerse y 

estar juntos y modifica positivamente la experiencia materna del nascimiento. Partiendo de 

algunos conceptos de la obra Fenomenologia da Percepção (1945), se cree que la vivencia 

corporal de este contacto en un momento oportuno sea importante también para la toma de 

conciencia del mundo a través del cuerpo y luego la producción de significados sobre la 

maternidad. El objetivo de este estudio fue describir las experiencias maternas del nacimiento 

con o sin CPP y analizar de esta contribución en el momento del parto para la construcción de 

significados de la maternidad de acuerdo con este trabajo de Merleau-Ponty. Fue propuesto 

un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo, basado en la historia oral temática de la 

experiencia con o sin CPP de madres con recién nacidos sanos, que fueron elegibles para este 

contacto al nacer. Esa experiencia se relató a través de entrevista en profundidad, realizada 

por teléfono a diez madres, con un embarazo de feto único y parto que tuvo lugar hace al 

menos 3 meses. Se aplicó Análisis de Contenido temático categorial. Las unidades de 

significado se organizaron en 11 subcategorías, que se agruparon en 4 categorías: interacción 

madre-bebé como lenguaje; modelo establecido de maternidad y del acto de dar a luz; 

temporalidad; lugar de nacimiento y la experiencia del nacimiento. La primera categoría 

señaló la experiencia del parto como una singularidad de percibir y ser percibido, con 

aproximaciones y distanciamiento en la experiencia con y sin CPP. En la experiencia sin CPP, 

prevaleció la sensación de alivio, comunicada principalmente por el llanto del bebé, centrado 

en la certeza de la supervivencia. La frustración del deseo de permanencia a causa de la 

interacción breve y distanciada, marcada por la mediación del profesional de la salud, indicó 

el sometimiento de la madre al modelo de atención establecido. Con CPP, el tiempo fue 

considerado suficiente por las madres, supliendo el deseo de permanencia y posibilitando la 

interacción de reciprocidad en el acto comunicativo - percibir y ser percibido. El sentimiento 

de deleite surge como el auge de la interacción y el ejercicio de la autonomía relativa en la 



 

 

que madre y bebé son protagonistas del encuentro. La segunda y tercera categoría exponen el 

mundo inmanente en el que se inserta el sujeto, de modo que la subjetividad se da 

temporalmente, sobre una estructura también social. La ultima categoria indicó que el lugar 

de parto presentó limitaciones al CPP, mientras que las prácticas humanizadas trabajan para 

superarlas. Em conclusión, las narrativas maternas del parto indicaron que el CPP puede ser 

tratado por varias dimensiones sin excluirse entre sí, ampliando la domensión histórica y 

singular em la experiencia materna del parto para ser notable en el surgimiento de 

significados sobre la maternidad, de manera peculiar. Frente a las subjetividades del mundo 

percibido por un sujeto histórico en constante transformación en la interacción con el mundo,. 

manteniéndose en CPP, con suficiente duración de tiempo y sin interrupciones, respetó, 

tangente y tangible, esa primera interacción como momento privilegiado de participación 

comunión de la percepción del mundo.  

 

Palavras clave: Narrativa personal. Salas de parto. Emoción expressada. Nacimiento a 

término. Salud materno-infantil. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 

Parto e nascimento são partes de um processo complexo, envolvendo dimensões 

biológicas, emocionais, socioculturais, históricas, espirituais, de diversos sujeitos, sendo a 

mulher que se torna mãe e o recém-nascido os necessários e principais à ocorrência. Por 

diversos motivos são considerados como acontecimentos marcantes na história de vida dos 

atores envolvidos, com repercussões à família e ao núcleo social no qual ocorrem 

(NORHOLT, 2020; OLZA et al., 2020). 

Por serem vivências intensamente corporais, parto e nascimento podem ser abordados 

como integrativos do ser no mundo, segundo a filosofia de Merleau-Ponty. Esse filósofo 

contemporâneo francês, cuja obra foi produzida principalmente na primeira metade do século 

XX, sustenta que a existência, isto é, ser no mundo, é necessariamente mediada pela 

percepção do mundo através da experiência sensorial do corpo. Mundo, no que lhe concerne, 

é sempre físico e social e se apresenta ao sujeito de modo que este interage ao passo de sua 

percepção do mundo (MERLEAU-PONTY, 20181).  

Conforme exposto pelo autor, em “Fenomenologia da percepção”, “quem toca e 

apalpa não é a consciência, é a mão, e a mão é, como diz Kant, um ‘cérebro exterior do 

homem’” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 424). A rejeição à dicotomia e à hierarquia entre 

corpo e mente, conforme proposto por Merleau-Ponty, amplia o campo das discussões a 

respeito da integralidade do sujeito de uma maneira menos positivista e causal (MERLEAU-

PONTY, 2018). Desse modo, parto e nascimento exploram uma dimensão importante que vai 

além da individual – com benefícios físicos e emocionais, como a sensação de bem-estar à 

mulher e ao recém-nascido – e da coletiva – redução da mortalidade materna e neonatal, 

aumento da prevalência e duração da amamentação – para a dimensão existencial dos sujeitos 

envolvidos nesse processo. 

O termo “parto e nascimento”, de maneira conjugada, utilizado anteriormente não se 

refere às partes como sinônimos, tampouco para dizer a mesma coisa de maneiras diferentes 

– como uma redundância. Todavia é uma forma de reconhecimento às singularidades desse 

 
1 Obra publicada pela primeira vez, em idioma francês, no ano de 1945. 
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acontecimento que é indivisível e único, ainda que compartilhado em sua generalidade. Os 

participantes, mulher e recém-nascido, conservam a individualidade da percepção, ao mesmo 

tempo partilham da coexistência no processo de parto e nascimento. O parto implica em 

processos intimamente ligados à singularidade da mulher e as possíveis formas de ocorrência 

ressoam no recém-nascido (UVNÄS-MOBERG et al., 2020a). O nascimento, por sua vez, 

reflete a vivência única do recém-nascido enquanto qualifica o sentido do parto à mulher 

(RODRIGUES, 2009). Outros aspectos dessa generalidade serão aprofundados no decorrer 

do trabalho. Doravante, o uso dessas duas palavras, ainda que mencionadas separadamente, 

retomarão a intencionalidade da intersubjetividade do processo. 

A ocorrência do parto e nascimento deve ser tratada integralmente na vida dos 

sujeitos, unificada desde o pré-natal, parto, pós-parto e puerpério em relação à mulher e de 

desenvolvimento intrauterino e extrauterino ao recém-nascido. É reconhecida a necessidade 

de esforço para que ambos permaneçam como os atores principais da cena e que as ações do 

cuidado sejam centradas neles durante todo o período (KOOPMAN et al., 2016; STEVENS 

et al., 2016; WHO, 2017). 

 Quando essas subdivisões desviam o foco do cuidado na díade mãe-filho (as 

cobranças institucionais para a produtividade da equipe profissional, por exemplo) surgem 

hiatos nas articulações entre as ações da rede de cuidado. O olhar do profissional pode 

possivelmente se distanciar da integralidade dos sujeitos e ser deslocado para o desempenho 

institucional, ocasionando intervenções inapropriadas, e – apesar do maior nível de 

detalhamento – pouco reflete em melhora da humanização da assistência, pois acarreta em 

maior medicalização do parto (ROSEMBLATT, 1989; DINIZ, 2009; STEVENS et al., 

2018).  

Um desses hiatos, que torna evidente a vulnerabilidade da díade mãe-filho nesse 

modelo, ocorre exatamente no momento logo após o nascimento. Nas localidades em que a 

grande maioria dos partos ocorrem em ambiente hospitalar, onde normalmente são assistidos 

por equipe multidisciplinar, a sistematização da assistência pode limitar a atuação de mãe e 

filho como agentes centrais do processo (STEVENS et al., 2018). 

É recomendado que, respeitada a vontade da mulher, mãe e filho permaneçam em 

contato direto, pele a pele, imediatamente após o parto. As demais atividades, tais como 
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medidas antropométricas, vacinas e banho, devem ser prorrogadas para, no mínimo, a partir 

da primeira hora após nascimento. Durante esse período de reconhecimento entre mãe e filho 

é valorizado que o recém-nascido tenha oportunidade de acessar a mama e a mulher seja 

encorajada e apoiada a amamentar desde a primeira mamada, ainda em sala de parto. Há pelo 

menos quatro décadas a recomendação do contato pele a pele (CPP) tem sido proferida pelos 

principais órgãos oficiais de saúde no Brasil e no mundo. Essa recomendação representa o 4º 

dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno (AM) (UNICEF, 2008; BRASIL, 

2012a; 2014a; 2014b, 2017; WHO, 2017, 2018). 

O CPP é definido pela permanência do recém-nascido nu em contato com a pele nua 

do corpo da mulher parturiente, ou seja, sem tecidos entre eles, apenas com o tecido seco 

sobre ele. Com pequena variação entre as recomendações, é indicado o início imediato e 

ininterrupto do CPP, e que ambos permaneçam em contato durante a primeira hora, inclusive 

para aqueles recém-nascidos com baixo peso ao nascer (UNICEF, 2008; BRASIL, 2017; 

WHO, 2018). Apenas condições de intercorrência clínica com a mulher ou o recém-nascido 

restringem a prática do CPP entre eles, como necessidade de reanimação neonatal, por 

exemplo. Mesmo a contraindicação da amamentação entre mães portadoras do vírus HIV não 

contraindica o CPP, se a mulher apresentar carga viral indetectável no momento do parto, 

dado que as repercussões do contato não estão restritas apenas à promoção da amamentação 

(IFF, 2020). 

A prática da amamentação desde o nascimento tem sido motivada mundialmente como 

parte das ações de promoção, proteção e apoio ao AM. A iniciação precoce da amamentação 

(indicador que avalia a oportunidade de ser realizada a primeira mamada durante a primeira 

hora após o parto) oferece menor ocorrência de infecções, com consequente redução da 

mortalidade neonatal e infantil, e maiores chances de manutenção do AM exclusivo até o 

sexto mês de vida, bem como da duração total do AM (KHAN et al. 2015). Com base em 

estudos observacionais foi confirmado o efeito protetor da amamentação desde a primeira 

hora de vida, possibilitando a redução de até 22% da mortalidade neonatal (EDMOND et al., 

2006, 2007). Com base nesse e em outros estudos, foi estimado que se a amamentação desde 

a primeira hora fosse universalizada à quase totalidade das mulheres, seria possível a redução 

das mortes neonatais, poupando a vida de 1 milhão de bebês. Devido ao importante e positivo 

impacto dessa comprovação, o tema da campanha da Semana Mundial de Aleitamento 
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Materno – SMAM – de 2007 teve como tema “Amamentação: a primeira hora salva um 

milhão de bebês” (REGO, 2008, p. 284; BOCCOLINI, et al., 2013; VICTORA et al., 2016). 

De acordo com a declaração de Roma, proposta na cúpula mundial de alimentação, 

em 1996, a segurança alimentar é conceituada como 

A Segurança Alimentar e Nutricional significa garantir, a todos, condições de 

acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo 

permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base 

em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, 

em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana (FAO, 1996). 

Com base nesse conceito, a prática do aleitamento materno cumpre todas as 

características de segurança alimentar e nutricional ao ser humano desde seu nascimento. O 

aleitamento materno fornece a garantia de alimento de qualidade imunológica e nutricional 

personalizadas “espécie-específico”, em quantidade suficiente, de modo permanente – 

comprovado como o único alimento suficientemente completo para o ciclo do primeiro 

semestre de vida do ser humano - sem comprometer outras necessidades essenciais. Para que 

a prática da amamentação tenha maiores chances de concretizar segurança alimentar durante 

o início da vida – e permanecer como importante fonte de nutrientes e imunidade mesmo 

após a introdução alimentar da alimentação sólida complementar, por todo o tempo que 

permanecer o aleitamento materno - são consideradas indispensáveis as ações de promoção, 

proteção e apoio à amamentação desde o nascimento (WHO, 2001, 2003; BRASIL, 2019).  

(...) O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na medida em que a 

alimentação constitui-se no próprio direito à vida. Negar este direito é, antes de 

mais nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a própria vida (FAO, 

1996) 

Em respeito ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), a alimentação é 

um direito social previsto na Constituição federal, conforme a Emenda Constitucional nº 64 

de 2010, devendo ser respeitado por todos e em todo tempo. Assim, a prática do CPP - que 

une sutilmente o direito do recém-nascido ser amamentado e da mãe amamentar seu filho, 

contemplando todas as dimensões da segurança alimentar do rebento - contribui para a 

existência digna de ambos no contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana desde 

seu nascimento. A observação pelas equipes assistenciais à prática do CPP possibilita não 

apenas o aumento das chances de duração do aleitamento materno exclusivo e total, como 

também reconhece o lugar de saber da mulher, participante da assistência como promotora de 

segurança alimentar, do cuidado digno, de qualidade e suficiente a seu filho (NAKANO, 
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2003; DANTAS, 2007; BURITY et al., 2010; VICTORA, 2016; OLIVEIRA; ALMEIDA, 

2019). 

Ao longo das últimas décadas tem sido identificado aumento na tendência de 

amamentação na primeira hora de vida no Brasil, como resultado do empenho para que mais 

famílias tenham seus filhos amamentados e por mais tempo. Apesar dos esforços para a 

abreviação do CPP e início da amamentação, os inquéritos indicam que a prática do CPP 

ainda está abaixo do ideal (BOCCOLINI et al., 2013; BRASIL, 2015a; MOORE et al., 2016; 

WHO, 2017, WHO; UNICEF, 2021). 

De acordo com os resultados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 

(ENANI-2019), pesquisa com representatividade amostral e por grandes regiões, a 

prevalência do AM na primeira hora de vida entre crianças menores de 2 anos foi de 62,4% 

(referente à informação total de 12.155 filhos mais novos que tenham sido amamentados 

alguma vez). Cabe destacar, contudo, que não houve detalhamento se a amamentação na 

primeira hora ocorreu juntamente com a prática do CPP ou em momento posterior à avaliação 

neonatal e com o recém-nascido já envolto em tecido, o que traz a possibilidade da 

prevalência de CPP ser inferior à informação apresentada (UFRJ, 2021). 

Segundo a Pesquisa Nascer no Brasil (PNB) (2011-2012), conduzida com entrevistas 

a 23.940 puérperas durante internação hospitalar, de 266 hospitais com mais de 500 

partos/ano, quando analisadas as 18639 díades mãe-filho saudáveis, cerca de 22% dos recém-

nascidos foram colocados em CPP e 46% amamentados na primeira hora de vida. Mesmo nos 

hospitais credenciados pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), com política e 

cenário favoráveis, 38% dos recém-nascidos tiveram CPP logo após o nascimento, e 56% 

foram amamentados na primeira hora de vida, esse último classificado como “bom” ao avaliar 

o indicador dessa prevalência (ORTIZ et al., 2011; SOUZA et al. 2011a; LEAL et al., 2012; 

MOREIRA et al., 2014; BRASIL, 2015a). 

Outro estudo, mais recente, comparou os resultados da pesquisa supracitada à 

Avaliação da Rede Cegonha (ARC), de 2017, em que foram incluídas informações referentes 

a 10.665 puérperas que tiveram assistência ao parto em um dos 606 hospitais públicos ou 

privados conveniados ao SUS. Após exclusões de alguns dados com a finalidade de tornar a 

amostra estatisticamente homogênea para uma análise de recém-nascidos saudáveis (nascidos 

vivos a termo, de gestação de feto único, com boa vitalidade, sem baixo peso ao nascer e que 

não necessitaram de internação em UTI), foram analisadas 15.994 e 8.047 díades mãe-filho. 
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Entre os anos de 2011 e 2017 houve um aumento de quase 140% na prevalência de CPP, 

passando de 28,5% e atingindo 67,5% dos nascimentos. O indicador amamentação na 

primeira hora de vida, deixou de ser considerado “ruim” (0 - 29%) e passou para “bom” (50 - 

89%), de acordo com o critério de avaliação sugerido pelo Ministério da Saúde do Brasil para 

essa prevalência (BRASIL, 2015a; GOMES et al., 2021; WHO; UNICEF, 2021).  

Ainda na mesma pesquisa, de acordo com o desfecho do parto também houve 

diferença. Mesmo demonstrando aumento para ambas, a prevalência de CPP nos partos 

cesárea ainda foi menos da metade daqueles cujo nascimento ocorre por parto normal. 

Enquanto a prevalência de CPP duplicou para os nascimentos por parto vaginal, chegando a 

87,1%, a taxa de CPP nos partos cesárea triplicou nesse intervalo de tempo, porém atingindo 

41,9%. Dentre as mães que tiveram parto vaginal, o aumento mais expressivo de CPP 

aconteceu entre mulheres pretas, enquanto o maior aumento de CPP dentre as mulheres que 

tiveram cesárea ocorreu entre as brancas (GOMES et al., 2021). 

As informações sobre as variações de prevalência de CPP podem ser ainda mais 

alarmantes. Araújo (2017) destaca a diferença que pode ocorrer entre a avaliação realizada 

internamente, pelos profissionais da própria instituição, e a realizada por avaliadores 

externos. A avaliação do monitoramento dos 10 passos para o sucesso da amamentação 

indicou que os profissionais da própria instituição apresentaram um comportamento de 

superestimar as prevalências e considerar como efetiva a ocorrência do CPP, o que não foi 

confirmado pelos avaliadores externos. Essa divergência entre avaliadores internos e externos 

para cada critério dos 10 passos foi maior no 4º passo, com 67% de adequação (ARAÚJO, 

2017). 

Dentre os fatores associados ao CPP e à amamentação na primeira hora de vida, a 

ocorrência do parto vaginal, a presença de uma enfermeira na assistência ao parto, o 

alojamento conjunto, o credenciamento do hospital pela IHAC e a presença contínua do 

acompanhante se associam positivamente, enquanto a cesariana, a presença de intercorrência 

imediata com o neonato e a ocorrência do parto em maternidade privada ou conveniada se 

relacionam negativamente (BOCCOLINI et al., 2011; SOUZA; GAÍVA; MODES, 2011; 

WILL et al., 2013; ESTEVES et al., 2014; SÁ, 2015; SILVA et al., 2016; ALENCHERY, et 

al., 2018; GOMES et al., 2021). 
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1.1 Efeitos do CPP e amamentação na primeira hora de vida 

 

O objeto de estudo desta pesquisa circunda o que ultrapassa o modelo biomédico na 

abordagem do CPP. Além da abordagem do CPP como importante ferramenta para redução 

de mortalidade e promoção da amamentação, dos benefícios físicos e psicossociais para mãe e 

recém-nascido, o estudo sobre o CPP expressa também a possibilidade de olhar para esse 

acontecimento como cooperador para a existência do sujeito no mundo. Justifica-se, contudo, 

elencar alguns benefícios que tal prática proporciona à saúde, tanto da mãe quanto do recém-

nascido, contribuindo na valorização contemporânea da temática materno-infantil como 

desafio da área de saúde pública. 

A promoção do CPP, importante para ambos, mostra-se efetiva para controlar 

situações clínicas de atenção durante o pós-parto imediato, como hipotermia e hipoglicemia 

neonatal e hemorragia materna, equiparando-se aos protocolos tradicionais que promovem 

separação desnecessária entre mãe e filho em condições fisiológicas adequadas. A longo 

prazo o CPP também favorece a microbiota intestinal benéfica e o estabelecimento e a 

duração da amamentação. Todos esses benefícios complementam-se para atuar diretamente na 

prevenção da mortalidade materna e neonatal evitáveis (PENDERS et al., 2006; EDMOND et 

al., 2006, 2007; BOCCOLINI et al., 2013; KHAN et al., 2015; VICTORA et al., 2016; 

SMITH et al., 2017).  

O termo aplicado para qualificar o primeiro período imediatamente após o parto é 

golden hour, cuja tradução do inglês é hora dourada. Ele foi inicialmente utilizado no período 

pós-guerra, na adoção de boas práticas em traumatologia de adultos para designar o período 

crítico em que era possível realizar os primeiros atendimentos e definição terapêutica para 

soldados pacientes acidentados/mutilados, para que as chances de sobrevivência fossem 

possíveis. Mais adiante, na década de 1970 esse termo foi trazido por neonatologistas para 

designar o período da primeira hora a partir do nascimento que demanda necessária atenção 

para evitar mortes maternas e neonatais (KLAUS, 1972; CHATEAU; WIBERG, 1977; 

LERNER; MOSCATI, 2001). 

O CPP é benéfico em si mesmo, além da prerrogativa de ocorrência da mamada 

efetiva durante a primeira hora de vida. No sentido inverso, a iniciação precoce da 

amamentação considera não apenas a efetividade da mamada, mas a possibilidade de mãe e 

recém-nascido estarem juntos, para que o ele tenha a oportunidade de conhecer, explorar e 
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tentar mamar assim que nasce. Dessa forma, não sendo possível mensurar o que é relacionado 

especificamente ao CPP ou ao início precoce da amamentação, ambas temáticas se 

entrelaçam, de modo que diversos estudos observaram esses dois fatores relacionados um ao 

outro e conjuntamente relacionados aos desfechos sob investigação (TOMA; REA, 2008; 

BRASIL, 2014a, 2015a, 2015b; VICTORA et al., 2016; ROLLINS et al., 2016; MOORE et 

al., 2016; ROCHA et al., 2017; WHO; UNICEF, 2021).  

De acordo com revisão sistemática a respeito do CPP em mães e filhos saudáveis, o 

contato esteve associado de maneira significativa e positiva com o comportamento do recém-

nascido nos primeiros 90 minutos, como também com a efetividade da primeira mamada. O 

início oportuno da amamentação, que é favorecido pelo CPP, foi considerado a estratégia 

econômica de maior eficiência para a redução da mortalidade neonatal (ROLLINS et al., 

2016; MOORE et al., 2016). 

Por meio do toque, do calor e do cheiro, o CPP desencadeia ação hormonal que 

estimula o nervo vago, o qual, por sua vez, promove a liberação hormonal da ocitocina 

materna. Este hormônio proporciona aumento da temperatura das mamas (provavelmente pelo 

estímulo às glândulas e ao tecido mamário) e aquece o recém-nascido, controlando sua 

temperatura corporal e, assim, evitando a hipotermia neonatal (WHO, 1998; EDMOND et al., 

2006; MERCER et al., 2007; UVNÄS-MOBERG, 2020b). O contato direto com a pele da 

mãe com tecido seco sobre ambos – e não entre eles – é tão eficaz quanto se o recém-nascido 

permanecesse em berço aquecido, já que a temperatura da pele em CPP não se mostrou 

diferente daquela dos que receberam tratamento padrão. Acerca da nutrição, a ocitocina 

estimula a ejeção de leite. Assim, o CPP está associado aos efeitos positivos para a 

efetividade da primeira mamada, com melhor controle da glicemia neonatal e estabelecimento 

da amamentação. Evidencia-se maior duração do aleitamento exclusivo e total e associação da 

prática de CPP com maiores resultados para a autoeficácia materna para amamentar 

(EDMOND et al., 2006; MOORE et al., 2016; COOIJMANS et al., 2017; NGO et al., 2019).   

Como mencionado, os mecanismos do CPP são mediados e estimulados pela interação 

dos estímulos sensoriais. O contato incentiva calor e manutenção de temperatura; o 

reconhecimento auditivo da voz, dos ruídos e da frequência cardíaca materna incitam baixos 

níveis de cortisol no recém-nascido; mãe e filho estarem juntos impulsiona maiores 

concentrações hormonais e neuroendócrinas, mediando sensação de bem-estar e tranquilidade 
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materna (ROSA et al., 2010; VITTNER; CASAVANT; MCGRATH, 2015; UVNÄS-

MOBERG et al., 2020b). 

Os benefícios da prática do CPP são notórios inclusive em condições clínicas e 

fisiológicas inesperadas. O CPP oferece benefícios grandiosos como ação terapêutica nos 

casos de crianças que nascem em condições desafiadoras e desfavoráveis à vida. A aplicação 

do método Mãe Canguru aos recém-nascidos prematuros e/ou com baixo peso ao nascer 

possibilita maiores chances de sobrevida, recuperação clínica mais veloz e menor 

mortalidade. A mãe é considerada como agente participante e decisiva no processo 

terapêutico do filho (VENANCIO; ALMEIDA, 2004; VITTNER; CASAVANT; 

MCGRATH, 2015; CHARPAK et al., 2017; EVERLAKLIAN; POSMONTIER, 2017; 

SANTOS; PEREIRA, 2018).   

Além dessas interações ampliando o comportamento interativo inicial, há construção 

temporal contínua durante a infância para o desenvolvimento do sistema de apego entre 

criança e cuidador. “O sistema de apego seria o primeiro e o principal regulador emocional da 

experiência, visando seu objetivo maior – a experiência de segurança” (KLAUS, 1972; 

BOWLBY, 1990, p. 193; TARELHO; PEDROSA, 2001; SROUFE apud RAMIRES; 

SCHNEIDER, 2010; PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 220; VITTNER; CASAVANT; 

MCGRATH, 2015). 

 

É conceituado que um bom começo de vida deve ocorrer num ambiente seguro, que 

nutra a criança, que torne possível que as crianças sobrevivam e sejam fisicamente 

saudáveis, mentalmente ativas, emocionalmente seguras e socialmente competentes 

e capazes de aprender (BRASIL, 1990).   

 

O estudo da implicação dos momentos iniciais da vida também foi direcionado a 

outras espécies animais. As repercussões comportamentais do primeiro contato ao nascer e da 

interação com o outro foram observadas em filhotes de patos e algumas espécies de 

gafanhotos, respectivamente (SAFATLE, 2017; BRUER, 2001 apud PAPALIA; FELDMAN, 

2013; ANSTEY et al., 2009).  

O estudo sobre o evento do Imprinting, em filhotes de patos, indica que os patinhos 

apresentavam uma tendência de seguir o comportamento do primeiro ser que se 

movimentasse à frente deles após a eclosão dos ovos. Esse experimento indicou o impacto do 
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momento do nascimento para influenciar como o filhote espelharia seu comportamento e 

lançou luz ao conceito de período crítico. É definido como período crítico o intervalo de 

tempo específico cujo acontecimento ou ausência de determinado evento impactam 

especificamente uma etapa do desenvolvimento do ser vivo. Em seres humanos, a 

plasticidade neurológica diminui o impacto negativo do período crítico no desenvolvimento. 

O autor sugere, portanto, valorizar tais oportunidades como períodos sensíveis, em que o 

indivíduo está receptivo para certos tipos de experiências que ressoam de maneira favorável, 

como janela de oportunidades ao desenvolvimento humano (BRUER, 2001 apud PAPALIA; 

FELDMAN, 2013, p. 220).  

Os estudos que compreenderam como certa espécie de gafanhoto sofria a transição de 

comportamento de solitário para migratório também indicaram a importância da relação com 

outro. Um gafanhoto adulto passou a ocupar um ideal de movimento a ser seguido a partir do 

momento que foi percebido pelo gafanhoto mais novo. Essa característica possibilitou o 

aumento da amplitude de seus saltos e a de migração de ambiente (SAFATLE, 2017). A 

hipótese acima, para explicar esse fenômeno desde 1921, foi esclarecida por Michael Anstey 

e colaboradores, há pouco mais de 10 anos. A explicação biológica para o fenômeno foi que 

devido à época de maiores chuvas e aumento, em altura, da vegetação promove maior 

crescimento populacional dos gafanhotos solitários e sua maior concentração promove 

interação física entre eles. Por sua vez, o contato físico entre os gafanhotos provoca aversão 

mútua entre eles e a estimulação da maior secreção de serotonina na região torácica, 

neurotransmissor associado à plasticidade neuronal e estimulando a mudança de 

comportamento para o modo gregário e a migração em massa, com características de maior 

amplitude de movimento nos saltos dos gafanhotos (ANSTEY et al., 2009). 

De acordo com o filósofo francês Merleau-Ponty, a corporeidade é a forma de ser no 

mundo. O sujeito, desde a mais tenra idade, percebe e habita o mundo por meio do corpo. Ao 

mesmo tempo que, de maneira complementar, o mundo existe para o sujeito por meio de sua 

consciência corporal. Não apenas a apreensão sensorial pelos órgãos dos sentidos, como 

também pela linguagem, que atua como um prolongamento da intencionalidade corpórea. 

Para o autor, o corpo é o meio onde a expressão se realiza na sua referência ao mundo vivido, 

não se limitando apenas à língua formalmente instituída (MERLEAU-PONTY, 2018). 

O conjunto de ações integradas de atenção ao parto desde a década de 1980 indica o 

reconhecimento da necessidade da assistência integral e humanizada e do protagonismo da 
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mulher. A possibilidade que mãe e filho interajam e se reconheçam no mundo os respeita 

como sujeitos de direito, as práticas ainda se voltam à sistematização, com a sobreposição da 

técnica ao processo humano (LUNARDI; BULHOSA, 2004; ORTIZ et al., 2011; SOUZA et 

al., 2011b; SAMPAIO et al., 2011; KOOPMAN et al., 2016).  

Entende-se que a sistematização é benéfica quando utilizada como instrumento de 

universalização de boas práticas, programas e políticas assistenciais, com foco adequado no 

cuidado ao indivíduo. A utilização das evidências científicas disponíveis endossando as 

recomendações práticas com foco na orientação ao CPP imediatamente após o parto e outras 

medidas de cuidado integral à saúde da mulher e da criança desde o nascimento são 

divulgadas institucionalmente para assegurar que esta indicação seja seguida em todos os 

equipamentos de saúde que prestam assistência ao parto e ao nascimento (WHO, 1998, 2017, 

2018; UNICEF, 2008; BRASIL, 2017). Reconhece-se, contudo, que esse processo de 

universalização da saúde é complexo e sempre em contínua construção (LEAL et al., 2018; 

LEAL, M.C. et al., 2021).  

No entanto, a sistematização pode gerar efeitos opostos aos desejados. Uma pesquisa 

qualitativa realizada em uma maternidade da Bahia indicou a possibilidade de despreparo dos 

profissionais, de modo que as mães percebiam o incentivo ao CPP, bem como à 

amamentação, como um ato mecânico, ou seja, sem que houvesse questionamento do desejo 

da mulher de executar ou não essas práticas e sem respeito à soberania da mãe para a vivência 

desse momento único e marcante (SANTOS et al., 2014).  

Embora os profissionais identifiquem dimensão social e histórica do parto e 

nascimento, o conceito não se traduz à prática clínica cotidiana. Essa discrepância entre teoria 

e prática reafirma a influência do modelo biomédico e da atenção intensificada à dimensão 

biológica do parto e nascimento. Por diferentes caminhos essa ótica biologicista se utiliza do 

corpo e condição da mulher como objeto do cuidado e acaba por negligenciar sua 

integralidade como sujeito (STEVENS, 2016; HASTINGS-TOLSMA; NOLTE; TEMANE, 

2018; STEVENS et al., 2018; OLZA et al., 2020). 

Se o objetivo da ação durante a assistência ao parto e nascimento se direcionar apenas 

ao aumento das taxas de amamentação, a mulher pode ser conduzida como um instrumento 

para alcançar as metas de amamentação. Nesse caso a mãe tende a ser imposta ao dever de 

suprir o direito do recém-nascido em ser amamentado, provavelmente sem que seu desejo 

tenha sido conhecido e validado e a ter uma vivência de contato mesmo contra o seu desejo. 



31 

 

Já na situação em que o foco das ações de atendimento se volta de maneira isolada à 

produtividade lucrativa estruturada nos protocolos e fluxos institucionais, a possibilidade 

maior é a de negligência ao desejo materno de permanecer com o filho assim que nasce. A 

ausência de qualquer contato físico, em situação assim, refletiria a consideração, pelas 

equipes técnica e/ou administrativa, de que todos os recursos oferecidos pelo corpo materno 

podem ser substituídos por tecnologias hospitalares, mesmo nos casos de mães e filhos 

capazes de desempenharem o CPP. As expectativas se reduzem à sobrevivência perinatal e 

neonatal, sem, contudo, respeitar a complexidade do parto e nascimento. Nesses dois casos o 

desejo da mulher para o momento do nascimento passa a ser invalidado (MONTEIRO; 

GOMES; NAKANO, 2006; SANTOS, et al., 2014; STEVENS et al., 2016, 2018, 2019). 

A avaliação da satisfação materna com o atendimento ao parto e nascimento é objeto 

de estudo de abordagens voltadas a conhecer a perspectiva das mulheres no momento do 

parto e nascimento. Esses estudos possibilitam aperfeiçoamento o monitoramento das ações 

estratégicas de melhoria da assistência ao parto e das boas práticas. O acompanhamento dos 

impactos da vivência materna do parto e nascimento na interação entre mãe e filho a curto 

e/ou longo prazo auxilia no conhecimento dos benefícios dessas práticas. A investigação das 

emoções maternas durante o parto se aproxima um pouco mais do reconhecimento da mulher 

como sujeito e direciona ao estabelecimento de novas recomendações (MONTEIR; GOMES; 

NAKANO, 2006; CARNEIRO, 2009; DODOU et al., 2014; D’ORSI et al., 2014; SANTOS, 

et al., 2014; CARNEIRO, 2015; REZENDE, 2020; SILVA et al., 2020). 

Outros estudos se voltam a identificar as boas práticas da assistência ao parto e 

nascimento que promovam uma experiência de parto positiva e maior satisfação no 

nascimento. Entre as práticas que colaboram para a melhora dos indicadores de satisfação 

materna está a prática do CPP, juntamente com outras práticas da humanização da assistência 

ao parto (CHRISTIAENS; BRACKE, 2007; D’ORSI et al., 2014; SRIVASTAVA et al., 

2015)  

Segundo pesquisas que analisaram a percepção das mães sobre a experiência do 

contato com o filho após o parto, foram identificadas: a redução da ansiedade materna 

(SILVA; CLAPIS, 2004); a demarcação da separação definitiva entre dois seres até então 

simbióticos por meio dos momentos da aproximação física e da amamentação, demarcando a 

reconexão ao filho após o corte do cordão umbilical (ROSA et al., 2010); a sensação de 
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plenitude e realização em conhecer o filho em seu primeiro encontro físico e “real” (CARMO 

et al., 2010); e a transição da percepção do filho como um ser imaginário para um ser real 

(ROSA et al., 2010). Mesmo com o cansaço e a dor, as mães aceitam e consideram o 

momento de contato com o filho logo após seu nascimento importante para o recém-nascido 

(MONTEIRO; GOMES, NAKANO, 2006).   

Em contrapartida, o cuidado distante do olhar das mulheres que se tornam mães gera 

sentimentos de preocupação, sensação de afastamento e medo da separação entre eles (CRUZ; 

SUNAM; SPÍNDOLA, 2007; ROSA et al., 2010).  

É reconhecido que o nascimento é um marco na vida da mulher. Seja por realização 

pessoal ou pelo impacto no histórico da vida social, financeira, física, por exemplo, com 

repercussões apreciáveis ou não. Dessa maneira conhecer a forma como certo acontecimento 

se materializa pode evocar diferenciadas percepções e consequências. É importante valorizar 

a perspectiva materna na vivência não apenas com intenção de mensurar um potencial 

benefício, tampouco de refletir indicadores de saúde e de qualidade. Faz-se necessário 

considerar o direito da construção da própria história (BARBOSA; ROCHA-COUTINHO, 

2007; MARTINS; ABREU; FIGUEIREDO, 2014; OLZA et al., 2020).   
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2 JUSTIFICATIVA   

 

 

O nascimento dos humanos, longe de ser um fenômeno isolado entre a mãe e o 

rebento, requer atualmente a presença de um conjunto expressivo de atores que contribuem 

com suas vivências culturais, afetivas, técnicas, econômicas, de disputas políticas, ambientais 

e jurídicas, entre outras esferas. Uma situação rica como esta não deve ser reduzida em suas 

dimensões. Como registrar e estudar esse momento? Essa foi nossa pergunta de partida. 

A compreensão das repercussões do CPP transborda os aspectos operacionais/técnicos 

e biológicos do cuidado imediato em saúde na sala de parto e abrange as relações históricas 

na constituição de vida da mãe e do filho. Acarreta consequências psicossociais ampliadas aos 

acompanhantes, confirmando a primeira esfera da dimensão coletiva do fenômeno do 

nascimento (NORHOLT, 2020). Contribuir para iluminar com maior nitidez a dimensão 

humana envolvida nas equipes técnicas junto às mães, aos acompanhantes e aos familiares 

mais próximos no momento do nascimento justifica parte do esforço deste trabalho. 

A Organização Mundial de Saúde publicou em 2018 novas recomendações de 

cuidados durante o parto para uma experiência positiva2. O intuito dessa nova publicação – na 

qual se mantém a sugestão de oportunizar o CPP imediatamente após o nascimento – foi 

considerar práticas novas ou já existentes para que o parto não seja apenas seguro, como 

também promova uma experiência mais bem qualificada para toda a família (WHO, 2018).  

Segundo a OMS, essa perspectiva de olhar o nascimento para além das questões 

técnicas busca ir mais adiante da estratégia de promoção da saúde. O CPP possibilita explorar 

a complexidade do momento do nascimento. A recomendação é que a prática do CPP seja 

universalizada, valorizando a díade mãe-filho saudável.  

A partir de 2012, a OMS (WHO, 2012) reconhece a necessidade de estudos que 

analisem o ponto de vista dos vários atores sociais envolvidos no nascimento. Muitos estudos 

realçam a plenitude da vivência tendo em vista a singularidade envolvida na assistência ao 

 
2 A expressão “positiva” refere-se à tradução do original positive, em inglês, para o português. Contudo não 

remete a algo romantizado, tampouco a uma experiência algorítmica e homogênea para produzir resultados 

idênticos. O sentido da expressão positiva, conforme prefácio da publicação (WHO, 2018), está relacionado à 

plenitude da vivência, consideradas, inclusive, a singularidade e a opinião de cada parturiente em seu 

atendimento (nota da autora). 
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parto e ao nascimento. Monteiro, Gomes e Nakano (2006), Santos e colaboradores (2014), 

Anderze’ N-Carlsson e colaboradores (2014a, 2014b), Stevens e colaboradores (2018) entre 

outros autores, abordam aspectos da compreensão das mães sobre esse assunto.  

Apreender o CPP no momento logo após o nascimento como a primeira expressão de 

linguagem como signos de interação entre o corpo da mulher e o do recém-nascido direciona 

o olhar para um horizonte investigativo promissor. De acordo com Merleau-Ponty, pela 

compreensão da emoção associada à linguagem é possível alcançar, além da descrição do 

fenômeno, um entendimento mais aproximado de “ser no mundo”. Ao considerar a linguagem 

como apropriação do mundo, o autor transcende o sentido de língua instituída e coloca a 

linguagem na categoria dialética do pertencimento; mãe e filho como seres no mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2018). 

 

O signo artificial não se reduz ao signo natural porque não há signo natural no 

homem e aproximando a linguagem das expressões emocionais, não se compromete 

aquilo que ela tem de específico, se é verdade que já a emoção, enquanto variação da 

expressão de nosso ser no mundo, é contingente em relação aos dispositivos 

mecânicos contidos em nosso corpo, e manifesta aquele mesmo poder de ordenar os 

estímulos e as situações que está no seu auge do plano de linguagem. [...] Gritar na 

cólera ou abraçar no amor não é mais natural ou menos convencional do que chamar 

uma mesa de mesa. (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 256-257).  

 

A possibilidade de entender as reações emocionais envolvidas no nascimento, como os 

sentimentos, por exemplo, concorre para uma compreensão alargada do fenômeno. Valoriza-

se, dessa maneira, o olhar integral para a vivência materna do nascimento, não apenas a 

descrição natural dos acontecimentos, da insegurança materna, os medos, anseios e as 

frustrações, mas também a realização de desejos e expectativas construídas ao longo da 

história de vida de cada uma das mulheres.  

Acredita-se que a vivência do primeiro encontro da mulher que se torna mãe com o 

recém-nascido, especificamente quando há CPP, tem sua importância na construção de 

sentidos de maternidade. Essa hipótese foi construída a partir de considerações de Merleau-

Ponty (2018) na obra Fenomenologia da Percepção, em que o sentido é imanente a vivência, 

emerge da relação do corpo próprio com o mundo. A abordagem do fenômeno, com um 

interesse descritivo mais que analítico nos termos filosóficos, sugere não esgotar o assunto, 
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tampouco propor uma obra filosófica. Contudo o uso de questões concretas do cotidiano e 

condições fisiopatológicas para exemplificar conceitos existenciais, como acontece 

frequentemente na obra de Merleau-Ponty, é uma ótica bastante promissora. Empregar a 

abordagem direcionando o olhar para a integralidade do sujeito, desde a primeira interação 

entre mãe e filho, deve ser encorajada. 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo geral  

  

Compreender a contribuição da vivência do CPP entre mãe e filho logo após o 

nascimento na construção de sentidos da maternidade. 

 

 

3.2 Objetivos específicos  

  

A. Descrever a vivência materna referente ao primeiro encontro entre mãe e filho, logo após 

o nascimento, com ou sem CPP. 

B. Analisar se a vivência materna com CPP logo após o nascimento proporciona uma 

apreensão diferenciada na comparação da vivência sem CPP. 

C. Interpretar a vivência materna do primeiro encontro logo após o nascimento, com ou sem 

CPP, à luz de alguns conceitos apresentados na obra Fenomenologia da percepção 

(MERLEAU-PONTY, 2018). 
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4 MÉTODO 

  

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, observacional e descritivo, de caráter 

transversal, baseado na teoria do método história oral, que implicou uma análise do conteúdo 

dos relatos por meio da tipificação de seus temas em categorias analíticas.  

 

 

4.2 Casuística 

 

Participaram deste estudo 10 mães residentes na região metropolitana de São Paulo 

que relataram suas vivências sobre o nascimento de deus filhos, tendo sido os partos entre 3 e 

30 meses anteriores à data da entrevista.  

A intenção de compreender o fenômeno do nascimento e suas marcas futuras demanda 

a realização da entrevista em momento posterior ao parto, diferente da experiência de 

pesquisas anteriores (MONTEIRO; GOMES; NAKANO, 2006; SANTOS et al., 2014) em 

que as conversas com as mães foram realizadas ainda no período de pós-parto imediato. O 

tempo mínimo de 3 meses após o nascimento levou em consideração as dificuldades 

operacionais no puerpério, no retorno ao trabalho materno, nas adaptações da dinâmica 

familiar e, inclusive, as informações de Schmidt; Piccoloto e Müller (2005) sobre o período 

crítico com maior possibilidade de depressão pós-parto e/ou baby blues, para evitar gatilhos 

negativos (risco mínimo sempre associado em investigações com seres humanos) às mães. Já 

a escolha do período ideal máximo 2 anos para a realização da entrevista foi sustentada em 

dois pilares: a minimização do viés de memória em pesquisas epidemiológicas que abordam a 

amamentação na primeira hora de vida e a autonomia que as pesquisas em história oral 

permitem (BATISTA FILHO; FERREIRA, 2001; ALBERTI, 2004; WHO, 2008; WHO; 

UNICEF, 2021).  
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Cabe destacar que a filha de uma das participantes, no dia da entrevista, completou 2 

anos e 6 meses (30 meses). Essa diferença de idade acima do limite estipulado foi percebida 

em momento posterior à entrevista. Nesse caso foram consideradas a fluência e a coerência da 

mãe no relato da vivência do CPP e na descrição dos fenômenos ocorridos durante o 

momento do nascimento. Por esse motivo optou-se em assumir a permanência dessa mulher 

na casuística definida pelo método, considerando que não haveria prejuízo à qualidade da 

pesquisa baseada em história oral temática, abordado a diante.  

Os inquéritos sobre alimentação e saúde que ocorreram de maneira anexa às 

campanhas nacionais de vacinação incluíram avaliação da amamentação na primeira hora de 

vida e avaliação da duração do AM exclusivo. Um dos primeiros estudos com essa estratégia 

de coleta de dados no Brasil (BATISTA FILHO; FERREIRA, 2001) avaliou a condição do 

AM, a duração e o início da introdução de alimentação complementar em crianças de 0 a 5 

anos. Dentre as respostas obtidas, alcançou a mediana da duração do aleitamento materno 

exclusivo: 9 dias. O mesmo estudo ainda ratificou a qualidade da obtenção de informações 

referentes ao período neonatal mesmo em momento posterior de longo prazo, no entanto não 

incluiu a ocorrência de CPP entre os itens pesquisados. 

Em 2008, a OMS divulgou a avaliação populacional, o novo parâmetro para a 

alimentação de crianças menores de 24 meses e insere o indicador “iniciação precoce da 

amamentação”. Este parâmetro, diferente dos demais3, é um recordatório retrospectivo ao 

momento do nascimento e reconhece a oportunidade de amamentar o recém-nascido. 

Portanto, o relato materno sobre a oportunidade do filho ter sido amamentado é considerado 

informação suficiente e confiável sobre o fenômeno (WHO, 2008; WHO; UNICEF, 2021). 

Outros inquéritos seguintes concordam quanto à confiabilidade da informação materna até 24 

meses pós-parto (SÁ, 2015; SALDAN et al., 2015; SÁ et al., 2016). 

Se o respaldo epidemiológico reforça a possibilidade de realizar pesquisas que 

resgatem acontecimentos do momento do nascimento até 2 anos após, as bases metodológicas 

da história oral ampliam, ainda mais, essa possibilidade. Segundo Alberti (2004), a história 

oral deve ser empregada em investigações sobre temas contemporâneos, eventos ocorridos em 

um passado não muito remoto (aproximadamente 50 anos), isto é, acontecimentos de um 

tempo que a maioria dos seres humanos possa alcançar.  

 
3 Os demais indicadores de aleitamento materno e de alimentação complementar são coletados com base na 

informação recordatória das 24 horas anteriores à entrevista. 
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Após essas considerações, foi definida a narrativa materna do parto e nascimento, 

tendo em vista o primeiro encontro entre mãe e filho ocorrido preferencialmente até 24 meses 

anteriores.  

 

 

4.3 Critérios de inclusão e de exclusão  

   

  Foram consideradas elegíveis para esta pesquisa mães que relataram seus partos 

ocorridos nos 2 anos anteriores à entrevista – com uma ressalva destacada no parágrafo 

anterior (item 4.2). Os relatos foram baseados no nascimento do filho mais novo, 

independente de existirem outros filhos nascidos anteriormente. Todas as mães aceitaram 

participar voluntariamente da pesquisa e cumpriram junto com o próprio filho a característica 

de díades saudáveis. 

Os critérios da recomendação de como colocar mãe e filho em CPP priorizados para 

considerar se houve ou não CPP logo após o nascimento foram: o contato entre mãe e filho 

sem nenhum tecido ou adereço entre a díade e a realização do contato de maneira priorizada, 

ou seja, antes dos procedimentos de rotina neonatal. O tempo de duração, quando houve o 

CPP, não foi considerado como critério de caracterização das participantes, devido à 

interferência possível do viés de memória para a coleta de dados distante do evento a ser 

estudado e à variação de tempo percebido que ocorre de maneira subjetiva entre as 

participantes.  

 Com referência à condição de recepção ao recém-nascido no momento do nascimento, 

a ocorrência do CPP foi avaliada cuidadosamente. Em duas entrevistas as mães responderam 

inicialmente terem vivenciado o CPP com o filho imediatamente após o nascimento, porém, 

no decorrer das narrativas, foi percebido que as falas diziam respeito a outros aspectos de 

recepção ao neonato, como a manutenção do recém-nascido sob o campo de visão da mulher 

e a amamentação na primeira hora de vida, confirmado que, de fato, nesses casos, não houve 

CPP entre as mulheres e os recém-nascidos imediatamente após os nascimentos. 

Foram convidadas a participar do estudo mães com 18 anos de idade ou mais no dia do 

parto, primíparas ou multíparas, cujo nascimento resultou de uma gestação de feto único em 

que mãe e filho estavam capazes ao primeiro encontro imediatamente após o momento do 



40 

 

nascimento, ou seja, sem que houvesse intercorrências clínicas que indicassem a necessidade 

de separação imediata ou a permanência do recém-nascido ou da mulher em UTI. 

Como esta pesquisa é pautada em análise temático categorial, na qual foi considerada 

investigação semântica do relato, foram incluídas apenas mães que falavam o idioma 

português. Assim, além das questões logísticas da pesquisa, foi evitado que a tradução do 

relato alterasse a intenção original do sentido expressado na narrativa materna, considerando 

que o “sentido pleno de uma língua nunca é traduzível em uma outra” (MERLEAU-PONTY, 

2018, p. 255). 

Caso a díade não atendesse aos critérios de inclusão, e negasse a participar ou a 

concordar com os aspectos éticos, não seria incluída. Foi proposto no projeto inicial que se 

alguma participante iniciasse a realização da coleta de dados, mas não conseguisse concluí-la, 

por questões logísticas ou emocionais, e não fosse possível retomar a entrevista em momento 

posterior, o depoimento seria descartado. Felizmente não houve nenhuma ocorrência de 

descarte (exclusão) de entrevista. 

 

 

4.4 Decisão pela realização de entrevistas remotas 

 

Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia da COVID-19, a logística 

para a realização das entrevistas sofreu adequação, conforme portarias da Secretaria 

Municipal da Saúde, de março e junho de 2020. Tais portarias previam a restrição de 

atendimentos presenciais apenas aos atendimentos clínicos inadiáveis (SMS, 2020a; 2020b). 

Dado o impedimento de realizar as entrevistas presencialmente, os próximos pontos destacam 

os aspectos positivos e negativos de cada opção que orientaram a decisão das adaptações 

necessárias à etapa de execução das entrevistas. 

Em estudo de revisão publicado especificamente devido às necessidades de 

readequação das coletas de dado durante a pandemia, Adom, Osei e Adu-Agyem (2020) citam 

a importância de valorizar o uso de dados secundários ou de coleta de dados via entrevistas 

remotas, sejam elas por telefone, mensagens instantâneas, e-mail ou videoconferência, 

considerando-as como ferramentas síncronas e pessoais de transmissão em tempo real de 

áudio e vídeo bidirecionais. De alguma forma, apresentando uma opinião contrária ao 
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trabalho e às hipóteses apresentadas por Friesen, em 2014, quando este publica artigo 

questionando a ausência de “face a face” na pesquisa fenomenológica. Segundo o autor, a 

ausência do contato pessoal poderia ser incapaz de satisfazer toda a situação necessária para a 

abordagem de uma entrevista em profundidade (FRIESEN, 2014).  

Nehls, Smith e Schneider. (2015) dedicam um capítulo sobre o uso de entrevistas por 

videoconferência, dada sua utilização nas comunicações em todo o mundo para diversas 

finalidades, além do aumento da demanda para uso em pesquisas qualitativas. Tomando como 

referência as várias teorias (modelo psicobiológico, teoria da mídia, teoria da proximidade 

eletrônica e teoria da presença social), os autores apresentaram que a videoconferência não se 

assemelha ao face a face, mas é o que melhor proporciona percepção de proximidade. 

Alertam, contudo, que quanto maior a banda de interface entre os atores melhor é o processo 

comunicativo. Segundo os autores, nessa situação é maior a quantidade de sentidos 

conectados. 

De acordo com a última divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (PNADC TIC), a parcela de domicílios 

com telefone celular atingiu 94,9% no Brasil, sendo esse o principal aparelho utilizado para 

acesso à internet em 99,2% dos domicílios amostrados que acessavam internet (IBGE, 2020). 

Contudo, no Brasil, a qualidade de acesso à internet disponível à população ainda é muito 

heterogênea, a depender do local de acesso, do contrato com a operadora de internet e do tipo 

de dispositivo utilizado (gadget). 

Apesar da entrevista remota por videoconferência ser uma possibilidade viável à 

grande maioria das mulheres com as características elegíveis para participar deste estudo, foi 

preciso considerar a duração estimada para a realização da entrevista de cerca de 20 a 30 

minutos, conforme pré-teste de validação do instrumento de coleta de dados. Realizar uma 

entrevista com essa duração por videoconferência síncrona ofereceria o risco de possíveis 

falhas, devido à instabilidade do sinal de internet, que causariam interrupção da coleta do 

relato. Somado a isto, a escolha pela videoconferência síncrona como ferramenta de interação 

praticamente eliminaria a possibilidade da participação das mulheres pertencentes ao quintil 

mais pobre da população, normalmente sem acesso à internet com estabilidade e velocidade 

adequadas, devido à impossibilidade de garantir que a participante tivesse acesso à internet 

com boa qualidade.  
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Segundo Merleau-Ponty (2018), linguagem autêntica é aquela dita pela primeira vez, 

com originalidade. Por linguagem entende-se não apenas o uso da língua instituída, mas as 

pausas, a emoção e o caminho para encontrar a palavra que mais expressa o sentir. Para o 

autor, a emoção é a própria linguagem (MERLEAU-PONTY, 2018). A partir dessas 

orientações de Merleau-Ponty, consideraram-se as possíveis interrupções nas entrevistas 

como deletérias ao processo comunicativo entre as mães e a pesquisadora. Seria a perda da 

primeira descrição do relato como fenômeno autêntico de linguagem. Considere-se que em 

uma situação de perda de conexão de internet, ao ser retomada a entrevista, a recuperação do 

relato passaria, então, por uma elaboração mais racionalizada e consciente, porém menos 

emotiva. Como a apreensão do aspecto emocional da linguagem é tão necessária a esta 

proposta de análise, a decisão foi realizar o convite para participação na pesquisa por meio do 

aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp, que aproveitaria o benefício da grande 

abrangência de acesso ao celular e à internet, com a entrevista via telefone e a gravação de 

áudio, após consentimento. 

 

 

4.5 Convite para as participantes e coleta de dados 

  

O período de coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2020. 

Assim que foi aprovada a coleta de dados remota pela Plataforma Brasil e pelo Comitê de 

Ética da Faculdade de Saúde Pública, as mães foram convidadas para participarem da 

pesquisa, conforme fluxograma da figura 1 (Figura 1). A lista de contatos foi disponibilizada 

pela diretoria administrativa do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza (CSEGPS), 

unidade da rede de atenção primária do SUS localizada na cidade de São Paulo, onde 

inicialmente estava prevista a coleta de dados presencial.  

Foram selecionados os contatos de mães cadastradas no Programa Mãe Paulistana, da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, que realizaram acompanhamento pré-natal na unidade de 

saúde e que tinham a informação de data prevista para o parto entre agosto de 2018 e maio de 

2020. A decisão de convidar participantes que haviam realizado o acompanhamento pré-natal 

no CSEGPS levou em consideração o fato de a política de cobertura para a realização do pré-

natal não se restringir às usuárias moradoras nas imediações da unidade de saúde. 

Atualmente, as gestantes têm direito a realizar o pré-natal na unidade de preferência (a que for 
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de maior interesse para ela). Assim, houve a possibilidade de participação de mães moradoras 

de outras regiões/territórios de saúde da cidade. Contribuiu também a colaboração da médica 

ginecologista do CSEGPS, que encaminhou às pacientes que atendessem aos critérios de 

inclusão o link para a inscrição na pesquisa (Anexo D).  

O primeiro contato foi o envio do convite explicando os termos da pesquisa e 

disponibilizando o formulário para preenchimento sinalizando o desejo de colaborar com o 

estudo (Anexo D). Em caso de resposta – pelo próprio aplicativo ou pelo formulário de 

pesquisa do Google (Anexo E) –, foi retornado o contato novamente pelo aplicativo 

whatsapp, para agendamento do melhor dia e horário para a realização da entrevista (Anexo 

F).  

A definição do número de entrevistadas teve por objetivo equalizar a possibilidade de 

análises de entrevistas em profundidade e a variabilidade representativa do objeto de estudo. 

A perspectiva de encontrar entre 8 e 12 mães disponíveis para as entrevistas parecia cumprir 

esses pré-requisitos. O critério de saturação dos dados não foi utilizado nesse momento para 

definição do número de participantes, pois as categorias de análise seriam construídas após a 

leitura flutuante de todas as entrevistas, em momento posterior à coleta. A busca por 

participantes se encerrou assim que foi alcançada a coleta de entrevista da 10ª participante. 

Para atingir essa quantidade de participantes foram convidadas, no total, 67 mulheres (Figura 

1). 

Em relação à avaliação da suficiência do grupo amostral, foi possível confirmar o 

alcance da saturação dos dados após a consolidação da categorização para análise de conteúdo 

temático-categorial. As 3 primeiras entrevistas foram suficientes para a primeira vez que 

alguma subcategoria emergiu, sendo que a partir da 5ª participante todas as subcategorias já 

haviam se repetido pelo menos uma vez. Apesar de o critério de determinação do limite de 

participantes não ter sido a saturação dos dados, ela foi alcançada com os 10 relatos, 

reforçando, junto com outros fatores, o rigor da pesquisa4 (MOREIRA, 2018)  

 

 

 

 

 
4 A visualização da saturação dos dados pode ser vista no capítulo de resultados, Tabela 1 (p. 56). 
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Figura 1 – Fluxograma de entrada das participantes na pesquisa, 

São Paulo, 2020 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A realização da entrevista em profundidade ocorreu de maneira remota, via ligação 

telefônica, e seguiu roteiro semiestruturado para compreensão da vivência do primeiro 

encontro entre mãe e filho logo após o nascimento. A escolha pela entrevista em profundidade 

para coleta da narrativa foi devido à sua ampliação da capacidade em revelar a história 

individual, como o contexto que a cerca (MUYLAERT, et al., 2014) A pergunta orientadora 

foi: “Como foi, para você, o momento do primeiro encontro entre vocês, quando o(a) [nome 

da criança] nasceu?”. Ademais, foram coletadas informações para caracterização das mães e 

realizadas perguntas complementares caso a informação não tivesse sido fornecida durante a 

entrevista, conforme roteiro de perguntas (ANEXO G). Todas as entrevistas foram coletadas 

pela mesma pesquisadora. Para o treinamento da realização desta pesquisa e a validação do 
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roteiro de perguntas foi realizado pré-teste com quatro outras mães e avaliada a qualidade e a 

profundidade das respostas fornecidas por elas. 

O preparo das entrevistas se constituiu, inicialmente, da transcrição literal dos relatos, 

da forma de áudio para a escrita, quando se preservou, inclusive, as entonações, repetições, 

pausas, os choros, erros ou vícios de linguagem, além das falas.   

Como mencionado anteriormente, seguindo as considerações sobre a linguagem de 

acordo com Merleau-Ponty (2018), reforça-se o papel da linguagem para além da língua 

falada, de modo que é considerada linguagem a totalidade do que é dito e do que permanece 

implícito ou subentendido pelas intensidades e pelos silêncios (MERLEAU-PONTY, 2018). 

 

Os comportamentos criam significações que são transcendentes em relação ao 

dispositivo anatômico, e, todavia, imanentes ao comportamento enquanto tal, já que 

este se ensina e se compreende. Não se pode fazer economia desta potência 

irracional que cria significações e que as comunica. A fala é apenas um caso 

particular dela (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 257). 

 

Posteriormente, durante a textualização, foi suprimida a voz da entrevistadora (por 

meio da inclusão do conteúdo das questões nas respostas das participantes), para que a 

narrativa das participantes fosse priorizada. No caso das questões complementares, ou nos 

momentos em que foi necessário retomar uma parte da entrevista para aprofundamento da 

temática, o texto foi reorganizado para unificar o assunto e possibilitar uma, talvez melhor, 

compreensão no relato transcrito e textualizado.  

Essa realização da textualização colaborou para que o conteúdo da fala da 

entrevistadora não influenciasse a análise sistematizada no software Nvivo®, especificamente 

para a funcionalidade ‘frequência de palavras’ da ferramenta. Em última etapa do preparo do 

material de análise, foram excluídos os nomes próprios mencionados na entrevista, que foram 

substituídos pelas iniciais.  

As narrativas foram identificadas com nome fictício escolhido para cada participante, 

sendo esses nomes relacionados ao feminino, que indicam uma nova etapa na natureza, 

figurando a vivência da mulher que se torna mãe. Desse modo, as participantes foram 

caracterizadas com as respectivas designações: 

1. Tamara / 2. Jasmim / 3. Tulipa / 4. Aurora / 5. Dália  

6. Tainá / 7. Íris / 8. Magnólia / 9. Camélia / 10. Artemísia 
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4.6 Análise dos dados 

 

A análise de dados foi realizada conforme método de análise de conteúdo temático-

categorial. As etapas foram: pré-análise, exploração do material (com leitura flutuante e 

identificação dos núcleos de sentidos), categorização e, finalmente, inferência e interpretação 

baseada no referencial teórico (BARDIN, 1977). As etapas de leitura flutuante e de 

categorização preliminar ocorreu com triangulação dos resultados com equipe de 

pesquisadores-colaboradores por meio de reuniões sistemáticas remotas5. 

Com a finalidade de documentar de forma digital e apoiar a sistematização e a 

organização dos dados para a análise temático-categorial, foi utilizado o software de análises 

qualitativas NVIVO®, versão 12 plus para Windows®. O uso de um software pode reafirmar a 

consistência dos achados e aumentar a qualidade da pesquisa, uma vez que possibilita reduzir 

o efeito de influência do pesquisador. Esse processo pode ampliar o rigor da pesquisa 

qualitativa.  

O uso da análise lexical colaborou para a aproximação inicial com o material de 

análise e indicou possibilidades de caminhos investigativos que poderiam ser aprofundados 

com a análise semântica e as inferências ao referencial teórico. Foi utilizada como ferramenta 

de apoio a análise de cluster das entrevistas por similaridade de palavras, o que permitiu 

constatar a homogeneidade da casuística, e por similaridade de códigos, para percepção das 

proximidades entre as participantes e das peculiaridades do objeto de estudo. As ferramentas 

de frequência de palavras por categoria, de codificação em nós (correspondente à 

categorização da análise temático-categorial), de matriz de codificação e de referência 

cruzada auxiliaram na organização dos dados para inferências baseadas no referencial teórico. 

 

4.6.1 Definição do referencial metodológico 

 

A coleta das narrativas seguiu a técnica da História Oral Temática (HOT), cuja 

narração se baseia em um olhar específica do indivíduo, neste caso, a vivência feminina do 

momento do parto. De modo geral, a HOT tem um componente comum que se assemelha às 

 
5 A equipe que colaborou para triangulação da análise de dados foi composta pela pesquisadora principal, pelo 

orientador, por estudantes de pós-graduação da FSP-USP, de graduação da UPE-PE e especialistas convidados 

das áreas de filosofia, psiquiatria e epidemiologia (UFMT, OPAS, CSEGPS, IP-USP). 
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abordagens biográficas, tais como às histórias e trajetórias de vida e à tradição oral, todas 

permitindo graças a um aprofundamento de um evento específico, compreender as conexões 

entre a história individual e a história coletiva (RIGOTTO, 1998; MEIHY, 2002; SILVA et 

al., 2007).  

O método de história oral propõe a identificação do tom vital de cada relato. O tom 

vital é uma frase ou um trecho do relato que sintetiza o núcleo semântico daquela narrativa, 

refletindo um pouco sobre quanto uma expressão da singularidade carrega o todo em si 

(MEIHY, 2002). 

As peculiaridades presentes na tônica dos relatos aproximam e distanciam umas 

participantes das outras, como também se projetam às vivências de outras mães fora da 

casuística. Esse olhar voltado à singularidade permite a compreensão sobre as diferentes 

nuances do fenômeno. Contudo, apesar dessas considerações sobre a particularidade das 

participantes possibilitar a característica de transferibilidade do estudo (MOREIRA, 2018), as 

informações encontradas não refletem verdades absolutas para serem reproduzíveis 

indiscriminadamente e/ou transferidas a outras mães.  

 

 

4.6.2 Definição do referencial teórico 

 

Para interpretação e compreensão do fenômeno, foram utilizados como referenciais 

teóricos conceitos presentes na obra Fenomenologia da percepção, de Maurice Merleau-

Ponty, cuja primeira publicação ocorreu em 1945. Os principais conceitos do autor que 

embasam a análise dos dados desta pesquisa são os de vivência, corpo próprio, linguagem, 

temporalidade e espaço (MERLEAU-PONTY, 2018). 

Em relação à compreensão pontyana, a descoberta e a existência no mundo acontecem 

por meio da integralidade do sujeito. Ele é no mundo, mundo este em transformação, por 

meio do seu corpo e da sua consciência. O mundo é o que se mostra para a percepção do 

sujeito: o sujeito só pode ser no mundo por meio do corpo próprio, isto é, um corpo 

perceptivo (MERLEAU-PONTY, 2018). 

O corpo próprio é visto por Merleau-Ponty não apenas como um objeto científico. 

Comporta, de maneira imanente, significações pré-científicas. A linguagem concorre para 
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estruturar a percepção, oferece a possibilidade ao sujeito de ser no mundo, apresentando 

constantemente suas características singulares relacionadas ao significado de sua expressão. 

Tanto a estrutura sintática como a semântica, em sua maneira verbal ou não verbal, são 

passíveis de interpretação. “No que se refere à linguagem, se o signo se torna significante por 

sua relação lateral a outros, o sentido só surge então à intersecção e como que no intervalo das 

palavras” (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 143).  

De modo que significado e sentido caminham juntos, um não se sobrepõe ao outro, 

como também não existem separadamente, mas se articulam entre si. 

 

Nós não percebemos quase nenhum objeto, assim como não vemos os olhos de um 

rosto familiar, mas seu olhar e sua expressão. Existe ali um sentido latente, difuso 

através da paisagem ou da cidade, que reconhecemos em uma evidência específica 

sem precisar defini-lo. (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 378). 

 

A linguagem também está intrinsecamente ligada ao tempo para a apreensão e a 

expressão do ser no mundo. Com isso, o pensamento é consolidado, reconsolidado e 

redimensionado constantemente, de modo que a linguagem não expressa algo estático, mas ao 

expressar o que conecta o sujeito ao mundo já o transforma, e aquilo que acabou de ser 

expresso foi transformado. “Quando sobrevém um terceiro momento, o segundo sofre uma 

nova modificação; de retenção que era, ele se torna retenção de retenção, a camada de tempo 

entre mim e ele se espaça” (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 558). 

A abordagem do sujeito que se abre para o mundo não considera apenas a dimensão 

material, a relação sensível com o mundo, mas inclui os aspectos socio-históricos-culturais. 

Para Merleau-Ponty, é importante realçar a liberdade inerente à cada pessoa ao vivenciar de 

maneira singular as condições de vida e de cultura à que está exposto o ser no mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2018).  

 

Não são a economia ou a sociedade consideradas como sistema de forças impessoais 

que me qualificam como proletário, é a sociedade ou a economia tais como eu as 

trago em mim, tais como eu as vivo – e também não é uma operação intelectual sem 

motivo, é minha maneira de ser no mundo neste quadro institucional. Tenho um 

certo estilo de vida... (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 594). 
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O sujeito, constituído pelo tempo, inevitavelmente se relaciona com o mundo, e essa 

relação promove no sujeito constantes transformações. “Quando evoco um passado distante, 

eu reabro o tempo, me recoloco em um momento em que ele ainda comportava um horizonte 

de porvir hoje fechado, um horizonte de passado próximo, hoje distante” (MERLEAU-

PONTY, 2018, p. 557).  

De maneira justaposta ao tempo, o espaço organiza a nossa percepção entre o da 

relação corpo-mundo. O espaço nunca permitirá uma percepção total do objeto em si, uma 

vez que sempre há alguma perspectiva não contemplada no posicionamento assumido ou 

ocupado pelo sujeito. “O espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as coisas se 

dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível” para o sujeito 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 328). 

Conforme o sujeito se movimenta em relação ao objeto, ele perde a perspectiva do 

olhar daquilo que estava sob seu ponto de vista anterior, ao mesmo tempo que adquire uma 

nova ângulo de percepção. Assim, é importante lembrar que o espaço se refere não ao quão 

distante o sujeito está do objeto (em seu aspecto material e físico), mas a como o sujeito se 

posiciona fisicamente para se abrir ao mundo enquanto apreende o objeto como possibilidade 

de interação (MERLEAU-PONTY, 2018). 

Pode-se dizer que as vivências implicam percepções do sujeito por meio da 

articulação do corpo próprio em um certo tempo e certo espaço indissociáveis. Em 

decorrência disso, a recordação de alguma vivência anterior é considerada uma nova vivência 

construída com elementos da vivência passada (Merleau-Ponty, 2018 p. 559). A recordação 

depende do revivenciar de um sujeito que, agora, no momento do relato, não tem mais a 

mesma constituição daquele ser que foi no passado. Procurando respeitar esses preceitos, o 

presente estudo considerou a recordação evocada por uma mãe constantemente atualizada 

pelo tempo, isto é, a vivência do nascimento vista através das lentes do presente (MERLEAU-

PONTY, 2018). 

 

Não passo por uma série de “agoras” dos quais eu conservaria a imagem e que, 

postos lado a lado, formariam uma linha. A cada momento que chega, o momento 

precedente sofre uma modificação: eu ainda o tenho em mãos, ele ainda está ali, e, 

todavia, ele já soçobra, ele desce para baixo da linha dos presentes. (MERLEAU-

PONTY, 2018 p. 558). 
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À luz do conceito pontyano, o passado e o porvir estão contidos no presente. Por meio 

da técnica da história oral temática, pode-se analisar aspectos da vivência do momento, 

durante o nascimento, que permanecem contidos no momento posterior. Desse modo, passado 

e porvir desvelam-se, ao passo que são reconfigurados, sentidos impressos na história de vida 

da mãe. E recriam sentidos 

 

 

4.6.3 Construção das categorias analíticas 

 

No tocante à elaboração do material de análise, as 10 entrevistas realizadas por meio 

de ligação telefônica totalizaram quase 4 horas de áudio (média de 23 minutos por relato). 

Após a etapa de transcrição e textualização das entrevistas, formou-se o corpus textual da 

pesquisa, com 31 laudas, que possibilitou a extração e a organização das unidades de sentido, 

onde foram identificados 258 trechos categorizáveis. 

Obedecendo a técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) (Figura 2), 

como constituinte da análise do discurso, observou-se como primeira etapa a leitura flutuante 

validada por pares, que eram pesquisadores da equipe de trabalho com formação na área da 

saúde (medicina com especialização em psiquiatria e psicodrama, pediatria, epidemiologia, 

nutrição e psicologia). A possibilidade desta etapa ser realizada online junto à equipe de apoio 

de pesquisadores permitiu a aproximação com os relatos e com as emoções, os sentidos e os 

sentimentos implicados na descrição das vivências. Em momento seguinte, ainda na etapa de 

exploração do material, foram consensuadas as sugestões de unidades de sentido que 

emergiram das narrativas. Para descrever o eixo semântico das narrativas foram selecionadas, 

na maioria das vezes, as unidades de contexto (que consideram um trecho maior, como uma 

sentença ou um parágrafo). Também foram escolhidas como unidades de registro as palavras 

mais citadas por categoria, seguindo uma sugestão preliminar de proposta de análise, e no 

acontecimento – a percepção materna sobre o nascimento e as diferentes formas de recepção 

ao recém-nascido. Posteriormente, foram estruturadas as categorias analíticas de acordo com 

as possíveis relações entre as unidades de sentido e a temática em estudo. Cada categoria foi 

criada a partir das aproximações e das semelhanças dos relatos que caracterizavam os núcleos 

de sentido. Finalmente, a interpretação analítica com base no referencial teórico ocorreu 

conforme as aproximações ou os distanciamentos que as categorias analíticas apresentavam à 
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perspectiva da vivência corporal tal como abordada na obra de Merleau-Ponty. Todas as 

etapas da exploração do material passaram por validação por pares de pesquisadores do grupo 

de pesquisa em reuniões sistemáticas estruturadas para tal finalidade. 

 

 

Figura 2 – Etapas de preparo das entrevistas para análise dos dados. São Paulo, 2020. 

 

Fonte: Elaboração da autora, seguindo proposta da autora Bardin para análise de conteúdo (1977). 

 

 

A organização preliminar distribui as unidades de sentido emergentes em 16 

subcategorias, organizadas em 4 categorias divididas em 2 grandes temas. As duas primeiras 

categorias, ‘satisfação com a assistência e desfecho’ e ‘assunção aos novos papéis da 

maternidade’, abordavam a construção social do ato de dar à luz – com evidência para a 

interação entre o sujeito e externo a si. As outras duas categorias, ‘concretização do 

nascimento’ e ‘interação entre mãe e filho’, abordavam a concretização do nascimento, 

evidenciando a interação específica entre os sujeitos na condição de mãe e filho.  

Após alinhar essa organização ao referencial teórico de Merleau-Ponty, as mesmas 

subcategorias foram redistribuídas em 4 categorias relacionadas aos conceitos merleau-

pontyanos de vivência, a saber: tempo; corpo próprio; temporalidade; e espaço e linguagem.  

Por fim, algumas subcategorias foram reagrupadas e todos os trechos foram 

organizados em 4 categorias, com 11 subcategorias no total, que indicavam os códigos 
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conceituais ‘sujeito histórico’, ‘temporalidade’, ‘espaço’ e ‘linguagem’, cujas categorias 

respectivas são ‘modelo construído da maternidade e do ato de dar à luz’, ‘temporalidade para 

construção de sentido’, ‘a percepção do espaço de nascimento e a construção da vivência do 

primeiro encontro’ e ‘os sentidos derivados da vivência’. 

A seguir, as quatro categorias analíticas finais.  

1. Interação mãe-filho como linguagem:  

o Concretização do nascimento; 

o Desejo de permanência; 

o Deleite versus Alívio; 

o Vivência com ou sem contato CPP: 

▪ Vivência com CPP; 

▪ Vivência sem CPP. 

2. Modelo instituído de maternidade e do ato de dar à luz:  

o Modelo de família/maternidade hegemônico; 

o Expectativa pelo desfecho de nascimento; 

o Atributos da maternidade. 

3. Temporalidade:  

o Vivência qualificada pela vivência anterior; 

o Sentimentos na maternidade. 

4. Local de parto e a vivência do nascimento: 

o Presença e atuação do acompanhante; 

o Comportamento diante da tecnologia de parto: 

▪ Sujeição; 

▪ Autonomia relativa. 

 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

Este estudo aborda os resultados obtidos na pesquisa Experiências maternas durante a 

vivência do nascimento, submetida à Plataforma Brasil, com o CAAE 25208719.0.0000.5421 

(Anexo A). A pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 
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de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 24 de agosto de 2020, sob o Parecer N° 

4.232.781. Para que houvesse acesso aos contatos das possíveis participantes convidadas a 

participarem da pesquisa, o projeto também passou por aprovação da Comissão de Pesquisa 

do CSEGPS, em 22 de julho de 2020 (Anexo B). 

A pesquisa atendeu às condições de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, 

conforme a Resolução N° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012b), que 

orienta as normas específicas para tais investigações. Houve coleta de informações de seres 

humanos, contudo, sem coleta de material biológico. A participação foi consentida pela 

pessoa participante, por meio de assinatura ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Anexo C), respeitando as recomendações de ética de acordo com a mesma resolução. 

Adicionalmente, como cada entrevista teve seu áudio gravado, foi coletado o consentimento 

verbal da entrevistada, após a leitura de apresentação dos termos da pesquisa, de modo que 

todas as entrevistas se iniciaram com o consentimento declarado gravado (BRASIL, 2013).  

A realização da pesquisa não ofereceu riscos físicos, entretanto poderia oferecer risco 

de desconforto emocional, ainda que mínimo. Visando minimizá-lo, foi proposta a realização 

das entrevistas a partir do 3º mês do parto e nascimento, momento a partir do qual ocorre 

menor chance de as lembranças influenciarem a saúde mental da puérpera (SCHIMIDT; 

PICCOLOTO; MÜLLER, 2005). Ao final das entrevistas, em caso de interesse das mães, foi 

garantida como corresponsabilidade da pesquisadora a avaliação e o acompanhamento pelo 

serviço de saúde mental do CSEGPS. Para minimizar o desconforto pela dedicação de tempo 

durante a participação na pesquisa, a entrevista foi realizada com horário agendado em 

comum acordo entre a pesquisadora e a participante. 

A participação dessas mulheres na pesquisa ocorreu de forma voluntária e não 

demandou custos financeiros, portanto a pesquisa não ofereceu benefícios ou outras formas de 

compensações materiais e/ou financeiras.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A descrição de algumas características das participantes desta pesquisa colabora como 

parte inicial dos resultados para não incorrer em generalizações sobre a construção do sentido 

da maternidade, ao mesmo tempo que valoriza as particularidades sócio-histórico-culturais 

dessas mulheres (MOREIRA, 2018). Todas as entrevistadas, a despeito da singularidade 

considerada, se apropriam singularmente da ordem social e elaboraram os sentidos da 

vivência de um fenômeno comum enquanto sujeitos que se aproximam singularmente a ele. 

Neste estudo, as participantes descreveram o nascimento de seus filhos ocorridos no cenário 

da assistência obstétrica hospitalar contemporânea, na área urbana da região metropolitana de 

São Paulo.  

As características sociodemográficas podem ser acompanhadas no quadro 1. As 

mulheres que participaram deste trabalho são todas consideradas mulheres de acordo com o 

sexo biológico (mulheres cis), com média de idade de 33,1 anos (variação de 28 a 38 anos) e 

escolaridade mínima do Ensino Médio completo no dia da realização da entrevista. A maioria 

delas – 6 participantes – autodeclarou sua cor de pele como branca; entre as demais que se 

autodeclararam não brancas, duas declararam-se pardas e duas, negras (IBGE, 2013) 

(Quadro 1). Todas são usuárias do CSEGPS. Segundo o Centro de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, o CSEGPS está situado no distrito 

administrativo com maior índice de desenvolvimento humano do município, além disso 

atende principalmente uma população flutuante de trabalhadores e estudantes na região 

(CSEGPS, 2016). 
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Quadro 1 – Características sociodemográficas das participantes da pesquisa, São Paulo, 

2020. 

N Nome fictício Idade Cor da pele* Escolaridade Idade da criança (meses) 

1 Tamara 32 Negra Ensino Superior 3 

2 Jasmim 32 Branca Pós-Graduação 16 

3 Tulipa 37 Parda Ensino Superior 3 

4 Aurora 34 Negra Ensino Superior 20 

5 Dália 28 Branca Pós-Graduação 30 

6 Tainá 39 Branca Ensino Superior 9 

7 Íris 38 Branca Ensino Médio 27 

8 Magnólia 28 Branca Ensino Médio 18 

9 Camélia 32 Branca Ensino Superior 12 

10 Artemísia 31 Parda Ensino Superior 25 

*Cor da pele autodeclarada por meio de resposta espontânea à pergunta aberta (IBGE, 2013). 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

  Quanto à paridade à época da entrevista, 3 mães relataram a vivência enquanto 

primíparas; 6 na qualidade de secundíparas, e 1 como tercípara. O quadro 2 detalha as 

características da assistência obstétrica das participantes (Quadro 2). 

  Em relação à escolha da assistência obstétrica cujo nascimento foi relatado, todas as 

mulheres tiveram experiência do parto e do nascimento em ambiente hospitalar, sendo que a 

maioria (70%) escolheu pela assistência hospitalar da rede de saúde suplementar. Dentre 

aquelas que foram assistidas em hospital privado, 4 mães pagaram diretamente pela equipe 

particular, enquanto as outras 3 receberam atendimento da equipe em serviço de plantão.  
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Quadro 2 – Características da assistência obstétrica oferecida às participantes, 

São Paulo, 2020. 

N Paridade 
Class.* 

Robson 

Tipo de 

parto 

atual 

Desfecho 

desejado 
CPP 

Tipo de 

hospital 

Custeio 

da 

equipe 

1 Primípara 1 

Cesárea 

intraparto Não Não Convênio Plantão 

2 Secundípara 5 Normal Sim Sim Convênio Particular 

3 Secundípara 5 

Cesárea 

intraparto Não Não Convênio Particular 

4 Secundípara 3 Normal Sim Sim SUS  -  

5 Primípara 1 Normal Sim Não Convênio Particular 

6 Secundípara 5 

Cesárea 

eletiva Sim Não Convênio Plantão 

7 Secundípara 5 

Cesárea 

eletiva Sim Não SUS  -  

8 Tercípara 5 

Cesárea 

eletiva Não Não SUS  -  

9 Primípara 1 

Cesárea 

intraparto Sim Sim Convênio Particular 

10 Secundípara 5 

Cesárea 

intraparto Não Não Convênio Plantão 

Fonte: Elaboração da autora. 

 * Class.: Classificação 
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   No tocante à evolução do trabalho de parto e resolução do nascimento, como descrito 

na figura 3, é preciso destacar que nenhuma das mães tiveram o parto induzido de maneira 

medicamentosa. Oito dessas mães desejavam o parto vaginal, contudo a condição cirúrgica 

foi a resolução mais frequente: 7 mães entre as 10 tiveram cesarianas. Destas, 3 com 

agendamento prévio (cesárea eletiva) e 4 com decisão durante o curso do trabalho de parto 

(resolvidas como urgência, apesar das condições de boa viabilidade fetal) (Figura 3).  

Cabe destacar que a maioria das participantes (n=6) apresentavam classificação da 

gestação no grupo 56 da classificação de Robson, seguido por 3 participantes classificadas no 

grupo 17 e 1 no grupo 38 (WHO, 2015). Um estudo conduzido para verificar as taxas de 

cesárea estratificado pela classificação de Robson confirma que o grupo 5 é um dos grupos 

com maior taxa absoluta de cesárea e o grupo que mais contribui para a taxa de cesárea 

global. O grupo 1 é o terceiro que mais contribui tanto com as taxas absolutas quanto as 

relativas de cesárea (RUDNEY; LEAL; REGO, 2020). O interesse das mães em ter 

conhecimento da equipe técnica que as assistiria no parto foi decisivo para definir a data de 

nascimento. 

Os demais partos (n=3) evoluíram (fisiologicamente adequados). O Quadro 1 descreve 

a resolução dos nascimentos. Essas situações que envolveram a decisão pela via de 

nascimento pareceram escapar, pelo menos em parte, do desejo da mulher ao longo do pré-

natal, concordando com outros estudos (DOMINGUES et al., 2014; FERREIRA, 2015; 

JAMAS; HOGA; TANAKA, 2014). Segundo Ferreira (2015) e Jamas, Hoga e Tanaka (2011) 

não é fácil alcançar a assistência desejada ao nascimento. Além da busca tradicional em 

contratar o profissional escolhido para a assistência e escolher a maternidade onde ocorreria o 

parto, as mulheres participantes relataram outras formas de buscar a assistência desejada. 

Levar em conta as diretrizes do trabalho de parto e do nascimento para coincidir com os 

interesses da equipe técnica, tentando ajustar a DPP ao momento em que o profissional 

conhecido estaria de plantão no hospital, ou fazer combinados com conhecidos para conseguir 

a assistência obstétrica por um profissional conhecido revelam o anseio materno de 

desempenhar controle sobre o evento de nascimento. 

 
6 Todas multíparas com pelo menos uma cesárea anterior, com feto único, cefálico, com idade gestacional a 

partir de 37 semanas, em trabalho de parto espontâneo ou não (WHO, 2015). 
7 Nulíparas com feto único, cefálico, idade gestacional igual ou superior a 37 semanas, em trabalho de parto 

espontâneo (WHO, 2015). 
8 Multíparas sem cesárea anterior, com feto único, cefálico, idade gestacional a partir de 37 semanas, em 

trabalho de parto espontâneo (WHO, 2015). 
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Figura 3 – Características da intenção inicial para o tipo de parto, evolução do trabalho de 

parto, tipo de parto ocorrido e condição para ocorrência da cesárea entre as participantes da 

pesquisa, São Paulo, 2020. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

De acordo com os critérios, considerados nesta pesquisa conforme a recomendação da 

OMS para caracterizar a vivência do primeiro encontro com ou sem CPP, 7 mães tiveram 

vivências sem CPP, enquanto as outras 3 tiveram vivência com CPP. Segundo a avaliação das 

pesquisas PNB (2011-2012) e ARC (2017), a maioria dos nascimentos ocorre sem CPP 

quando o parto é cirúrgico (GOMES et al., 2021). A constatação em âmbito nacional 

possibilita a comparação dos resultados da pesquisa a muitos outros locais do país, de alguma 

forma validando o movimento em defesa do parto natural e humanizado, que valoriza como 

sujeitos ativos mãe e filho. Em outras palavras, são necessários investimentos em tecnologias 

para garantir a ampliação e universalização da assistência segura ao parto, de forma a 

respeitar cada vez mais a decisão da mulher (DINIZ, 2005; SOUZA; PILEGGI-CASTRO, 

2014; GOMES et al., 2021; LEAL, MC et al., 2021, LEAL, NP et al., 2021).  

A tabela 1 indica a frequência de subcategorias identificadas nos relatos das 

participantes, segundo unidades de sentido, de acordo com as mães participantes (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Frequência de unidades de sentido identificadas nos relatos, segundo 

subcategorias analíticas, de acordo com as participantes, São Paulo, 2020. 

Temas e categorias Participantes* 

Trechos por 

subcategoria  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       % (n) 

Interação mãe-filho como linguagem            

Concretização do nascimento - - 1 3 4 - 2 1 2 - 5  (13) 

Deleite versus Alívio 4 3 1 2 2 1 - 1 1 1  6  (16) 

Desejo de permanência 3 1 1 - 4 2 3 1 - - 6  (16) 

Vivência com CPP - 4 1 2 - - - - 4 - 4  (11) 

Vivência sem CPP 5  -  - -  5 1 2 3 -  - 8  (20) 

Modelo instituído de maternidade e 

do ato de dar à luz            

Modelo de família/maternidade 

hegemônico  3 1 6 - 7 - 2 1 3 1 9  (24) 

Expectativa pelo desfecho de 

nascimento 7 3 -  -  1  - -  1 -   - 5  (12) 

Atribuições da maternidade 1 3 1 3 5 - 1 2 3 - 7  (19) 

Temporalidade            

Vivência qualificada pela vivência 

anterior 2 3 6 2 3 2 - - 3 - 9  (22) 

Sentimentos na maternidade 2 5 9 - 

1

4 3 3 4 5 4 18 (46) 

 
Local de parto e a vivência do 

nascimento            

Presença e atuação do acompanhante 2 2 2 1 1 1 4 1 1 - 6  (15) 

Comportamento diante da tecnologia de 

parto            

Sujeição  6 - 2 1 6 1 4 4 2 5 12 (30) 

Autonomia relativa  - 2 3 2 - 1 2 - 4 - 5  (14) 

 

Total de trechos categorizados 35 

2

7 

3

3 

1

6 

4

9 

1

7 

2

3 

1

9 

2

8 11 100 (258) 

* Identificação das participantes: 1) Tamara; 2) Jasmim; 3) Tulipa; 4) Aurora; 5) Dália; 6) 

Tainá; 7) Íris; 8) Magnólia; 9) Camélia; 10) Artemísia.  Fonte: Elaboração da autora. 
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 O tom vital (MEIHY, 2002) da participante Tamara [1] foi: 

[meu braço] estava com os medicamentos, os tubinhos [...] Não tinha nem 

espaço para mexer os braços, nem abraçar ou coisa assim. Não tinha nem 

espaço entre meu corpo e a cirurgia, faltava espaço e mobilidade [...] Eu 

esperava que fosse mágico. Foram só flashes. 

 

 A expectativa do momento mágico se relaciona à obtenção do desfecho desejado para 

a via de nascimento e ao término da espera para “encontrar” o filho. O acontecimento do 

nascimento por meio da cesárea, principalmente quando ocorreu diferentemente do esperado 

pela mãe, cena que se repete para a maioria das mulheres que durante a gestação desejam 

parto normal (DOMINGUES et al., 2014), provoca a frustração pelo desfecho idealizado para 

a via de nascimento e proporciona tensão emocional devido ao processo cirúrgico. Assim, 

além de poder figurar como limitação física para a efetivação do CPP, a realização do parto 

cirúrgico não desejado divide a cena das emoções maternas (STEVENS et al., 2016, 2018; 

GOMES et al., 2021). 

Com base nas unidades de sentido atribuídas às categorias analíticas, a narrativa de 

Tamara [1] prevaleceram nas subcategorias ‘expectativa pelo desfecho’, ‘sujeição diante da 

tecnologia de parto’, ‘tranquilidade ou alívio’ e ‘vivência não marcada pelo CPP’. O eixo 

principal da narrativa foi coerente com a estrutura temático categorial. Contrariando as 

expectativas pelo parto natural desta mãe, o processo cirúrgico acarretou um distanciamento 

corporal entre mãe e filho durante o processo de nascimento na vivência do parto com 

sujeição.  

  

 O relato da participante Jasmim [2] evidenciou o tom vital: 

Foi incrível assim. É muito mágico. O bebezinho ali, parece que não tinha mais 

nada no mundo, só a gente. 

 

 O preenchimento emocional da vivência materna proporcionada pelo CPP, ainda que 

sob assistência da equipe profissional em ambiente hospitalar, reforça a possibilidade da ação 

humanizada para promover um vínculo de confiança entre mãe e equipe, bem como fortalecer 

vínculos afetivos entre mãe e filho (BRASIL, 2001). 



61 

 

 Pelas subcategorias em que foram mais atribuídas as unidades de sentido, ‘sentimentos 

na maternidade’ e ‘vivência marcada pelo CPP’, ratifica a sustentação da narrativa em que a 

vivência com CPP proporcionou sentimentos que ultrapassam o alívio da sobrevivência. 

 

  A narrativa da participante Tulipa [3] foi caracterizada pelas adequações hospitalares 

em decorrência dos protocolos de contenção da transmissão do coronavírus e indicou o tom 

vital: 

Não terá outra opção de cuidados; dá para ser cuidado aqui dentro da sala os 

primeiros cuidados que o bebê precisa. Dá para ter aqui dentro da sala, não 

precisa ser numa sala à parte. 

 

  O cumprimento das normativas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001, 2017, 2021) 

adaptadas por uma equipe de profissionais preocupada com a interação entre mãe e filho de 

forma respeitosa parece ter interferido de maneira pronunciada no relato dessa participante. A 

adequação da estrutura física e do protocolo de atendimento superaram as limitações do 

modelo obstétrico hospitalar tradicional e aproximaram mãe e filho. Outras categorias 

reveladas nesta entrevista foram ‘sentimentos na maternidade’, ‘vivência qualificada pelas 

vivências anteriores’ e ‘modelo de maternidade construído’. 

  

 

 O tom vital presente no relato da participante Aurora [4] foi: 

O M. foi uma criança muito esperada, poderia não ter acontecido. Então, até o 

momento do M. nascer, eu não tinha certeza se ia dar certo. Então quando eu 

pude pegar o M. assim que ele nasceu foi muito importante. Muito importante. 

 

 Ter CPP com o recém-nascido possibilitou um momento de tranquilidade, além de 

concretizar o nascimento em uma gestação marcada por sentimentos de dúvidas e incertezas. 

A atuação da equipe assistencial de forma respeitosa, sintonizada, permitindo a atuação do 

acompanhante, com o cuidado centrado na mulher e no recém-nascido, ampliou a vivência 

positiva do nascimento. Diante da angústia de conviver conscientemente com a incerteza que 

paira até a concretização do nascimento, poder amparar o recém-nascido em seus braços 

propiciou o sentimento de deleite à participante. WILHELM e colaboradores (2015) e LIMA 
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e colaboradores (2015) identificaram a coexistência dos sentimentos de insegurança, medo, 

ansiedade, tristeza e felicidade em mulheres que vivenciaram gestação de alto risco . 

  

 A participante Dália [5] teve como tom vital o trecho: 

As minhas dores nem se comparam aos meus medos que estavam na minha 

cabeça. O que eu tinha mais medo, o que doía mais era a minha cabeça. De 

medo. Não estava com medo do parto, não estava com medo de morrer. Senti 

muito medo de ser mãe! 

 

Esse relato expõe a ideia da vulnerabilidade da mulher ao tornar-se mãe. A dor 

frequentemente é mencionada por ocupar uma condição concreta, justificando inclusive o 

manejo profissional de técnicas, farmacológicas ou não, para o alívio da dor durante o 

processo de parturição (DINIZ, 2005; HANUM et al., 2017; LEAL, et al., 2014; LEAL MC 

et al., 2021). Contudo, a mãe refere que a “dor” é suplantada pelo medo do processo de 

gestação e nascimento, a ponto de superar até mesmo o medo de morrer. Esse tom vital 

evidencia que a aproximação do desfecho técnico-operacional pela equipe de profissionais 

pode se dissociar das expectativas da mãe. A separação mãe-filho pode se tornar motivo de 

sofrimento maior do que o sofrimento ocasionado pelos eventos biológicos.  

As subcategorias ‘sentimentos na maternidade’, ‘modelo de maternidade construído’ e 

‘sujeição diante da tecnologia de parto’ foram as mais citadas. Nos casos em que a separação 

entre mulher e recém-nascido foi interpretada como desnecessária pela participante, os 

construtos sociais se apresentaram prevalentes como justificativa institucional, abrindo um 

porvir marcado por culpa, solidão, desamparo, medo e frustração. 

 A narrativa da participante Tainá [6] teve como tom vital: 

Sei que não é certo, mas eu que agendei o parto. Hoje, eu vejo que deveria ter 

esperado o momento dele querer nascer, mas eu que agendei o parto de tanta 

vontade que eu tinha de conhecer ele. 

 

 Percebe-se uma polaridade tensa entre informação e desejo ou entre conhecimento e 

comportamento nesse tom vital. Considerar a existência de um distanciamento entre o 

conhecimento e a efetivação do comportamento é necessário para direcionar ações educativas 

respeitando a individualidade do sujeito (DICLEMENTE, 2005; ROCHA; ZANETTI; 

SANTOS, 2009; CAMPOS, 2014). Esse cenário de confluência entre desejo materno e 
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interesses técnicos parece mostrar outros pontos obscuros no processo de parto e nascimento 

(DIAS et al., 2008; CARDOSO; BARBOSA, 2012; DOMINGUES et al., 2014; SOUZA; 

PILEGGI-CASTRO, 2014). A escolha pela realização de cesáreas antes do início do trabalho 

de parto tem muitas vezes como objetivo evitar a dor do parto e minimizar a vulnerabilidade 

da mãe frente ao inevitável momento do parto, agendando e transferindo para a equipe técnica 

a responsabilidade pelo nascimento (CHAVES, 2014; DOMINGUES et al., 2014). Outro 

ponto que parece emergir neste relato é o desejo de autonomia da mulher sobre o próprio 

corpo.  

O conceito de liberdade na obra de Merleau-Ponty busca a compreensão do que 

caracteriza as ações humanas. Seria ilusório, na ótica do autor, reduzir a decisão de Tainá [6] 

a poucas dimensões, sejam elas psíquicas, socioeconômicas e/ou biológicas. Não há dúvida de 

que a decisão por antecipação do parto expressou uma reação aos estímulos social e natural 

do mundo, apesar da intencionalidade de controle da condição dessa mãe. A liberdade, na 

obra de Merleau-Ponty, nunca se apresentaria de maneira absoluta, mas em função do mundo 

tal como ele se mostra ao indivíduo, neste caso, como possibilidade de decidir pela realização 

da cesárea anterior ao início do trabalho de parto, independentemente de necessidade clínica, 

mas pelo desejo da parturiente e/ou do médico obstetra só é possível devido à condição social 

da assistência obstétrica atual do país (FERRAZ, 2006; MERLEAU-PONTY, 2018).  

 As subcategorias ‘sentimentos na maternidade’, ‘vivência qualificada pela vivência 

anterior’ e ‘expressão do desejo materno de estar com o filho’ foram outras identificadas 

nessa entrevista.  

  

 O tom vital da participante Íris [7] foi: 

Assim que nasceu, ela foi para a salinha e eu mandei meu marido junto com a 

moça, né, com a enfermeira. Aí, quando ela voltou, que as enfermeiras são 

muito legais, fizeram até gorrinho personalizado para ela, de tanto tempo que 

eu fiquei lá. Mas eu queria mesmo que ficasse comigo, que ficasse comigo o 

tempo inteiro; nascesse, entregasse e eu fosse para o quarto com ela. 

 

A estrutura física hospitalar e o protocolo de assistência obstétrica contribuíram para a 

percepção de separação entre mãe e filho, entretanto, Íris [7] aparentou sentir-se segura e 

representada pelo acompanhante na função que ela não pôde desempenhar, qual seja observar 
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o recém-nascido durante os procedimentos de rotina neonatal, indicando também alívio no 

tocante à sua relação com a equipe técnica de assistência ao parto.  

A interação com a equipe técnica, a presença do acompanhante durante o parto e a 

possibilidade de CPP são algumas das práticas associadas à satisfação materna com o 

atendimento ao parto (DINIZ, 2005; DODOU et al., 2014; BRASIL, 2017; WHO, 2018; 

SILVA et al., 2020; LEAL, MC et al., 2021; LEAL, NP et al., 2021). Nessa entrevista, de 

fato, o tratamento carinhoso por parte da equipe técnica e a atuação do acompanhante 

parecem não terem sido suficientes para compensar a expectativa materna pelo encontro com 

o filho. 

 

A narrativa da participante Magnólia [8] teve o seguinte tom vital: 

Logo quando eu descobri a gravidez, eu meio que idealizei em ter [CPP] na 

hora do parto. E não ocorreu. Foi tão frustrante. Eu já fiquei triste por não ter 

o parto [normal]. Daí, não ter o contato pele a pele me deixou um pouco mais 

triste. 

 

 Nesse caso, a sobreposição do parto indesejado à ausência do CPP potencializou a 

tristeza materna. Em outro estudo que comparou a vivência de diferentes tipos de parto entre 

puérperas (GUITTIER et al., 2014) foi percebido que a vivência sem CPP pode ser vista com 

sentimentos negativos, especialmente nos casos de cesárea, em consonância ao encontrado no 

presente estudo. As demais subcategorias ‘sujeição diante da tecnologia de parto’, 

‘sentimentos na maternidade’ e ‘vivência não marcada pelo CPP’ foram as mais evidentes 

nessa entrevista. 

  

 O tom vital no relato da participante Camélia [9] foi: 

Eu me deixei ser surpreendida por essa coisa [maternidade] que realmente não 

tem como se preparar. 

 Percebe-se nesse tom vital que a expectativa é “não tecer expectativas”. Cabe destacar 

que a participante ancorou sua espera no desejo de que a via de parto – fosse esta qual fosse – 

respeitasse o desencadeamento fisiológico do trabalho de parto. Nesse caso, a participante 

relatou a preferência em não se ocupar previamente pelo desfecho do parto, considerando que 

nenhuma preparação refletiria preparo suficiente para a concretização a maternidade, 

pensando a preparação para o parto como forma de preparação para a maternidade. 
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A OMS recomenda que as taxas para realização de cesáreas seja idealmente de 10 a 

15%, para que seja realizada em situações de indicação de necessidade clínica para 

manutenção da saúde e bem-estar do feto ou da gestante. Apesar dos esforços contínuos para 

a promoção do parto fisiológico, e a notável melhora com redução das taxas de cesárea 

realizada sem trabalho de parto, a avaliação por amostragem nacional da taxa de realização de 

cesáreas no Brasil é superior à recomendada pela OMS, atingindo cerca de 77,2% dos partos 

realizados na rede de hospitais privados e 43,8% dos hospitais da rede pública (LEAL et al., 

2012; WHO, 2015; LEAL et al., 2019; RUDNEY; LEAL; REGO, 2020). Há maior chance de 

ocorrer entre usuárias de hospital privado, mulheres sem preferência pela via de parto e 

gestantes acompanhadas pelo mesmo médico no pré-natal e no parto, como é o caso de 

Camélia [9] (DIAS et al., 2008; NAKAMURA-PEREIRA et al., 2016; GOMES et al., 2021). 

A categorização majoritariamente em ‘autonomia relativa diante da tecnologia de parto’, 

‘sentimentos na maternidade’ e ‘vivência marcada pelo CPP’ foi inversamente oposta à de 

Magnólia [8].  

  

 A narrativa da participante Artemísia [10] teve como tom vital: 

Foi muito emocionante. Muito emocionante, ao mesmo tempo um desafio 

começar tuuudo [fala intensificada] outra vez. Minha filha já estava com 11 

anos... E ele não tinha sido uma gravidez planejada. Então foi um momento, 

assim, de começar tudo de novo, mas um momento muito feliz por [ele] ter 

nascido. 

 

 Esse relato sinaliza o amplo cardápio das emoções envolvidas na gestação e no 

nascimento. Ao deparar-se com uma gestação, a mulher vê-se diante de uma situação em que 

trará mudança à sua forma de viver, por isso, longe de ser somente uma fase de transição no 

ciclo de vida, a reação pode ser de possível insegurança e choque diante do novo. Em casos 

de gestação não planejada, a estruturação da rede de apoio pode intensificar a tarefa do 

cuidado, porém, independentemente da idade materna ou do estágio da carreira profissional, o 

tornar-se mãe é encarada como um momento de vulnerabilidade da mulher (COATES; 

AYRES, VISSER, 2014; MAZAHERI et al., 2014). 

As subcategorias que concentraram as unidades de sentido dessa entrevista foram 

‘sujeição diante da tecnologia de parto’ e ‘sentimentos na maternidade’. Essa dualidade esteve 
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presente desde a descoberta da gestação até o momento do parto e marcou a vivência do 

nascimento. 

A Tabela 1 mostra que ao final do décimo relato nenhuma categoria foi abordada de 

forma consensual pelas participantes, mas emergiram e se repetiram respectivamente de 4 a 

10 relatos, nas categorias ‘expectativa pelo desfecho’ e ‘sujeição ou autonomia relativa diante 

da tecnologia de parto’. 

 

5.1 Resultados segundo cluster 

 

A análise de cluster das entrevistas por similaridade de palavras e de codificação 

reforçou a identificação das aproximações e dos distanciamentos das vivências entre as 

participantes. A análise por similaridade de palavras apresentou o coeficiente de correlação de 

Pearson classificado de forte a muito forte9. O menor valor para o coeficiente de correlação de 

Pearson (r) foi entre as participantes Tamara [1] e Aurora [4] (r = 0,79), enquanto o de maior 

valor foi entre Dália [5] e Camélia [9] (r = 0,96). Essa alta similaridade entre a narrativa das 

participantes indica que elas apresentaram um vocabulário semelhante, refletindo um grupo 

amostral homogêneo, e pode estar associada às condições socioeconômicas, considerando a 

homogeneidade do grupo quanto à escolaridade, acima do Ensino Médio, à idade reprodutiva, 

e pelo fato de serem moradoras da metrópole e terem acesso mais parecido às fontes de 

informação. O Anexo H mostra as etapas da análise de cluster das entrevistas por similaridade 

de palavras e a tabela com os valores de coeficientes de correlação emitidos pelo software 

NVivo®. 

A Figura 4 mostra o diagrama da análise de cluster das entrevistas para avaliar a 

similaridade por categorias temáticas, as quais conectam as narrativas pelas unidades de 

sentido expressadas. As ramificações no diagrama indicam a correlação entre as categorias 

temáticas. Nesta análise, as classificações dos coeficientes de correlação de Pearson variaram 

de muito fraca a forte (50% com 0,4 ≤ r ≤ 0,63 categoria moderado), apontando certa 

heterogeneidade do grupo. O menor valor de r foi encontrado entre as participantes Artemísia 

 
9 O coeficiente de Pearson tem resultado numérico com intervalo entre -1 e 1, de modo que o sinal indica a 

direção positiva ou negativa, similaridade ou dissimilaridade, e o valor sugere a força da relação. Quanto mais 

próximo dos extremos, maior a intensidade da relação. As faixas de classificação desse coeficiente são 

consideradas: fraca de 0,10 a 0,30; moderada de 0,30 a 0,60; forte de 0,60 a 0,80; e muito forte de 0,90 a 1,00 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 
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[10] e Aurora [4] (r = 0,08) e o maior valor entre Magnólia [8] e Tamara [1] (r = 0,78). Os 

valores detalhados das demais correlações estão disponíveis no Anexo H (FIGUEIREDO 

FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 

 

Figura 4 – Análise de cluster entre as entrevistas por similaridade de codificação, 

São Paulo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A disposição de similaridades e dissimilaridades semânticas entre as narrativas está 

descrita na Figura 4. É possível destacar alguns fatores que corroboram com a indicação da 

análise. A primeira grande ramificação aproxima as participantes Dália [5] e Artemísia [10], 

que tiveram como acompanhante suas segundas opções de escolha, alguém diferente do 

desejado (pai da criança), as afastando das demais participantes que foram acompanhadas 

pelos pais das crianças. Essa primeira temática reafirma a importância da presença do 

acompanhante de escolha da mulher, impactando a qualificação da vivência de forma 

singular. A presença do acompanhante permite que o parto ocorra com maior respeito, 

privacidade, menos abuso, menor tempo de espera, e maior clareza nas explicações e nas 

possibilidades de fazer escolhas e decisões. Dessa forma minimiza as desigualdades sociais 

1 

 

         2  3  

      4 
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no atendimento ao parto e colabora para que a mulher tenha maior satisfação (D’ORSI et al., 

2014). “[Nesse momento, nem minha irmã ficou comigo]. Falaram: ‘vai lá para o quarto, 

espera ela lá’. Fiquei um tempão lá na mesa, esperando me tirar de lá” (Dália [5]). 

 

Assim que nasceu, o médico mostrou e ficou um pouquinho, porque meu marido não 

conseguiu chegar, porque ele que passava as noites lá na UTI, né, com a minha filha, 

porque eu não pude, o médico não me deixou ficar, porque eu estava de trinta e oito, 

né, semanas, e o médico falou que era muito arriscado eu ficar na UTI, então ele não 

conseguiu chegar a tempo. Foi minha sogra [que] ficou comigo, aí, ele mostrou um 

pouquinho, mas depois já levou para fazer os procedimentos. (Artemísia [10]). 

 

A segunda ramificação aproxima as participantes Aurora [4], Jasmim [2] e Camélia 

[9], que foram as participantes que relataram a vivência com CPP, enquanto as outras sete 

mulheres relataram a vivência sem CPP. Jasmim [2] e Camélia [9] apresentaram maior 

similitude à medida que qualificaram a vivência de maneira intensa, impactadas com a 

primeira experiência do CPP. Aurora [4], contudo, experienciou o CPP pela segunda vez; 

agora, com menor intensidade. “[Do F.] também tive o contato pele a pele, [mas] percebo que 

foi diferente [do M.]” (Aurora [4]). 

 

 

O expulsivo demorou bastante tempo, demorou três horas e meia, eu já estava bem 

cansada, então cada contração que ela não vinha, eu ficava um pouco desanimada, 

aí, quando ela finalmente veio, assim, foi, inacreditável! Eu nem acreditava que eu 

estava parindo um bebê, assim, foi muito mágico, muito incrível essa sensação desse 

encontro. (Jasmim [2]). 

 

Porque eu a vi, eu vi a cara dela vindo como se estivesse mergulhando para mim, 

assim, então, foi muito louco. É uma sensação que não dá para explicar, é muito 

único. Meio que você fica preenchido de alguma coisa, é muito louco. E a emoção é 

tanta que você chora, não consegue controlar lágrima, eu tremi inteira. (Camélia 

[9]). 

 

A terceira ramificação do diagrama está baseada na indicação semântica da frustração. 

O realce de Tainá [6] sobre sua autonomia em relação à via de nascimento (“Eu que agendei o 

parto. De tanta vontade que tinha de conhecer ele”) justifica uma satisfação sobre a pretensa 

liberdade de escolha e se contrapõe aos relatos das demais quatro mães quanto ao registro de 

frustração. Vale destacar que o isolamento no diagrama que caracteriza o posicionamento de 
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Tainá [6], que parece decorrer ao fato de que no relato não tenha sido possível identificar a 

categoria ‘modelo construído de maternidade e o ato de dar à luz’. Essa falta de identificação 

com essa categoria no relato merece uma outra abordagem. Merleau-Ponty (2018, p. 593) 

considera a construção de sentidos para as pessoas em sua interação com o mundo a um só 

tempo, natural e social. Não sendo possível destacar qualquer preponderância entre estas 

dimensões, condição que pode justificar o isolamento de Tainá [6] no diagrama da Figura 4. 

Quanto à sensação de liberdade de escolha realçada no início do relato, Merleau-Ponty 

defende o caráter imaginário desse poder, uma vez que essa possibilidade é marca de como o 

mundo social, impregnada por tecnologias aliançadas com o mundo natural, se mostra ao 

sujeito. A liberdade nunca será absoluta, de acordo com os conceitos merleau-pontyanos, pelo 

contrário ela será sempre condicionada (MERLEAU-PONTY, 2018). 

 

Eu que agendei o parto. De tanta vontade que tinha de conhecer ele. Então, quando 

eu conheci, quando eu vi ele nascendo, foi uma emoção muito grande, o momento 

que eu estava esperando demais, sabe. Eu completei trinta e nove, ele nasceu. Ele 

nasceu no mesmo dia que eu completei trinta e nove semanas. Porque os médicos de 

lá falaram que só podiam estar agendando a cesárea com trinta e nove semanas, a 

partir de trinta e nove semanas. (Tainá [6]). 

 

Por último, na quarta ramificação, quatro mães apresentaram o discurso marcado pela 

presença de frustração – elemento que aproxima umas das outras. Na explicação para o último 

“braço” do diagrama, que inclui as mães Tamara [1] e Magnólia [8], a frustração pela via de 

nascimento foi aliviada pela resignação (presente/ausente). “Fui para cesárea, era uma coisa 

que [eu] não queria, mas não fiquei frustrada, porque era uma coisa que eu não queria, mas 

esperava, por conta da, do sofrimento e, em primeiro lugar, o bem-estar dela” (Tamara [1]). 

 

Quando eu fiquei sabendo que a do E. eu não poderia ter, porque eu correria um 

risco de vida e tudo mais, pelo que os médicos me falaram, né, eu fiquei muito triste, 

porque eu pensei assim: “Poxa, é praticamente, é meu último filho, mesmo que eu 

não tivesse operada, eu não iria pensar em ter outro”; eu não pensava em ter outro. 

Então, eu pensei assim: é meu último filho, acho que eu queria, eu sonhava em ter 

tudo que eu não tive, no que eu não consegui servir os outros dois, né, nem o 

contato, nem o parto normal, então, eu meio que idealizei. (Magnólia [8]). 

  

Íris [7] e Tulipa [3] se assemelharam na frustração causada pelo sentimento de apoio 

conflitante despertado pelo acompanhante e pelas motivações para engravidar. “Na 
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recuperação, meu marido não ficou comigo, porque ele achou que não podia. Aí, depois, 

quando eu fui para o quarto no outro dia, aí, ele ficou comigo, aí levaram a neném” (Íris [7]). 

 

Sinceramente, eu, era tudo que eu queria. Era ter um bebê. No meu caso especial foi 

porque eu quis ter o neném para ajudar o meu marido, né. Porque já é uma outra 

história do que... Eu posso falar? Então, porque o meu marido tinha um problema 

muito grave de visão, então, ele precisava de uma célula-tronco. (Íris [7]). 

 

Mas até por uma questão espiritual também. Porque, então, é, eu, o meu filho, ele, 

ele idealizou a irmã um ano antes de eu saber que estava grávida [...]. Então, é, 

depois disso daí aconteceu e aí, depois de cinco meses, mais ou menos, dessa, desse 

fato, eu tive uma vidente que chegou até mim falando e falando que Nossa Senhora 

tinha um bebê para me entregar e era uma menina, e aí, eu fiquei extasiada na hora. 

E ela me perguntou: “Você aceita essa criança?”, e eu falei: “Aceito!”. E aí ,depois 

de nove meses, dessa, dessa vidência, eu soube que estava grávida. (Tulipa [3]). 

 

Também estava com, com meu marido que, que me deu apoio que ele pôde dar no 

momento [dm relação à] questão emocional, então é, a minha, minha expectativa 

que vai, vai ser melhor, era em relação a, ao meu marido no apoio, no meu apoio 

emocional, entendeu? Como ele, ele tem uma visão muito prática das coisas, então, 

é, ele queria resolver rápido a situação e, e... Acabando, acabava me deixando mais 

ansiosa. (Tulipa [3]). 

 

É importante manter presente, sustentando todas as justificativas do diagrama da 

Figura 4, retomar o aspecto da percepção para Merleau-Ponty. O mundo é para essas mães 

como o corpo de cada uma o percebe. Satisfações, frustrações e significados apresentados nos 

relatos decorrem dessa relação entre sujeito e mundo percebido por um corpo próprio 

(MERLEAU-PONTY, 2018).  

 

 

5.2 Análise temático-categorial 

 

A Figura 5 descreve como as quatro categorias foram organizadas para analisar a 

estrutura da vivência do parto e nascimento com ou sem CPP. A categoria ‘interação mãe-

filho como linguagem’ aborda o aspecto mais relacionado à intersubjetividade no fenômeno 

do parto e nascimento na relação eu-outro. As outras três formam o pano de fundo que 

possibilita essa exploração da estrutura de mundo percebido na vivência. 
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Figura 5 – Organização das categorias analíticas dos relatos das participantes, São Paulo, 

2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Cabe ressaltar que essa separação nas quatro grandes categorias temáticas tem a 

finalidade de facilitar a abordagem analítica, respeitando as diretrizes das dimensões natural e 

social de Merleau-Ponty. Todos os conjuntos gravitam ao redor da compreensão das 

diferentes implicações da percepção da vivência do primeiro encontro entre mãe e filho. A 

vivência, enquanto fenômeno, será sempre unificada, interdependente em suas dimensões, e 

dinâmica, em permanente transformação. As situações sociais, históricas e naturais, assim 

como o espaço, são indissociáveis à percepção. Na ótica de Merleau-Ponty, devem ser sempre 

consideradas como unidade, inextricável, de onde emergem sentidos, sentimentos e emoções 

que qualificam a vivência de maneira singular (MERLEAU-PONTY, 2018).  

 

 

5.2.1  Interação mãe-filho como linguagem 

 

Essa categoria aborda de maneira específica a interação sensorial entre mãe e filho, os 

desejos envolvidos, os sentidos e os significados que emergem dessa interação. Nela estão 
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agrupadas as subcategorias ‘Concretização do nascimento’, ‘Deleite versus Alívio’, ‘Desejo 

de permanência’ e ‘Vivência com ou sem CPP’. 

A vivência do primeiro encontro logo após o nascimento, na variação com ou sem 

CPP, foi relatada pelas mães devido à proposta metodológica que limita a apreensão do relato 

de um bebê, contudo é imprescindível reforçar que a vivência do primeiro encontro é uma 

experiência da relação eu-outro. Na ocorrência de parto e nascimento os sujeitos vivenciam 

em concordância a interação compartilhada do mesmo ambiente físico e distinguem 

singularmente a apreensão do mundo de acordo com seu ponto de vista em relação ao 

fenômeno. De maneira complementar e unificada, o campo de presença de cada um também 

interpela a percepção. Caberia destacar a diferença de idade entre a mulher e o recém-nascido, 

além da quantidade de memórias anteriores ao momento do parto e nascimento, que moldam 

o passado contido na vivência do presente e configura constantemente o porvir. 

 

Ora, é justamente meu corpo que percebe o corpo de outrem, e ele encontra ali como 

um prolongamento miraculoso de suas próprias intenções, uma maneira familiar de 

tratar o mundo; doravante, como as partes de meu corpo em conjunto formam um 

sistema, o corpo de outrem e o meu corpo são um único todo, o verso e o reverso de 

um único fenômeno, e a existência anônima da qual meu corpo é a cada momento o 

rastro habita doravante estes dois corpos ao mesmo tempo. (MERLEAU-PONTY, 

2018, p. 474). 

 

Nessa condição é necessário realçar que a relação eu outro pode ocorrer mesmo sem o 

contato físico permanente. O recém-nascido afeta a percepção da mulher, considerando 

também a expectativa e uma certa previsibilidade do evento, além da possibilidade de 

perceber o choro e visualizar o recém-nascido, ainda que distante. Porém, não é possível 

afirmar que o recém-nascido terá a mesma possibilidade de ser afetado, dada a menor 

acuidade visual e a realização de procedimentos que ocupam o tempo da interação. Nesse 

sentido a oportunidade de vivenciar o primeiro encontro numa relação eu-outro que seja 

proximal, duradoura e respeitosa traz uma percepção diferenciada para os sujeitos. 

Foi mencionado pela participante Aurora [4] que inicialmente o recém-nascido 

chorou, como reflexo ao nascimento e tão logo foi colocado sobre seu abdômen, expressou 

quietude. Nesse sentido pode-se inferir que a permanência do recém-nascido em contato com 

a pele da mulher possibilitou a sensação de pertencimento ao ambiente conhecido 
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(temperatura, cheiro e sons corporais familiares), isto é, o corpo da mãe desempenha o 

próprio campo de presença ao recém-nascido. 

 

 

O M. nasceu graças a Deus sem nenhuma complicação, chorou bastante no 

momento do nascimento. Depois, quando ele ficou no contato, é, no abdome, que 

eles têm a prática de colocar assim que o bebê nasce, na parte do abdome que fica, 

não oca, né? Já tem aquela, já fica murchinho10, ele ficou ali bem aconchegado, 

parou de chorar, estava bem quente, bem sujinho ainda. Aí, ficou um tempão 

comigo, eu não sei quanto tempo, mas parece muito tempo, sem chorar, só a gente 

chorando. (Aurora [4]). 

 

 

O respeito à limitação sensorial do recém-nascido com a possibilidade de manter a 

interação sob um ambiente menos desconhecido pode propiciar a vivência mais proveitosa 

emocionalmente, ao mesmo tempo que continuará possibilitando a constante percepção do 

mundo e descobertas singulares.  

No relato acima o choro, possivelmente expressado na percepção sensorial de mudança 

desconfortável de ambiente – do intra ao extrauterino – foi interrompido a partir do momento 

em que o mundo foi reconhecido com certa familiaridade do passado. O choro para a mulher 

adquire outro sentido, o da emoção transbordante, e desperta a reação com expressão singular 

a ela. Mãe e filho vivenciam de maneira síncrona uma generalidade comum do corpo e cada 

um exprime uma singularidade que não se perde. 

A essa configuração de mundo o outro passa a pertencer como parte do mundo 

percebido. A vivência é compartilhada ao mesmo tempo que a presença do outro é o que 

modifica o mundo para o sujeito. “Ele percebe suas intenções em seu corpo, como o seu 

corpo percebe o meu, e através disso percebe meu corpo em minhas intenções” (MERLEAU-

PONTY, 2018, p. 472). O CPP considerado como uma forma privilegiada de proporcionar a 

vivência do primeiro encontro de sintonia sensorial eu-outro.  

A diferenciação das percepções ficou evidente na expressão da linguagem com que as 

mães que tiveram a vivência com CPP relataram com detalhes das características físicas 

 
10 De acordo com o dicionário etimológico, murcho é um adjetivo que significa aquele que perdeu a frescura, o 

viço, a cor ou a beleza’. Sentido figurado de ‘triste’. CUNHA, A. G. Dicionário etimológico da língua 

portuguesa. 4ª ed : Lexikon, Rio de Janeiro, 2010.  A designação para a barriga que agora não transporta mais o 

recém-nascido.  
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resultantes da percepção tátil do recém-nascido. A dialética possibilitou, na percepção, a 

apreensão do recém-nascido como filho e isso a fez reconhecer-se como mãe. A singularidade 

da percepção individual não invalidou a generalidade compartilhada, pelo contrário, adquiriu 

seu valor conjunto. A seguir serão abordadas as possibilidades de analisar a estrutura da 

vivência em cada subcategoria. 

 

 

Concretização do nascimento 

 

A vivência da maternidade compreende a decisão de se tornar mãe, mas é ampliada 

caso a caso pela decisão sobre como vivenciar esse processo do início ao fim, em especial em 

relação ao momento do nascimento. Gestar o feto, decidir pela via de parto, ter CPP 

imediatamente e amamentar logo em seguida ao parto estruturam o nascimento como uma 

vivência intensamente corporal. Essas escolhas se apresentam como formas de oferecer 

cuidado ao filho e, assim, qualificar a condição de mãe (REZENDE, 2020). “Aí, quando ela 

finalmente veio, assim, foi, inacreditável! Eu nem acreditava que eu estava parindo um bebê, 

assim” (Jasmim [2]). “Então, até o momento que o M. nasceu, eu não tinha certeza se ia dar 

certo. Então, quando eu pude pegar o M., assim que ele nasceu, foi muito importante” 

(Aurora [4]). “Tipo, essa é a minha filha, eu que fiz. Eu lembro que eu olhava para ela e 

falava: ‘Meu Deus! Eu fiz tudo isso aqui, cada detalhe dela’. E aí, aí me emocionei. Aí, 

comecei a chorar de emoção, por eu ter conseguido o parto” (Dália [5]). 

Um estudo que avaliou a vivência de mulheres que passaram pelo processo do parto de 

natimortos relatou a característica do “parto sem sentido” (RODRIGUES, 2009). Esses 

resultados apontaram, por um caminho inverso, que o sentido da vivência do parto necessita 

da confirmação da vida no recém-nascido para que a relação eu-outro entre eles dê sentido de 

maternidade. Desse modo, foi possível afirmar que a presença de um outro ser parece a 

condição sine quad non para vivificar uma relação de cuidado e a reciprocidade na interação 

como um ato de linguagem entre mulher e recém-nascido possibilita a apropriação da 

condição de mãe pela mulher. 

Os excertos destacados referendam os resultados de Rezende (2020), em que a 

construção do tornar-se mãe pode se dar durante o período gestacional, durante o 

planejamento para a gestação ou até mesmo muito antes da concepção. Dália [5] e Camélia 
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[9] referiram que a expectativa de ser mãe lhes ocorrera desde a infância. “Acredito que eu 

criei minha vida inteira uma expectativa em relação a ‘vou casar e vou ter filho’. Meu sonho 

era ser mãe” (Dália [5]). 

 

Engraçado, porque eu sempre tive, desde pequena, eu sempre tive muita expectativa 

quanto à maternidade, eu tinha essa coisa de “eu quero ser mãe, eu vou ser mãe”. A 

minha vida, a minha experiência de vida não vai estar completa sem isso. (Camélia 

[9]). 

 

No entanto, de acordo com os relatos das participantes Tainá [6], Tulipa [3] e Camélia 

[9], o momento do nascimento é caracterizado por um novo potencial – transformador – de 

concretização: que adquire tal potência com a presença do corpo para concretizar a interação e 

trazer para o campo da realidade tudo aquilo que foi concebido no imaginário. O recém-

nascido, que é fisicamente alcançável após o nascimento assume a potência transformadora de 

desfazer o imaginário e, através do corpo, concretizar a relação eu-outro: “Uai, emoção a mil, 

né! É uma coisa que a gente fica esperando, né! O tempo todo, fica ansiosa, fica... Querendo 

ver o rostinho dele” (Tainá [6]). 

 

Ah, foi o momento da expectativa, o momento de evidenciar aquilo tudo que você 

imaginou que estava, o que estava dentro de você, eu não sabia como ia ser. Mesmo 

fazendo exame, ultrassom, ultrassom 3D e 4D, enfim, tendo todas essas 

possibilidades que a medicina oferece, quando você vê, é uma sensação de 

realização. (Tulipa [3]).  

 

E eu acho que o momento, essa coisa de quando, o momento [que] você olha o bebê, 

meio que você cai na real que aquilo está acontecendo de verdade. Então, eu acho 

que a barriga crescendo é gostoso, as pessoas falam: “Ah! O bebê e o bebê!”. Já se 

referem ao bebê, o bebê no ultrassom. Obviamente, eu acho que quando você vê 

uma pessoa, quando você vê um ser ali, você fala: “Nossa, cara, é de verdade 

mesmo”. (Camélia [9]). 

   

  Apesar de toda a previsibilidade possível, o momento do nascimento parece trazer 

uma concretização indescritível, protagonizada pela interação mãe-filho. Vale ressaltar que a 

via de parto é colocada em subordinação na construção dos sentidos de maternidade. Ainda 

que a vivência do parto também seja intensamente corporal e atribua sentidos para a própria 

mãe, ela concorre para a percepção individual, enquanto a presença do recém-nascido para a 
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interação compartilhada entre mãe e filho. “Depois que ela nasceu, que eu vi ela, que eu tirei 

a foto dela do meu lado, aí, tipo, tudo aquilo apagou, só era ela” (Íris [7]). “E eu acho que 

realmente o contato imediato, acho que seria bem importante. O fato, ah, sei lá, [mesmo que] 

pela cesárea conseguisse [um]: ‘Já, ah! Vem aqui... Ficar próxima!’, seria muito bom” 

(Tamara [1]). 

  A interação com o recém-nascido alavanca o sentido de maternidade. Acima de 

qualquer processo corporal para a chegada da criança ao mundo, cesárea ou parto normal, o 

recurso corporal de concretizar o recém-nascido consigo concorre para esse clique de 

maternidade. A primeira expressão sensorial percebida pelas mães que contribuiu para essa 

concretização foi a presença do choro do recém-nascido. “Porque mesmo que o exame fale 

que tá tudo bem, a gravidez tá bem, tudo ok, mas vendo ele mexendo, tudo, na hora que você 

vê que tá bem mesmo, tá respirando, tá chorando, assim, você [se] sente muito aliviada” 

(Artemísia [10]). “É, o M. nasceu, graças a Deus, sem nenhuma complicação, chorou bastante 

no momento do nascimento” (Aurora [4]). 

Quando não houve o CPP, as demais interações possíveis, mesmo distanciadas, 

também preencheram de sentidos a vivência, apesar da sensação de prolongamento da 

espera/separação. Escutar o choro, ser apresentada ao recém-nascido, sentir seu cheiro ou tirar 

a primeira foto mudaram a disposição da vivência e consolidaram a percepção de 

concretização do nascimento. “Aí depois, trouxeram de novo, tirando aquela foto e tal, vi que 

ela estava bem, então, fiquei mais tranquila” (Tamara [1]). “Ficou do meu lado, mas não ficou 

comigo, ficou no bercinho aquecido, até terminarem a cesárea” (Tainá [6]). 

 

Mas eu lembro que a primeira vez que ela foi entregue para mim, eu vi, primeiro, eu 

ouvi o choro, é, e aí, eu já comecei, eu estava tremendo na mesa de operação, então, 

eu já comecei meio que chorar quando eu ouvi o choro, e aí, eles me entregaram a 

ela por debaixo de uma tela. (Camélia [9]). 

   

  Outra forma dessa concretização passou pelo contato direto, pele a pele, na 

constatação materna das expressões vitais do recém-nascido. Desse modo, o tornar-se mãe 

ocorreu na mediação entre corpos, independentemente do choro: “Aí, já veio quietinha, fiquei 

um pouco preocupada que ela estava quietinha, muito quietinha, mas estava tudo bem” 

(Jasmim [2]). 
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  Magnólia [8] considerou que mesmo um contato físico a posteriori, com duração 

controlada, foi suficiente para tranquilizá-la e para que compreendesse que o filho estava 

bem: 

 

Eu só fui ter contato mesmo pele a pele com ele depois que ele nasceu, questão de 

dois ou três minutos, e depois só no quarto, quando eu já estava me recuperando da 

anestesia, que eu já conseguia sentar, que foi quando eu sentei, que eu dei o primeiro 

mamazinho para ele. (Magnólia [8]). 

   

  A interação corporal, mediada direta ou indiretamente, produz o sentido de 

concretização do nascimento como uma etapa necessária para a construção do clique de 

maternidade. Não seria possível, nem verdadeiro, afirmar que uma vivência é melhor ou pior 

que a outra, afinal, em última análise, todas as vivências são únicas, pois refletem as 

realidades de onde estão inseridas e interagem com a essência do sujeito. Ainda assim, a 

intersubjetividade na vivência com ou sem CPP descortinou a importância do toque como 

elemento fundante da relação de cuidado. 

 

 

Desejo de permanência 

  

 As mulheres que participaram deste estudo expressaram o desejo de uma interação 

com o recém-nascido que fosse também duradoura, ou seja, sem limite reduzido de tempo e 

sem interrupções externas à díade mãe-filho. A emancipação para mãe e filho estabelecerem 

comunicação sem um controle sobre o tempo do CPP foi algo esperado por elas, confirmando 

o encontrado por Santos e colaboradores (2022). “Para mim, foi o que eu mais esperava, 

assim, era esse contato. Porque do meu primeiro filho eu não tive esse contato. Então, eu 

esperava mesmo que eu tivesse a oportunidade de colocá-la no peito para amamentar logo em 

seguida” (Tulipa [3]). “Aí, eu esperava que eu tivesse aquele contato pele a pele, que ele 

ficasse [o] tempo que ele quisesse no peito, eu esperava que fosse dessa forma, assim” 

(Magnólia [8]).  
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No meu plano de parto, eu coloquei que esperasse o cordão parar de pulsar, é... Para 

cortar o cordão. Nem lembro se eu tinha colocado se eu queria [que] esperasse a 

placenta dequitar antes de cortar, não lembro, mas eu queria “todo esse momento”, 

queria que ela ficasse todo o momento comigo (Dália [5]). 

 

Olha, eu acho que, eu esperava exatamente o que aconteceu! Eu só não esperava que 

demorasse tanto! (risos) Mas o resto acho que, assim, foi exatamente o que eu 

esperava: ela nascer e vir direto pros meus braços e ficar comigo, né, e ser feito os 

procedimentos só depois! E ser examinada ali, enquanto estava comigo, e cortar o 

cordão só depois que parasse de pulsar, e o V. que cortasse. Acho que tudo isso 

aconteceu e era exatamente o que eu estava esperando. Que as luzes estivessem mais 

baixas, né! Que não tivesse barulho! Essas coisas, assim, tudo isso eu queria e tudo 

isso aconteceu. (Jasmim [2]). 

 

Eu queria ter ficado com ela o tempo inteiro. O tempo inteiro, cada segundo. Assim 

que nasceu, ela foi para a salinha e eu mandei meu marido junto com a moça, né, 

com a enfermeira. Aí, quando ela voltou, que as enfermeiras são muito legais, 

fizeram até gorrinho personalizado para ela, de tanto tempo que eu fiquei lá, mas eu 

queria mesmo que ficasse comigo, que ficasse comigo o tempo inteiro, nascesse, 

entregasse e eu fosse para o quarto com ela. (Íris [7]). 

 

 A recomendação sobre a promoção do CPP entre mulher e recém-nascido logo após o 

nascimento é que ele ocorra sempre que houver condições clínicas viáveis e conforme o 

desejo materno (BRASIL, 2017; WHO, 2018). Considerando essas circunstâncias, todas as 

participantes deste estudo deveriam ter tido a vivência com CPP, mas isso não ocorreu. Esse 

achado reforça o panorama nacional em relação à prevalência de CPP entre mães e recém-

nascidos saudáveis, em que, apesar do aumento nos últimos anos, sua ocorrência ainda não é 

universal às díades sadias, com maior defasagem no caso de cesarianas (GOMES et al., 

2021). 

 Imediatamente após o parto, todos os recém-nascidos foram apresentados às mulheres, 

como parte da rotina de assistência. No entanto, a realização dessa apresentação sem 

permanência de contato entre mulher e recém-nascido, no caso de algum contato físico breve 

ou apenas o contato visual, mostrou-se insuficiente às participantes, como apresentado nos 

relatos de Tamara [1], Magnólia [8] e Dália [5]. “Porque foram só momentos, foram flashs. 

Assim, saiu, eu vi, depois voltou. Então, deveria ter sido um pouquinho mais próximo. Eu 

esperava isso” (Tamara [1]). 
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Então, eu acho que a minha emoção mesmo foi na hora que ele nasceu, mas eu 

esperava que fosse diferente. Eu queria que ele tivesse ficado, ele tivesse ficado [o] 

tempo inteiro no meu peito, igual geralmente elas fazem, né. Coloca ele dentro de 

um pano e tal, mas dentro, é, no peito mesmo, contato pele a pele com a mãe, mas 

não foi. Então, foi algo que me deixou triste, assim, por não ter sido isso também, 

né. Já não tive parto normal, e aí, já não tive contato pele a pele, porque, sem um 

limite, assim, aí deu dois ou três minutos já veio, já tirou. (Magnólia [8]). 

 

[Assim que ela nasceu] colocaram rapidinho ela no meu colo, mas já tiraram e 

levaram ela para o berço. Isso é uma coisa também que, como eu não estava 

entendendo o que estava acontecendo, é uma coisa que me decepcionou, porque 

achei que ela ficaria, deixar o cordão parar de pulsar. (Dália [5]). 

  

O primeiro encontro entre mãe e filho pareceu conduzir a uma interação que extrapola 

o sentido cronológico. De acordo com os depoimentos das entrevistadas, a satisfação delas 

poderia ter sido mais bem alcançada com a possibilidade da interação desimpedida com o 

filho, sem limitação de tempo, como foi a simples apresentação do recém-nascido à mulher, 

para que com um encontro com duração de tempo suficiente houvesse maior contemplação 

dos desejos de estar e permanecer. 

 As participantes que não foram interrompidas na primeira interação com o recém-

nascido apontaram as sensações de êxtase e enlevo, dada a melhor contemplação de seus 

anseios: “Antes mesmo de terminar a sutura, o M. já estava comigo, mamando. Eu acho que 

[durou] da hora que ele nasceu até cortar, acho que uns dez minutos, acho que bastante 

tempo” (Aurora [4]). “Então, eu tive o contato pele com pele com ela por algum tempo, eu 

não sei se foram dez minutos, se foram cinco minutos, mas me pareceu um bom tempo, sabe” 

(Camélia [9]). 

 

Ali, eu fiquei com [o] I., meio de pé, aí trouxeram a cadeira de rodas, aí eu sentei, a 

gente ficou uns quarenta minutos ali, sem nada, sem, sem nenhuma intervenção, só o 

pediatra que veio auscultar, né, ver se estava tudo bem, tal. Aí, [a] gente ficou 

quietinha ali, ela mamou, fez xixi, ficou bem tranquila (Jasmim [2]). 

 

Eu fiquei meio maravilhada, é muito louco, porque eu já tinha feito uma outra 

cirurgia antes, eu tinha achado que essa sala de recuperação tinha durado 2 dias para 

passar, esse parece que fiquei umas três horas na sala de recuperação, foi o que meus 

pais falaram, mas pareceu quinze minutos. (Camélia [4]). 
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 A apreensão tátil na percepção, segundo Merleau-Ponty, é resultante da possibilidade 

da dedicação de tempo à percepção sensorial entre sujeito e mundo. É a exploração do toque 

durante certo intervalo de tempo que permite a percepção de mais detalhes e características do 

outro. A interação interpessoal, quando retomada na memória da mãe, traz os detalhes da 

percepção do outro, no caso o recém-nascido, em síntese reflexiva, com certa objetificação 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 319-320).  A possibilidade de tocar diretamente a pele do 

recém-nascido, isto é, o corpo dele nu estar acessível ao corpo da mãe e a duração de tempo 

suficiente à exploração tátil na interação mostraram-se como diferenciais na vivência das 

participantes. 

Os relatos das mães que tiveram a vivência com CPP, as expressões “mamou”, 

“enorme”, “quietinha”, das participantes Camélia [9]; Jasmim [2] e Aurora [4], 

respectivamente, apontam como resultantes da possibilidade de exploração tátil. 

 Nos casos em que não houve o CPP, o relato se concentra na ação dos profissionais 

em relação ao recém-nascido, o que pode ser compreendido como uma percepção 

intermediada. O adiamento da interação direta entre mãe e filho ocasionou no adiamento da 

apropriação do recém-nascido como filho pela mãe, o que traz o reconhecimento da 

identidade materna.  

 A mulher, portanto, apenas quando relembra e sintetiza reflexivamente o encontro 

com o recém-nascido logo após o nascimento, toma de consciência a interação e se observa 

interagindo, ou seja, percebe sua percepção. “Meu ato de percepção me ocupa, e me ocupa o 

suficiente para que eu não possa, enquanto efetivamente percebo a mesa, perceber-me 

percebendo-a, (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 319).  

De maneira oposta, as narrativas sem CPP indicam a análise intersensorial, com foco 

principalmente na exploração visual, característico da percepção de objeto e não de um outro. 

De modo que a percepção visual, de certa forma, projetou uma complementariedade da 

experiência tátil, mesmo que ela não tenha ocorrido. 

  

O objeto que se oferece ao olhar ou à palpação, desperta uma certa interação motora 

que visa não os movimentos do corpo próprio, mas a coisa mesmo a à qual eles estão 

meio que pendurados... uma certa maneira que o exterior tem de nos invadir, uma 

certa maneira que nós temos de acolhê-lo, e aqui a recordação apenas resgata a 

armação da percepção da qual ela nasceu. (Merleau-Ponty, 2018, p. 425-426). 
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Nesse sentido cabe destacar que ainda que incompleto, tanto na duração de tempo, 

quanto na totalidade da exploração do toque corporal, a possibilidade de realizar a primeira 

mamada ainda na primeira hora de vida, em sala de parto, amplia a vivência de experiência 

intersensorial da visão para alguma experiência de exploração tátil. Mesmo não tendo sido 

prioritário em relação aos demais procedimentos clínicos de avaliação e rotina neonatal e o 

recém-nascido estando envolto no tecido, a possibilidade de tocar aproxima a interação e 

agrega a percepção.  

A oportunidade de mãe e filho terem contato descreve um ambiente propício para a 

experiência de confiabilidade, e as ações desempenhadas pela mãe tentam superar as 

limitações de alcance comunicativo do recém-nascido (WINNICOTT, 1999, p. 83-87). A 

mãe, conduzida pelo desejo de ter CPP e interagir reconhecendo as reações do filho, assume a 

vulnerabilidade dele e corresponde a identidade do bebê. 

 

Deleite versus Alívio 

    

Duas mães que relataram a vivência sem CPP, narraram certo alívio pela possibilidade 

de manter o contato visual durante o transcurso do parto gerenciado pela equipe técnica. É 

importante mencionar que a vivência adversa no nascimento anterior que caracterizaram as 

separações imediatas das mães e seus filhos despertou para a valorização do alívio basal de 

sobrevivência do recém-nascido ao parto atual. 

A primeira interação emocional tipificada em um “eixo da satisfação” desdobrou-se 

em uma escala de reações que foram do ‘alívio’ ao ‘deleite’. O alívio esteve presente quando 

foi constatado o recém-nascido pela mãe, sem complicações, e compartilhando o mesmo 

ambiente que ela, isto é, sem ocorrência de uma separação. Já o deleite mostrou-se como um 

sentimento de prazer associado à vivência daquele momento e, portanto, também de 

satisfação. Nesse sentido, o deleite agregou-se à sensação de alívio, sem excluí-la, superando 

o estágio inicial de emoção e exemplificou uma interação ótima entre mãe e filho.  

Algumas reações de Alívio narradas pelas participantes: “Aí, depois trouxeram de 

novo, tirando aquela foto e tal, vi que ela estava bem, então, fiquei mais tranquila” (Tamara 

[1]). “O sentimento mesmo foi de alívio. Dela ter saído com saúde, tal... Olha, eu estava feliz, 

mas foi mais uma sensação de alívio, mesmo. De ter dado tudo certo” (Tamara [1]). “Eu me 

senti muito realizada [nesse momento do contato pele a pele], porque, como no M., eu tive 
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muita dificuldade no parto, eu esperei demais que nascesse bem, que desse tudo certo” 

(Aurora [4]). “Então, quando eu conheci, quando eu vi ele nascendo, foi uma emoção muito 

grande, o momento que eu estava esperando demais, sabe” (Tainá [6]). 

 

Ah, aliviada de ver ele bem, assim, escutar o chorinho. Porque mesmo que o exame 

fale que tá tudo bem, a gravidez tá bem, tudo ok, mas vendo ele mexendo, tudo, na 

hora que você vê que tá bem mesmo, tá respirando, tá chorando, assim, você [se] 

sente muito aliviada. (Artemísia [10]). 

 

Tamara [1] e Magnólia [8] relatam o alívio desencadeado pelo compartilhamento do 

mesmo ambiente físico com o recém-nascido sob o campo de suas visões. “Mas eu achei 

muito melhor ele já ter ficado comigo desde a hora que nasceu, assim, mesmo não sendo o 

contato pele a pele, ele já ficou comigo desde o primeiro momento” (Magnólia [8]). 

 

Ela ficou ainda comigo, né, sempre, mas ela não ficou mais comigo no peito, assim, 

ficou com aquele procedimento de transferir da maca para a cama, ela estava 

comigo, mas estava do lado, assim, acompanhando no carrinho lá. Estava do lado o 

tempo inteiro. Então, não tive, com relação a essa dúvida de saber onde ela estava, 

eu não tive. (Tamara [1]). 

 

A reação emocional de deleite (fruição) marca os relatos sobre a interação entre mãe e 

filho e parece ultrapassar o suprimento das demandas de alívio imediato e proporcionar a 

vivência além da sobrevivência (BRASIL, 2011). A característica marcante do deleite, neste 

estudo, foi possibilitar que mãe e filho desempenhassem a correspondência afetiva no 

usufruto do tempo para a interação suficientemente duradoura. Comunicação essa que é não 

verbal, tanto pela mamada quanto pelo toque e pelo reconhecimento das reações do recém-

nascido. “Eu já consigo perceber que ele conheceu a minha voz, que ele conheceu o lugar que 

ele estava” (Aurora [4]). “A C. veio para mim, assim, eu olhei para ela e ela já grudou no meu 

peito. Então, a primeira coisa que ela fez na vida foi mamar” (Camélia [9]). 

 

Estava olhando, ela ficava, ela mamava, daí ela fechava o olhinho, me olhava, mas 

ela não chorou, foi tipo, ela não chorava, ficou quietinha, assim, bem tranquila, eles 

falaram que [é] por causa disso, do “pele a pele” que o bebê fica quietinho (Jasmim 

[2]). 
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Além da comunicação evidenciada no relato, estar em CPP viabiliza o espelhamento 

da temperatura neonatal com a materna. Tal condição supera os benefícios fisiológicos da 

regulação térmica neonatal mediada pela liberação de ocitocina e é considerada como mais 

uma interação de linguagem não verbal (UVNAS-MOBERG, 2020b) e a interação silenciosa 

não se instaura como ausência de interação, mas como uma “modalidade do ser sonoro” 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 488).  

Embora a presença do sentido de alívio seja esperada, Tamara [1] e Magnólia [8] 

desejaram o CPP para seu deleite. 

 

É, eu esperava [que esse primeiro encontro com a L. tivesse] mais emoção, no 

sentido, emoção, esse... Claro! Eu fiquei emocionada, mas era mais a emoção do que 

o alívio. Seria, eu acho que, os dois, o alívio com a emoção, mas mais uma coisa 

mais estreita ali. (Tamara [1]). 

 

Ele nasceu, mas eu esperava que fosse diferente. Eu queria que ele tivesse ficado, ele 

teria ficado tempo inteiro no meu peito igual geralmente elas fazem né. Coloca ele 

dentro de um pano e tal, mas dentro é, no peito mesmo contato pele a pele com a 

mãe, mas não foi. Então foi algo que me deixou triste assim por não ter sido isso 

também né. (Magnólia [8]). 

  

 A perspectiva do deleite remete à busca pelo prazer defendida por Freud, que 

juntamente ao princípio da realidade conduzem o funcionamento da mente humana. O 

princípio da busca pelo prazer se concretiza no suprimento de prazer e na evitação de 

sofrimento, do deleite além do alívio e solidão (ALENCAR, 2020). Nesse sentido o CPP 

contempla ambas as dimensões ao proporcionar deleite além do alívio, inscrevendo a vivência 

além da sobrevivência (BRASIL, 2011; WHO, 2018). 

Outra forma de demarcar a diferença entre as vivências sem e com CPP seria 

considerar as intensidades de emoção do alívio ao deleite. O alívio, presente na vivência sem 

CPP, assegurado pela confirmação de sobrevivência, que se traduz na certeza materna do 

suprimento do mínimo necessário à vida da criança. O deleite, por sua vez, remete à fruição, 

ao gozo em interagir, ao preenchimento que se dá no coalescer com o outro e transborda ao 

trivial, que extrapola o instintivo e agrega valor humano.  
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 Uma abordagem também bastante pertinente apresentada no Guia Alimentar da 

População Brasileira é a da comensalidade, segundo a qual as circunstâncias – tempo e foco, 

espaço e companhia – influenciam a apreciação dos alimentos nas refeições e o prazer 

proporcionado pela alimentação (BRASIL, 2014c). Assim, a comensalidade se refere às 

demais dimensões que transcendem à oferta e ingestão específica de nutrientes, mas que 

contribuem para a experiência de alimentação. No caso da vivência com CPP, o deleite 

emerge de forma marcante qualificando a experiência de comensalidade na iniciação precoce 

da amamentação. Interação e comunicação com liberdade de tempo; atitude respeitosa dos 

profissionais ao proporcionar um ambiente silencioso; o fluir do calor no toque envolvente 

possibilitam a partilha de prazer e inauguram a prática da comensalidade que tanto extrapola 

o já conhecido – e ainda misterioso – valor nutricional e imunológico do leite humano. 

 

 

Vivência com ou sem CPP 

 

 Especificamente em relação à compreensão da contribuição da vivência do primeiro 

encontro entre mãe e filho logo após o nascimento, foi possível perceber diferenças entre as 

vivências. As Figuras 6 e 7, respectivamente, apresentam as nuvens de palavras mais 

frequentes nas categorias vivência não marcada pelo CPP (sem CPP) (figura 6) e vivência 

marcada pelo CPP (com CPP) (figura 7). A nuvem de palavras foi um dos recursos analíticos 

oferecidos pelo software Nvivo® e expressou a frequência em consonância ao sentido 

apresentado nas narrativas das mães; quanto maior o tamanho da palavra na nuvem, mais 

representativo é a frequência nas narrativas analisadas. 
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Figura 6 – Nuvem de palavras da subcategoria vivência não marcada pelo CPP, 

São Paulo, 2020 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do software NVivo®. 

 

Figura 7 – Nuvem de palavras da subcategoria vivência marcada pelo CPP, 

São Paulo, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do software NVivo®. 
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 Na subdivisão analítica que agrupou as participantes que relataram a vivência sem 

CPP, as palavras mais frequentes foram: rápido, tiraram, bercinho, mostraram, pernas, 

pouquinho, entre outras que podem ser conferidas na Figura 6. Mostra uma vivência passiva 

das mulheres (subordinada à decisão da equipe técnica), em que as mães foram expectadoras 

na cena do nascimento, demonstrando que a interação entre elas e seus filhos ocorreu de 

forma distanciada e mediada pelos profissionais hospitalares. “Eu só vi ela na mesma hora 

que nasceu, na mão das enfermeiras, só tirou uma foto e depois vi ela só no outro dia” (Íris 

[7]). “Mais... Mais próxima do que de fato foi. Porque foram só momentos, foram flashs. 

Assim, saiu, eu vi, depois voltou. Então, deveria ter sido um pouquinho mais próximo. Eu 

esperava isso” (Tamara [1]). 

 

Não [fiquei] em contato direto pele a pele com ela. Não fiquei. Só me mostraram 

mesmo, baixaram lá o lençol. Só teve aquele [campo cirúrgico] de plástico, só me 

mostraram, e aí, foram limpar, e aí, ela e eu, de fato em contato, só quando ela já 

estava embrulhadinha, mas foi bem pouco, assim, foi bem rápido. (Tamara [1]). 

 

Foi bem rápido. Ela colocou, senti o cheiro, depois, já, foi bem rápido. Já mediu, 

pesou, já tirou ele rápido, depois devolveu. Mas foi rápido. [Ficou] Bem pouquinho 

[comigo], só deu um cheirinho, assim, depois elas fizeram tudo que tinham que fazer 

e depois que devolveram. [Depois] Ele ficou no, como que chama? Bercinho 

aquecido. Ficou do meu lado, mas não ficou comigo, ficou no bercinho aquecido até 

terminarem a cesárea. (Tainá [6]). 

 

 É importante destacar que a nuvem de palavras concernentes às situações que 

envolvem o CPP realça a intersubjetividade mãe-filho como núcleo de sentido das narrativas 

maternas, ao passo que na vivência sem CPP houve um comportamento expectador passivo, 

conduzido pela instituição. Os desdobramentos dessas duas lógicas se dão não só no plano 

operacional, no que diz respeito aos protocolos de atendimento, mas também na construção de 

vínculos afetivos e de responsabilidade familiar. As palavras mais frequentes entre as mães 

que relataram a vivência com CPP foram: mamou, primeira, enorme, choro, quietinha, entre 

outras (Figura 7). 

 

Aí, a primeira, primeiro momento, eu lembro que eu a achei enorme, assim, ela nem 

era grande, mas achei ela enorme. Estava olhando, ela ficava, ela mamava, daí, ela 

fechava o olhinho, me olhava, meu, ela não chorou, foi tipo, ela não chorava, ficou 

quietinha, assim, bem tranquila. (Jasmim [2]). 
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Depois, quando ele ficou no contato, é, no abdome, que eles têm a prática de colocar 

assim que o bebê nasce, na parte do abdome que fica, não oca, né? Já tem aquela, já 

fica murchinho, ele ficou ali bem aconchegado, parou de chorar, estava bem quente, 

bem sujinho ainda. Aí, ficou um tempão comigo, eu não sei quanto tempo, mas 

parece muito tempo, sem chorar, só a gente chorando. (Aurora [4]). 

 

Eu lembro que a primeira vez que ela foi entregue para mim, eu vi primeiro, eu ouvi 

o choro, é, e aí, eu já comecei, eu estava tremendo na mesa de operação, então, eu já 

comecei meio que chorar quando eu ouvi o choro, e aí, eles me entregaram a ela por 

debaixo de uma tela, uma tela de plástico, assim, é muito louco, porque eu vi ela, eu 

vi a cara dela vindo como se estivesse mergulhando para mim. (Camélia [9]). 

 

 Como mencionado anteriormente, o desejo materno ancora-se em uma interação 

duradoura de contato e reconhecimento com o recém-nascido. Contudo, aparentemente, 

houve uma resignação por parte das mães em aceitar, como inevitável, que essa comunicação 

e interatividade com o recém-nascido fosse interrompida pela ocorrência dos procedimentos 

de avaliação neonatal, fazendo com que a primeira vivência física entre mãe e filho se desse 

de maneira breve ou distante. De modo que entre essas mães que tiveram a vivência sem CPP, 

a realização dos procedimentos tornou-se uma justificativa para a separação. “Aí, foram fazer 

os procedimentos, limpar e depois a vacina, fiquei um tempinho longe, assim, escutava ela, 

estava atrás de mim, assim. Quero dizer, escutava tudo, mas não conseguia vê-la” (Tamara 

[1]). “Aí, ele mostrou um pouquinho, mas depois já levou para fazer os procedimentos, aí 

depois, já trouxeram com ele, assim, que ele ficou mais ou menos uns quarenta minutos, 

assim, lá nos procedimentos, aí depois, já ficou comigo” (Artemísia [10]). 

 

[Ficou] bem pouquinho [comigo], só dei um cheirinho, assim, depois elas fizeram 

tudo que tinham que fazer e depois que devolveram. [Depois] Ele ficou no, como 

que chama? Bercinho aquecido. Ficou do meu lado, mas não ficou comigo. Ficou no 

bercinho aquecido até terminarem a cesárea. (Tainá [6]). 

 

Enquanto ele terminava [a cesárea], ele ficou nesse bercinho, e ele foi no meio das 

minhas pernas, depois que o médico terminou [a laqueadura], ele foi colocado no 

meio das minhas pernas, porque nos dois braços eu estava com acesso, e ele foi 

colocado no meio das pernas e ele ficou. (Magnólia [8]). 
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 Já entre as participantes que relataram a vivência com CPP, houve uma inversão de 

ordem dos procedimentos, com prioridade para a realização do CPP, como a característica 

determinante na vivência. O CPP foi prioritário antes mesmo das demais rotinas assistenciais, 

como, por exemplo, as suturas perineais nos partos normais e as suturas cirúrgicas nas 

cesarianas. “Antes mesmo de terminar a sutura, o M. já estava comigo, mamando. Eu acho 

que [durou] da hora que ele nasceu até cortar, acho que uns dez minutos, acho que bastante 

tempo” (Aurora [4]). “Mas, assim, na hora que ela veio para mim, ela veio direto no peito, e 

aí, ela mamou em um peito e mamou no outro, só depois que ela foi pesada. Só depois” 

(Camélia [9]). 

 

Aí, eu me sentei, a gente ficou uns quarenta minutos ali, sem nada, sem, sem 

nenhuma intervenção, só o pediatra que veio auscultar, né, ver se estava tudo bem, 

tal. Aí, a gente ficou quietinha ali, ela mamou, fez xixi, ficou bem tranquila, aí, 

comecei a sentir as contrações da placenta, aí comecei a ficar um pouco 

desconfortável e eu pedi para ir para cama. (Jasmim [2]). 

 

 Uma dimensão interessante que diferencia a percepção das coisas das percepções do 

outro repousa na relação entre o sujeito e o que está sendo percebido: objeto ou um outro 

sujeito. 

Enquanto o objeto se apresenta à percepção e o sujeito a apreende, o outro sujeito coexiste 

com o sujeito que o percebe (MERLEAU-PONTY, 2018).  

 A coisa (objeto) não existe para si. Ela passa a existir através do sujeito que a percebe, 

como ele a percebe. “Não se pode conceber coisa percebida sem alguém que a perceba” 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 432). Ao perceber a cor, por exemplo, o sujeito é tomado pelo 

preenchimento de outras experiências sensoriais e a complementariedade sensorial amplia a 

percepção da coisa (passada ou não pela dimensão cognitiva) (MERLEAU-PONTY, 2018). 

 Já o outro existe em si, ao ser no mundo. Desse modo a percepção não passa apenas 

pelo modo ‘unidirecional’, mas por um compartilhar de existências. Ao passo que sujeito e 

outro apreendem o mundo concomitantemente ao mesmo tempo que compartilham suas 

individualidades, sobre o mundo e sobre o outro, temporalmente e existencialmente 

(MERLEAU-PONTY, 2018). 

 No caso das vivências sem CPP, o relato da apreensão do nascimento assemelha-se a 

aspectos da percepção de um objeto, como uma cena de filme ou uma pintura apreendida, em 
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que as cores e acontecimentos são tomados na percepção pelo sujeito, mas sem que ele afete o 

que está sendo percebido. Os frequentes usos de conjugação verbal em terceira pessoa nos 

relatos estavam voltadas às ações desempenhadas pela equipe assistencial. Tal compreensão 

do nascimento mostrava que o cuidado ao recém-nascido ainda era algo distante da 

parturiente. De certa forma, a vivência sem CPP adiou a apropriação do recém-nascido como 

filho e a instituição sincrônica da maternidade. De maneira complementar, foi possível 

perceber que no caso das vivências sem CPP o outro percebido pela mulher foram os 

profissionais que prestaram cuidados ao recém-nascido (figura 6). 

 O relato da vivência com CPP se aproxima daquilo que Merleau-Ponty destaca como 

partilha de existências. Ao retomar a percepção, isto é, na síntese reflexiva, o outro adquire, 

no relato, a condição dinâmica de percepção do sujeito, com ênfase na intersubjetividade.  

 As nuances destacadas pelas mulheres privilegiaram essa coexistência, que pode ser 

indicada nos relatos em que a participante valorizou a percepção do bebê em relação a ela 

mesma (a troca de olhares, por exemplo, no caso de Aurora [4]).  

 Para Merleau-Ponty, há um mundo social imanente no qual o indivíduo se insere e que 

organiza seu potencial de liberdade (FERRAZ, 2006 p. 215). As narrativas maternas sobre o 

modelo hospitalar e atenção obstétrica e neonatal indicam dificuldades dos profissionais no 

compartilhamento de cuidados. Segundo Leal e colaboradores (2014), o modelo de atenção 

hospitalar obstétrico é centrado na tecnologia e não admite a transição de responsabilidade 

para pessoas que não pertençam a um núcleo profissional (especialistas da medicina e da 

enfermagem obstétrica). Em função disso, o CPP se mostra como uma possibilidade que, 

embora desejada e buscada, nem sempre será garantida, apesar das condições clínicas 

favoráveis e do desejo materno.  

 Um estudo longitudinal de Santos e colaboradores (2022) acompanhou a trajetória de 

mães durante o pré-natal, o nascimento e o puerpério, e avaliou desejo e expectativa dessas 

mulheres durante o período gestacional em relação ao nascimento e à realidade da 

concretização da vivência no momento do nascimento. Os autores confirmaram que aquelas 

mulheres desejavam o CPP e a permanência com o recém-nascido, contudo, antes mesmo do 

parto, acreditavam que provavelmente isso não se concretizaria. Após o nascimento, a 

separação imaginada realmente ocorreu na maioria das vezes, ratificando as suposições das 

futuras mães e ignorando-se o desejo materno. 



90 

 

 A categoria interação mãe-filho como linguagem reforçou que o CPP privilegia o 

reconhecimento entre mãe e filho. A diferenciação das percepções se mostrou na expressão da 

linguagem com que as mães que tiveram a vivência com CPP relataram com detalhes das 

características físicas resultantes da interação de toque com o recém-nascido. A dialética 

possibilitou, na percepção, a apreensão do recém-nascido como filho que nasceu e isso a fez 

reconhecer-se como mãe. Ao considerar as narrativas maternas, a equipe assistencial deve 

evitar a interrupção e respeitar a suficiência de tempo definida pela díade mãe-filho – tanto 

nas ações práticas, de acolhimento, toque e amamentação, quanto aspectos interacionais mais 

sutis como momentos de quietude e silêncio, uma vez que “toda ausência é apenas o avesso 

de uma presença, todo silêncio é apenas uma modalidade do ser sonoro” (MERLEAU-

PONTY, 2018, p. 488).  

 

 

5.2.2 Modelo instituído de maternidade e do ato de dar à luz 

   

 A segunda categoria relacionada à vivência do primeiro encontro entre mãe e filho 

logo após o nascimento apresenta o modelo de maternidade encontrado e que reflete 

expectativas em relação ao desfecho da via de nascimento. Construtos históricos, sociais, 

culturais, religiosos, econômicos, entre outros, são constituintes da integralidade do sujeito. 

Não há entre esses constituintes hierarquia ou limitações bem definidas. Esta plêiade de 

construtos é a identidade do sujeito que percebe o mundo. Essa integralidade dos humanos 

oferece o pano de fundo de todas suas vivências e de todos seus instintos. O instinto da 

maternidade, para Merleau-Ponty (2018), provavelmente não fugiria desse arquétipo das 

vivências. Essa condição nos dá uma noção da complexidade que envolve a percepção, as 

ações e as emoções humanas que nos colocam face a face com a realidade. Assim, não 

existiria instinto materno alheio ao mundo social (suficiente em si próprio), nem apenas ações 

humanas como reprodução do meio social. 

 

 É impossível sobrepor, no homem, uma primeira camada de comportamentos 

que chamaríamos de "naturais" e um mundo cultural ou espiritual fabricado. No 

homem, tudo é natural e tudo é fabricado, como se quiser, no sentido em que não há 

uma só palavra, uma só conduta que não deva algo ao ser simplesmente 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 257). 
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 As subcategorias agrupadas aqui são ‘modelo de família/maternidade hegemônico’, 

‘expectativa pelo desfecho de nascimento’ e ‘atribuições da maternidade’.  

 

 

Modelo de família/maternidade hegemônico 

 

 Esta subcategoria destaca como a mãe incorpora os construtos sociais nos ideais de 

maternidade. Descrevemos agora indicações de que a vivência do nascimento corresponde às 

expectativas e possibilidades tecidas ao longo da existência das mães e as reafirmam como 

sujeito, muito além de pacientes. A vivência toma rumos concretos imbricada em emoções e 

atribui sentidos relacionados ao modelo instituído.  

 O tornar-se mãe foi idealizado como uma etapa do ciclo de vida da mulher, resultante 

de um vislumbrar a própria trajetória feminina dentro de um modelo de família estruturado 

pelo casamento. Barbosa e Rocha-Coutinho (2007, p. 163) destacam que “apesar de novas 

possibilidades terem se aberto para as mulheres, antigas visões, como a de que a realização de 

uma mulher passa obrigatoriamente pela maternidade, ainda prevalecem no discurso social”. 

Essa idealização respeita a construção histórica ao longo da vida destas entrevistadas. 

“Acredito que eu criei minha vida inteira em uma expectativa em relação a ‘vou casar e vou 

ter filho’. Meu sonho era ser mãe, mas eu queria ser mãe com alguém do meu lado” (Dália 

[5]). “Na verdade, não [foi uma gestação planejada]. Eu estava morando junto com o pai dela. 

Eu me refiro a marido, mas não somos casados, mas estamos juntos há seis anos” (Tamara 

[1]). “Engraçado, porque eu sempre tive, desde pequena, eu sempre tive muita expectativa 

quanto à maternidade, eu tinha essa coisa de ‘eu quero ser mãe, eu vou ser mãe’. A minha 

vida, a minha experiência de vida não vai estar completa sem isso” (Camélia [9]). 

 

Aí, eu ainda moro com meus pais, então, isso foi uma decepção. Não queria estar 

morando com meus pais. Queria estar tendo minhas coisas. Queria estar com alguém 

que eu gostasse do meu lado, que estivesse construindo uma família, e aí, isso são 

coisas que eu sonho desde criança. (Dália [5]). 
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 A ocorrência da gestação de acordo ou não com o desejado pela mulher está presente 

em diferentes desdobramentos da gravidez, como na satisfação ao suprir as expectativas do 

acontecimento de acordo com o planejado ou no enfrentamento e na superação dos eventos 

não planejados. Essas diferentes percepções continuam presentes até o momento do 

nascimento. Tulipa [3], Íris [7] e Tainá [6] contam sobre a concretização da gravidez 

planejada, atribuindo sensação de satisfação no nascimento. “Porque você já quer, acho que o 

sentimento aumenta, né! Eu acho que o amor, o carinho, tudo aumenta. [No meu caso] 

aconteceu sim” (Tainá [6]). 

 

Eu já estava querendo [engravidar], já estava sendo idealizada e, mas, de fato, ela 

veio antes do que a gente esperava (risos), ela já estava sendo idealizada, nós 

estávamos nos preparando para, estávamos nos planejando, e quando veio, aceite, 

ela já veio, já estava na porta (risos). E com certeza [eu acredito que já ter desejado e 

planejado ter mais um filho influenciou no momento do nosso primeiro encontro]. 

(Tulipa [3]). 

 

Foi uma surpresa, porque eu fiquei durante três anos, todo mês eu fazia o teste 

querendo engravidar, querendo engravidar, querendo engravidar. No dia que eu fiz o 

teste, eu não acreditei, eu fiz mais três seguidos para ter certeza. Aí, foi muito 

emocionante, porque veio na hora certa, sabe. [O meu desejo pela gravidez] Só 

melhorou [o sentimento no momento do nascimento]. (Íris [7]). 

 

 Artemísia [10] e Tamara [1] referem a aceitação dos modelos de maternidade em 

gestações não planejadas, ao longo das respectivas gestações, sem implicações sobre o 

momento do nascimento. “[O fato de a gestação não ter sido planejada] Não interferiu nada 

[no momento do nascimento]. Que já tinha passado, assim, foi só aquele momento do susto 

mesmo, mas a hora que ele nasceu não. Tinha muito amor” (Artemísia [10]). “[E aí, na hora 

que ela nasceu, o fato de ser fora do planejado] Não mudou [o sentimento], porque o pai dela 

estava bem próximo, e aí, acabamos até voltando nesse momento” (Tamara [1]). 

 

Dália [5], contudo, indica a dificuldade em lidar com a gestação não planejada, que 

não foi completamente aceita durante seu curso, o que, no momento do parto, tal sentimento 

emergiu com a dualidade entre o recebimento da criança e a contradição do inesperado, 

parecendo ter contribuído para a não otimização da interação entre mãe e filho no primeiro 

encontro.  
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Não ter aquilo que eu planejei para minha vida. Que não seria daquela forma que eu 

esperava. A minha vida inteira eu controlei tudo. Eu sabia, sempre soube, o que eu 

queria fazer da minha vida, estudar, sempre foi tudo certinho. E aquele momento, até 

das dores, que eu não conseguia parar essas dores, eu estava perdendo o controle de 

tudo. E aí, isso me tirou um pouco do eixo. Eu acho que contribuiu muito para a 

hora do nosso encontro. (Dália [5]). 

 

 A ocorrência da gestação não planejada foi compreendida por Artemísia [10] e Dália 

[5] como um dificultador ao desenvolvimento de suas carreiras profissionais, dado também 

encontrado por outros autores (BARBOSA; ROCHA-COUTINHO, 2007; SOUZA et al., 

2011b).  

 

Naquele momento, na minha vida profissional, porque eu era muito nova quando eu 

fiquei grávida da menina, e eu... Nós decidimos que eu não ia trabalhar, que eu ia 

ficar em casa cuidando dela. E aí, ela já estava ficando na idade de se cuidar, eu 

voltei a estudar, e aconteceu de eu estar grávida de novo e foi um momento difícil. 

(Artemísia [10]). 

 

Aí, eu me via, toda minha gravidez sozinha, e as amigas [a] continuar na vida delas, 

estudando. Eu já estava formada, estava trabalhando, mas, assim, eu já não 

conseguia fazer algumas coisas que antes eu fazia, já era limitada. Na época, eu 

estava terminando pós-graduação, então, elas foram pegando diploma e eu tendo que 

parar minhas coisas. Eu terminei a pós, mas foi mais difícil. (Dália [5]). 

   

 Além da autorrealização pessoal da mulher, os motivos que conduzem à decisão por 

uma nova gestação também podem envolver a participação de toda a família. Íris [7] 

menciona que decidiu engravidar para ajudar na recuperação da saúde física e emocional do 

esposo. Tulipa [3] menciona o nascimento da filha como uma resposta ao desejo do filho mais 

velho de ter uma irmã. Ambas as situações se mostraram presentes no momento do 

nascimento. 

 

No meu caso especial foi porque eu quis ter o neném para ajudar o meu marido. Ele 

tinha um problema muito grave de visão, então, ele precisava de uma célula-tronco. 

Por isso que eu engravidei. [...] Porque ele já teve, antes de eu engravidar, queria 

morrer, dizia aquelas coisas que a gente não pode pensar, e quando ela veio, salvou a 

família inteira. (Íris [7]). 
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Até por uma questão espiritual também. Porque, então, é, eu, o meu filho, ele, ele 

idealizou a irmã um ano antes de eu saber que estava grávida, então, é, era tão certo 

para ele que ele teria uma irmã que, que ninguém, ninguém podia tirar isso da 

cabeça dele. Eu tive uma vidente que chegou até mim falando, e falando que Nossa 

Senhora tinha um bebê para me entregar e era uma menina, e aí, eu fiquei extasiada 

na hora. E ela me perguntou: “Você aceita essa criança?”, e eu falei: “Aceito!”. E aí, 

depois de nove meses, dessa, dessa vidência, eu soube que estava grávida. (Tulipa 

[3]). 

 

 Tamara [1] e Artemísia [10] referiram que o preparo do enxoval, das instalações 

físicas e das mudanças necessárias na estrutura familiar para a recepção e inclusão do filho no 

ambiente familiar traduzem um esforço de aceitação da gestação não planejada. 

 

Nós fomos, e estamos na casa onde estamos agora, foi antes dela nascer. Fomos 

planejando um ambiente melhor. Temos dois cachorros, e aí, ela. Em prol de todo 

mundo, fomos para uma outra casa, estamos planejando juntos tudo. Planejando 

como se estivéssemos juntos. Foi uma organização para ela e para os cachorros, 

depois vamos ver a nossa questão. (Tamara [1]). 

 

Mas aí, depois, você já começa a amar, aí, você já começa a pensar como que vai ser 

as coisas, como que vai ser as roupinhas. E eu tinha convicção que seria um menino, 

eu tinha certeza que era um menino, então, foi esse mais um mês, assim, para mim 

aceitar, assim, outra gravidez sem planejar. (Artemísia [10]). 

   

 A identificação do sexo biológico do feto também pareceu contribuir para a aceitação 

da gestação e da aproximação entre a mãe e o filho. Tal condição foi constatada nas narrativas 

de Tulipa [3], Magnólia [8] e Artemísia [10]. Independentemente de o sexo biológico atender 

ou não às expectativas da família (para Tulipa [3] e Artemísia [10], o feto era do sexo 

biológico esperado, para Magnólia [8], não), a identificação possibilitou antecipar uma dúvida 

inerente ao momento do nascimento e reduzir uma possível angústia. Chazan (2007) indica o 

papel que os exames de ultrassom ocupam na construção da identidade e na aceitação da 

criança, ampliando a aproximação entre mãe e filho antes mesmo do nascimento. “E até, né, a 

expectativa, até a descoberta do sexo (risos), vai ser [mesmo] uma menina, né [como no 

sonho e na vidência]? Ou não?” (Tulipa [3]). 

 

A gente queria muito ter uma menina, né. Então, a gente chegou a fazer tabelinha e 

tudo mais [...]. Eu acho que o choque foi mais quando descobri que era outro menino 

do que na descoberta da gravidez. [O fato de não ser menina, como desejado, não 
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mudou nada na hora do nascimento]. Eu consegui entender que não era a vontade de 

Deus e que tudo bem. (Magnólia [8]). 

 

 A maternidade não deve ser considerada como um momento simples a ser vivenciado 

pela mãe, pelo pai e pelas demais pessoas envolvidas. Trata-se de uma situação de 

reorganizações física, mental e social e, portanto, todos os atores implicados nessa 

experiência, sobretudo e essencialmente as mães, travam batalhas com seus objetivos de vida, 

de trabalho e de família. Há um conflito interno pela nova atribuição e condição de mulher e 

mãe, a necessidade de uma recomposição de posicionamentos diante do novo papel social. 

Por esse motivo, para muitas mulheres, parece haver algum grau de frustração ao se 

depararem à nova condição de vida munidas por uma certa idealização de uma adaptação 

rápida. É sempre importante lembrar que a vivência é dada pelo sujeito que se abre ao mundo, 

com seu histórico, suas expectativas e realizações. Para aquelas que não carregam 

historicamente ideais utópicos ou cobranças intensas de um modelo de maternidade pouco 

alcançável, circundadas por um tipo de perfeição, houve possibilidade de serem 

surpreendidas, enquanto para aquelas que traziam consigo grandes ambições, houve a 

possibilidade de maior frustração. O questionamento ao valor social da mulher e ao mito do 

amor materno como um instinto natural, entendendo-o não como produto de um automatismo 

de gênero, mas como obra de uma construção temporal de relação entre indivíduos – mãe e 

filho (BEAUVOIR, 1970; BADINTER, 1985; SCAVONE, 2001). “Porque eu achei que viria 

um amor absurdo! Que já ia vir o instinto materno! Que ia ser tudo aquele, aquela delícia, e 

não foi” (Dália [5]). “Mas eu acho que nada te prepara e nada é parecido, nem amor de 

namorado, nem amor de marido, nada é parecido com o que você vive quando você se torna 

mãe” (Camélia [9]). 

 

Expectativa pelo desfecho de nascimento  

 

 Essa subcategoria indicou como elemento central o desejo pela forma da ocorrência do 

nascimento – cesárea ou parto vaginal – enquanto modelo de nascimento. A maioria das 

mulheres entrevistadas, sete delas, desejavam o parto normal. Outras duas desejavam cesárea, 

e uma relatou não se importar com o tipo específico de parto. 
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 O desejo por um parto vaginal significou para essas mulheres a superação do desafio 

do parto e o sonho de um parto natural. Esse querer esteve presente tanto nas narrativas das 

primíparas quanto nas das multíparas. Diferentemente do que foi oferecido e desejado pelas 

mulheres que se tornaram mães na década de 1980, o parto sem dor, Carneiro (2009) destaca 

a característica contemporânea da escolha por experienciar cada etapa do processo de parto e 

nascimento, obtendo realização na vivência das dores, perfazendo a transição do corpo para 

trazer o filho ao mundo.  

 Para Tamara [1], que demostrou o desejo do parto normal, o relato esteve associado à 

realização de uma vontade, mas, principalmente, como forma de garantir a possibilidade de 

um momento agradável no primeiro encontro. “Queria muito o normal para toda essa 

sensação, essa ‘magia’ (magia com aspas, aí). Ser um pouco mais legal. Ser uma experiência 

melhor” (Tamara [1]). 

 As pesquisas nacionais PNB (2011-2012) e ARC (2017) a chance de ocorrer CPP entre 

mulher e recém-nascido imediatamente depois do nascimento é maior nos casos de parto 

normal (GOMES et al., 2021). A realização do parto normal e do CPP como fatores 

associados à maior satisfação materna com relação a essa assistência ao parto e nascimento 

(SRIVASTAVA et al., 2015). Entre primíparas, o nascimento via parto normal esteve ligado 

a um momento mais próximo do recém-nascido (GUITTIER et al., 2014).  

 O encaminhamento para a cesárea durante o trabalho de parto fez emergir um 

sentimento de tensão no imaginário materno da Tamara [1], dividindo e ocupando o espaço da 

vivência do encontro com o filho. 

 

Violenta é a cirurgia, né. Na verdade, é ... Que eu me sentia chacoalhando e tal, e 

cortando e puxando. Mas vi que era uma coisa, um procedimento normal. Não foi... 

Eu já tinha pesquisado bastante sobre abusos, tudo mais, visto muitos vídeos, então, 

de fato, ela [a obstetra] estava [me] deixando tranquila, aí, em todo momento, mas 

era uma cirurgia em si. Era uma cirurgia e tinha que arrancar, vamos dizer assim. 

Ela tinha que sair e é um esforço maior. (Tamara [1]). 

 

 Dentre as mães que desejaram a cesárea, as motivações apresentadas em suas 

narrativas estiveram associadas às expectativas de ausência de dor e à antecipação do 

encontro com o filho (definição da cesárea antes do início espontâneo do trabalho de parto), 

confirmando os resultados de outros estudos (OLIVEIRA et al., 2010; VELHO; SANTOS; 
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COLAÇO, 2014). “Eu que agendei o parto. De tanta vontade que tinha de conhecer ele” 

(Tainá [6]). “Eu implorei para ser cesariana, porque eu odeio sentir dor” (Íris [7]). 

 Apenas uma participante relatou não se importar com o tipo de parto. Nesse caso, a 

maior preocupação foi permitir que o trabalho de parto ocorresse de maneira espontânea, com 

o sentido de não exercer controle pela data do nascimento e respeitar o transcurso natural para 

o término da gestação: 

 

Não tinha certo se eu queria fazer, tentar o parto normal, ou se eu queria cesárea. 

Sabia que eu queria esperar para que ela viesse, não necessariamente marcar uma 

cesárea, mas tenho amigos que marcaram e gostaram, então, eu não, não era uma 

coisa que não passava pela minha cabeça, era só uma escolha mesmo. (Camélia [9]). 

 

 Não houve nenhuma participante que desejou a cesariana e teve como desfecho o 

parto vaginal. Dentro do cenário obstétrico brasileiro atual é menos frequente essa condição, 

principalmente se considerada a classificação de Robson da maioria das participantes (grupo 

5, multíparas com cesárea anterior de feto único a termo) e a característica socioeconômica do 

grupo pesquisado, com maior escolaridade e com possibilidade de escolha e acesso à saúde 

suplementar, onde a taxa de cesárea tende a ser ainda maior (LEAL et al., 2012; WHO, 2015; 

LEAL, et al., 2019; RUDNEY; LEAL; REGO, 2020). 

 A identificação do núcleo semântico dessa subcategoria foi composta pelas diferentes 

percepções das participantes. Tamara [1], Tulipa [3], Artemísia [10] e Magnólia [8] 

compartilharam da vivência de uma cesariana indesejada, sendo as 3 primeiras com cesárea 

intraparto e a última com cesárea eletiva. “Não, não demorou muito, e a cirurgia foi até que 

rápida, mas eu passei mal, vomitei muito, então, foi um momento que já estava lá na 

frustração, e passei mal... Mas logo passou e... Ela nasceu” (Tamara [1]). 

 

Durante o pré-natal, eu passei em três médicos diferentes e os três me aconselharam 

a fazer uma cesariana, porque o tempo, a diferença de idade deles não estão grandes, 

então, corria o risco por já ter tido duas cesáreas. Então, eu tive que fazer, não foi 

algo que eu queria, porque eu sonhava em ter o parto normal, mas tive que fazer. 

(Magnólia [8]). 

 

Tudo, eu com aquele pensamento ‘não, eu quero ter normal’, os nove meses nesse 

pensamento. Tanto que eu nem fiz o planejamento pra operar, pra não ter mais 
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filhos, né. E, tipo, que eu tinha quase convicção que eu teria um normal, né. E aí, 

depois que acabou sendo cesárea. (Artemísia [10]). 

 

 Dália [5], Aurora [4] e Jasmim [2] colaboraram para o núcleo semântico de parto 

vaginal após suas buscas finalmente serem conquistadas. Dália [5] relatou a condição 

enquanto primípara, Aurora [4] vivenciou o parto normal pela segunda vez, e Jasmim [2] com 

a experiência da superação de ter o parto vaginal após uma cesárea prévia. “A primeira 

sensação quando ela nasceu, meu parto foi normal, foi de alívio de ter conseguido, né. Eu 

chorei de emoção de ter conseguido parir” (Dália [5]). “Então, a I. nasceu de um parto 

natural, foi bem estudado, bem, bem esperado, então, nosso encontro foi muito intenso, e 

maravilhoso, sim! Foi, nem acreditava que estava acontecendo tudo que eu tinha planejado, 

esperado” (Jasmim [2]). 

 Tainá [6] e Íris [7] compartilharam os sentidos da cesárea desejada. Ambas relataram a 

vivência enquanto secundíparas, tendo as duas já passado por uma cesárea em seus primeiros 

partos. Embora não fique tão evidente, a cesariana também pode ser uma situação de 

superação, Tainá [6] falou da importância de assumir o poder de escolha da data de 

nascimento, em contraposição ao nascimento do seu filho mais velho que teve a data de parto 

decidida pelo obstetra, em um momento inesperado durante consulta de acompanhamento de 

rotina pré-natal: “Do G., ele, ele, eu fui a uma consulta de rotina e o médico falou ‘olha, vai 

pro hospital, porque ele vai nascer’. Então, pegou a gente meio desprevenido” (Tainá [6]). Já 

Íris [7] relatou a soberania da escolha pelas decisões sobre o seu próprio corpo: “Porque, é ou 

não é? Lógico, né, que eles querem o melhor para gente, né, mas o que eu achei, na hora, o 

melhor para mim foi a cesariana mesmo, porque eu já tinha passado pela experiência, e pra 

mim foi tranquilo”. (Íris [7]). 

 Assim, é possível pensar que o desejo dessas mulheres de marcarem a cesárea como 

desfecho do nascimento se confundiu com as expectativas de exercerem autonomia e poder 

sobre seus corpos e suas escolhas, interferindo nos anseios de influenciarem as decisões 

técnicas sobre os nascimentos de seus filhos. Indiretamente, seria também uma forma de 

desempenharem uma autonomia relativa frente ao poder de escolha das datas de nascimentos 

e não se perceberem em sujeição quanto às decisões e conveniências biomédicas/hospitalares. 

Além disso, a possibilidade de realizar uma cesárea com horário agendado pode ter um 

sentido de procedimento cirúrgico calmo, com a presença ininterrupta do acompanhante 
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(SOUZA; PILLEGI-CASTRO, 2014). Tais ações são desempenhadas com foco no encontro 

com o recém-nascido e refletem diretamente no primeiro encontro. 

 

 

Atributos da Maternidade 

  

 A mulher que se torna mãe assume uma mudança de papel social e de função na vida, 

o que inclui também obrigações e condutas sociais, legais e morais junto ao filho (MARTINS; 

ABREU; FIGUEIREDO, 2014). A subcategoria atribuições da maternidade indica as ações 

assumidas pela mulher ao longo do processo gestacional, incluindo o período do parto e do 

puerpério. Certas ações desempenhadas pelas participantes mostraram suas preocupações com 

o desfecho do nascimento e a inclusão da criança de maneira adequada na família. Percebe-se 

nessas mulheres o cuidado de articular no pré-natal todas as ações voltadas às saúdes infantil 

e familiar como um todo, abrangendo também as questões relacionadas a emprego e 

sustentabilidade após o parto.  

 A primeira atribuição da maternidade identificada logo no início do período 

gestacional é o decidir engravidar ou, na ocorrência da gestação não planejada, o decidir 

prosseguir com a gravidez. Essa decisão inicial, seja declarada conscientemente ao negar a 

possibilidade de não prosseguir com a gestação ou pela compreensão de que a única opção é 

aceitá-la. Implica em abdicar propósitos de vida e incluir novos, nem sempre idealizados.  

 Dália [5] e Artemísia [10] reforçaram em seus relatos essa primeira atribuição de 

escolherem permanecer grávidas e abdicarem algumas situações da vida. “E aí, a gravidez, a 

gravidez toda sozinha, né, minha gravidez não foi planejada e no primeiro minuto, assim que 

eu descobri, eu até pensei em tirar, mas desisti, o meu sonho sempre foi ser mãe” (Dália [5]). 

 

Fiquei desesperada, eu tinha acabado de tomar a vacina da febre amarela! Porque eu 

não tinha nem noção que eu poderia estar grávida, eu fiquei bem desesperada 

mesmo. Tipo, foi, acho que uns 20 dias, assim, que eu descobri que estava grávida 

para aceitar que eu ia ter que passar por tudo de novo. (Artemísia [10]). 

  

 Observou-se nas entrevistas que durante a gestação emergiu para algumas mulheres a 

atribuição de sentirem-se articuladoras responsáveis pela escolha da jornada de cuidados do 
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pré-natal. Algumas mães expressaram a compreensão de que a contratação de um profissional 

traria como prerrogativa o respeito às suas escolhas. Reforçaram que o fato de ter um 

especialista conhecido aumentaria as chances de alcançarem o desfecho desejado de parto e 

permanecerem com o filho logo após o nascimento. Dentre aquelas que pagaram pela 

assistência e alcançaram os resultados idealizados e o CPP estão Jasmim [2] e Camélia [9], 

que reconheceram a presença da equipe externa como um fator determinante para a conquista 

de seus interesses, visto que o grupo profissional estava alinhado com seus ideais. “Eu acho 

que, também, eu tive muita sorte, porque de toda a equipe vieram me perguntar se eu tive 

parto humanizado, e eu acho que eu tive. Porque toda a equipe sempre fez o que eu queria que 

fizesse” (Camélia [9]). 

  

Também me sinto privilegiada por ter tido uma equipe externa, né! Então, isso acaba 

favorecendo muito, eles respeitaram toda a nossa opinião, e tinha um pediatra [que 

era parte da equipe contratada] ali o tempo todo, né! Então, né, possibilitou que ela 

ficasse, que fosse avaliada no meu colo. (Jasmim [2]). 

 

 Contudo, quando o desfecho ocorreu diferente do desejado, como no caso de Dália [5], 

a atuação do profissional da instituição foi contraditória aos seus desejos maternos e 

desalinhada ao proposto da equipe contratada.  

 

Eu contratei uma equipe para ter meu parto, e minha equipe estava de acordo de 

tudo que eu queria, só que a pediatra era do hospital, e aí, a pediatra não estava [de 

acordo], e fazia as coisas do jeito que ela acreditava. E aí, até depois o médico falou 

que realmente achava que não precisava de tanta urgência, que estava tudo bem. Eu 

não sei, sinceramente, porque eu estava em outro mundo nessa hora. Mas, hoje, eu 

penso que se eu tivesse outro filho, eu contrataria toda equipe do jeito que eu 

acredito que tenha que ser. Que tenha contato comigo durante toda a gravidez. Eu 

estaria mais tranquila se eu contratasse uma pediatra em quem eu acreditasse. Se 

isso acontecesse, eu ia saber que realmente foi algo necessário, entendeu? Que não 

foi protocolo. (Dália [5]). 

 

 A construção da rede de apoio durante a gestação aponta para uma forma de 

preparação para o momento do nascimento (LEAL, 2012). A condição mais comum seria a 

contratação financeira, mas dentre as mulheres que participaram deste estudo ficou evidente 

que existem outras formas, além das financeiras, para tecer a rede de apoio profissional. 

Dentre os caminhos alternativos à contratação financeira, esteve a tentativa da mulher em 
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procurar o pronto-socorro em um dia em que o obstetra que a assistiu durante o pré-natal 

estivesse de plantão. No caso da participante Tamara [1] essa estratégia não foi exitosa, pois 

ela entrou em trabalho de parto em um dia diferente do imaginado. 

 

Até os seis dedos demorou, não sei, nem lembro quantas horas, mas muitas horas. 

Aí, eu não consegui que minha médica estaria de plantão, não consegui que ela me 

acompanhasse [...]. Eu comecei com uma [médica], a segunda foi quem tentou o 

normal e foi [quem fez] a cesárea. Mas [se] incluísse mais uma médica, eu acho que 

ela [a minha médica que dá plantão nesse hospital] seria a próxima. Se não tivesse 

[acontecido o parto], se tivesse mais um tempo ali, sei lá? Ela [minha médica] que 

trocaria. (Tamara [1]). 

 

 Com uma estratégia um pouco diferente, Magnólia [8] realizou consultas particulares 

com um obstetra que atendia no hospital do SUS, onde a participante teria acesso à realização 

da laqueadura no momento do parto, uma vez que já havia se conformado em não poder ter o 

parto normal. Nessa situação, como foi uma cesárea eletiva, foi possível conciliar o momento 

do atendimento com a disponibilidade do profissional conhecido na instituição e obter 

satisfação pela conquista da laqueadura, mas, ainda assim, o plano não contemplou a 

realização do desejo de estar em CPP. 

 

[O parto] foi pelo SUS e foi “agendado”. Eu passei numa quarta-feira com [o] 

doutor, era plantão dele no hospital, eu ganhei no hospital. Eu passava com ele no 

consultório dele, como se fosse particular, só que na hora de ganhar, como eu não 

tinha convênio, era o único hospital que ele atendia no público, então, ele me 

orientou a ir para lá. Então, “foi marcado”, mas no sábado eu cheguei no hospital, na 

recepção, eu falei que eu iria passar, que eu não estava me sentindo bem, que 

precisava passar na parte da obstetrícia, e como era ele que era o médico plantonista, 

eu passei com ele no consultório, e aí, ele já me deu a carta de encaminhamento para 

internação e eu já fui para o pré-operatório. (Magnólia [8]). 

 

Não pude ficar [em contato pele a pele assim que ele nasceu]. Ele veio assim, na 

hora que ele nasceu, ele veio para o meu colo, aí ele mamou, até, um pouquinho, 

mas pouquíssimas coisas, que, de minutos, assim, no peito, eu acho que é mais para 

ele conhecer, não sei. (Magnólia [8]). 

 

 Aurora [4] relata que decidiu ser atendida no hospital em que trabalhava e solicitou 

que as profissionais, colegas de trabalho, a assistissem no trabalho de parto. Ficou evidente 
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nesse depoimento que a condução do nascimento foi atribuída à permissão da equipe para que 

a assistência fosse humanizada. 

 

Porque eu fui muito bem assistida, é a unidade onde eu trabalhava, como eu disse, 

era enfermeira, minha amiga que fez o parto. Então, eu fui muito bem acompanhada, 

a minha equipe de saúde estava comigo durante o meu parto e meu marido. Foi 

muito importante. A equipe bem orientada, e sabia da importância desse contato da 

mãe, do primeiro momento da mãe com o neném, e a equipe permitiu que isso fosse 

feito, porque sem a equipe isso não teria acontecido. (Aurora [4]). 

  

 Artemísia [10], que não enfatizou essa jornada pela assistência, financeiramente ou 

não, indicou a sensação de subordinação à decisão profissional diante do desfecho indesejado. 

 

E aí, eu não sei se realmente eu não tive dilatação mesmo ou se o médico, eu estava 

com dilatação e o médico falou que eu não estava, pra fazer uma cesárea, que é bem 

mais rápido. Aí, eu não sei dizer, eu fiquei bem mal com isso, porque, na verdade, 

eu queria ter normal. (Artemísia [10]). 

 

 O desejo de vivenciar o CPP foi assimilado, de maneira geral, como parte de uma 

recepção respeitosa e mais provável de acontecer em um cenário de parto normal, que é a 

realidade das vivências maternas conforme encontrado nos últimos estudos nacionais 

(GOMES et al. 2021), de modo que a busca pelo parto normal se mostra como uma tentativa 

mais propensa à não separação entre mãe e filho logo após o nascimento. Entre as multíparas, 

a importância de conseguir a assistência obstétrica e neonatal humanizadas se mostrou mais 

nítida.   

 Cabe destacar os aspectos relacionados à angústia e ao sofrimento maternos na 

definição do local do parto e na escolha da equipe profissional, além da insegurança no 

tocante aos contratos verbais entre equipe/instituição de saúde. Tanaka (1995), em trabalho 

clássico da saúde pública, já havia destacado esse movimento de “peregrinação” da mulher, 

em que a demanda por encontrar a assistência adequada ocorria após tentativas em diversas 

unidades de saúde diferentes à de referência, principalmente em casos de gestação de alto 

risco, ou de condições de saúde mental da gestante que necessitassem de acompanhamento 

especializado. É importante realçar também que esse sofrimento das mães se dá fora das 

imediações do hospital e, de maneira geral, não é percebido pela instituição e/ou pelos 
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profissionais que assistem ao parto. Contudo, essas mulheres deixam evidente que o ciclo 

gravídico puerperal deve ser visto como um todo, incluindo os olhares a todos os atores 

sociais nele envolvidos. Os profissionais e as instituições envolvidas nas questões 

relacionadas ao parto têm a responsabilidade de diminuir o sofrimento das gestantes, seja no 

pré-natal, seja no momento do nascimento, seja no puerpério (TANAKA, 1995; BRASIL, 

2001, 2004). 

 A escolha por um profissional que não impeça o CPP não parece resultante do 

planejamento materno em todas as vezes. Estudos mostram que dentre as mães que contratam 

equipe particular para a assistência, nem sempre faria sentido sobre a necessidade de acordar 

um especialista responsável pela realização do CPP. No estudo etnográfico de Stevens e 

colaboradores (2018), que avaliaram o ambiente físico do nascimento como uma demarcação 

territorial das responsabilidades e das atribuições profissionais, ficou reforçado, também, que 

o obstetra, durante o parto, assume a responsabilidade pela parte inferior do corpo da mulher e 

o anestesista vigia a metade superior. O encontro entre mãe e filho ocorre quando mediado 

pelo pediatra, pela enfermeira obstetra ou pela obstetriz. As pesquisas PNB (2011-2012) e 

ARC (2017) confirmam que, quando o parto é assistido por enfermeiras obstetras/obstetrizes, 

as taxas de CPP são maiores (GOMES et al., 2021). 

 Se observa que a mulher apresenta a expectativa de continuidade da assistência 

recebida desde o pré-natal, mas, em geral, não lhe é clara uma certa necessidade de conciliar 

paralelamente com outro profissional essa continuação. Nesse sentido, separar-se do recém-

nascido logo no pós-parto imediato se mostra como uma ação desnecessária e que a conduz 

ao sofrimento, ao medo e à angústia.  

 Jasmim [2], Aurora [4] e Camélia [9] relataram que os profissionais escolhidos agiram 

de maneira alinhada às suas expectativas quanto ao cuidado.  

Eu busquei bastante [informação], e aí, recebi também. Acho que quando a gente 

acaba buscando e pesquisando, a gente acaba encontrando profissionais, é, que estão 

falando a mesma língua que você, né! Então, todo mundo que tem uma opinião 

unânime e pensa igual, então, eu tanto busquei como eu recebi. Tanto de 

profissionais como de internet e de grupo de mães, também. (Jasmim [2]). 

 

Porque a mãe, às vezes, ganha o bebê, fica meio desorientada, você não consegue 

nem cobrar que alguém coloque o bebê em você. Mas a equipe estava bem 

orientada, a equipe tinha sincronia, é... Colocaram o bebê comigo, colocaram o bebê 

pele a pele comigo, esperaram para cortar o cordão, permitiram que meu marido 
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cortasse o cordão, que meu marido já segurasse o bebê, assim que cortou o cordão, a 

gente pegar. A equipe ajudou bastante. (Aurora [4]). 

 

Eu acho que, também, eu tive muita sorte, porque de toda a equipe vieram me 

perguntar se eu tive parto humanizado, e eu acho que eu tive. Porque toda a equipe 

sempre fez o que eu queria que fizesse. Então, pedi cesárea, foi cesárea, eu falei de 

ela ficar junto de mim, e ela ficou, todo mundo no hospital me perguntou “posso 

colocar o colírio?”; “posso dar banho nela?”, todo mundo me consultou muito. 

(Camélia [9]). 

 

 Tamara [1], Dália [5], Íris [7], Tulipa [3] e Magnólia [8] não se sentiram representadas 

pelos profissionais como desejavam para o compartilhamento dos cuidados com o recém-

nascido. A citação abaixo representa o sentido expressados por elas. 

 

Eu contratei uma equipe para ter meu parto, e minha equipe estava de acordo de 

tudo que eu queria, só que a pediatra era do hospital, e aí, a pediatra não estava, não, 

fazia as coisas do jeito que ela acreditava, né?! E aí, até depois, o médico falou que 

achava, que realmente achava que não precisava de tanta urgência, que estava tudo 

bem e tudo mais. (Dália [5]). 
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5.2.3 Temporalidade 

 

 Esta categoria procurou conciliar o conceito de temporalidade de Merleau-Ponty à 

construção de sentidos na vivência do nascimento. De modo que, no momento do nascimento 

a mulher que se torna mãe traz consigo um tempo passado que concorre para que o tempo 

presente do nascimento, possa ser percebido de maneira singular e subjetiva. Para Merleau-

Ponty, (2018 p. 556), o presente encerra a perspectiva do porvir (ao mesmo tempo que o 

reabre em um novo porvir) enquanto futuro, ao mesmo tempo que requalifica o próprio 

passado na vivência dessas mães.  

 Desse modo, a prática de relatar o momento do nascimento é uma vivência do agora 

que visitou um passado e agregou-lhe um porvir (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 559). Cabe 

notar que a lembrança do que já aconteceu inclui emoções, sentimentos e vivências, sendo 

que o próprio ato de rememorar permite qualificar essas impressões. Tais percepções 

organizam e oferecem respostas individuais a uma estrutura de tempo anterior à vivência, 

dotadas de sentidos e sentimentos. Desse modo, as subcategorias ‘vivência qualificada pela 

vivência anterior’ e ‘sentimentos na maternidade’ apresentam de maneira mais prática a 

aplicação do conceito de temporalidade na vivência materna do nascimento. 

 

 

Vivência qualificada pela vivência anterior 

 

 O nascimento se mostrou como um presente transformador importante, tanto às 

primíparas quanto às multíparas, sendo, como um porvir para aquelas e um passado a essas. 

Para as primíparas, as expectativas do modelo instituído de maternidade foram tomadas como 

referencial da vivência do nascimento. Já para as multíparas, a vivência pregressa de 

nascimento foi considerada referência para a atual, ocupando um lugar de passado. Quando a 

vivência anterior ocorreu com um desfecho indesejado de parto e nascimento, houve 

transformação do porvir como memória basilar do sofrimento que não desejariam que se 

repetisse e, portanto, que seria evitado no porvir. 

 Dália [5] e Camélia [9] explicitaram as idealizações trazidas desde a infância para o 

momento do primeiro nascimento. Mencionaram as expectativas mais direcionadas ao 
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tornarem-se mãe. “O meu sonho sempre foi ser mãe. Acredito que, tipo, eu criei minha vida 

inteira em uma expectativa em relação a ‘vou casar e vou ter filho’” (Dália [5]). “Engraçado, 

porque eu sempre tive, eu desde pequena, eu sempre tive muita expectativa quanto à 

maternidade, eu tinha essa coisa de ‘eu quero ser mãe, eu vou ser mãe’, e a minha vida, a 

minha experiência de vida não vai estar completa sem isso” (Camélia [9]). 

 As participantes Jasmim [2], Tulipa [3], Tainá [6] e Magnólia [8] mencionaram as 

vivência do nascimento dos filhos mais velhos como referência para qualificar a vivência do 

nascimento atual. Concentraram a expectativa não mais no tornar-se mãe, mas na qualidade 

da recepção e da interação com o recém-nascido. “Eles falaram que [é] por causa disso, do 

pele a pele, que o bebê fica quietinho, e tal. Eu falei ‘nossa que maravilha!’, né, porque a M. 

chorou, tadinha, ficou chorando, e a I. não” (Jasmim [2]). 

 

Para mim, foi o que eu mais esperava, assim, era esse contato. Porque do meu 

primeiro filho, eu não tive esse contato. Então, eu esperava mesmo que eu tivesse a 

oportunidade de colocá-la no peito para amamentar logo em seguida. E, então, foi 

super prazeroso, super agradável, reconfortante. (Tulipa [3]). 

 

É muito bom, foi uma experiência muito diferente, porque no meu outro filho, eu 

não tive contato praticamente nenhum com ele. Agora, com esse não, eu fiquei o 

tempo [todo] do lado dele. Então, pra mim, foi uma, uma experiência muito boa. 

(Tainá [6]). 

 

Eles não ficaram comigo depois que nasceram. Eles nasceram, se eu tive esse 

contato de dois ou três minutos com eles, e depois eles vão para o berçário, e como 

era cesárea, eles só voltavam para mim quando eu tinha, quando tinha passado o 

efeito da anestesia. Eu achei muito melhor, ele já teria ficado comigo, desde a hora 

que nasceu, mesmo não sendo o CPP, ele já ficou comigo desde o primeiro 

momento. (Magnólia [8]). 

 

 Aurora [4], contudo, indica em sua narrativa a incerteza quando à confirmação do 

nascimento gerada por uma possível alteração detectada em um exame de ultrassom, durante 

o pré-natal. Essa novidade como condição de dúvida se projetou como expectativa e incerteza 

para o nascimento. Tal característica reafirma que diante do constante reabrir-se ao mundo, o 

passado também sofre novas transformações (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 561). “Eu não 

tinha certeza de como que ele ia nascer bem ao certo ele teve uma complicação um dia que 
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apareceu no ultrassom a gente não sabia como é que ia ser. Aí quando ele nasceu normal, deu 

tudo certo, foi muito emocionante” (Aurora [4]). 

 Íris [7] também qualifica a vivência atual pela expectativa em proporcionar melhora de 

saúde para o esposo, e não em relação ao nascimento do primogênito. “Mas eu engravidei 

mesmo, primeiro porque eu queria muito, também, porque eu queria ajudar o meu marido. 

[...] antes de eu engravidar, [meu esposo] queria morrer, dizia aquelas coisas que a gente não 

pode pensar, e quando ela veio, salvou a família inteira” (Íris [7]). 

 Artemísia [10] qualifica o desejo pela via de parto devido à possibilidade de se 

recuperar mais rapidamente e atender às demandas de cuidados pós-operatórios da filha 

primogênita. “Eu queria ter normal, porque minha filha tinha operado, a recuperação do 

normal é bem mais rápido, bem mais simples [para eu poder cuidar dela]” (Artemísia [10]). 

 Diante do surgimento de uma condição iminente de angústia, morbidade ou até mesmo 

de risco de morte fetal na gestação atual, as expectativas humanas se readequaram para 

priorizar e buscar a continuidade da vida, inclusive no caso das multíparas que possuíam 

vivências de nascimento pregressas bem-sucedidas. A vivência de um óbito fetal ou neonatal, 

por exemplo, proporciona menores chances de que uma futura gestação seja indesejada 

(THEME-FILHA et al., 2016) e indicam a capacidade da vivência reprojetar a percepção do 

mundo (MERLEAU-PONTY, 2018). Esses achados dialogam com a premissa de Merleau-

Ponty, segundo a qual o mundo é sempre social e natural e as experiências pregressas não 

anulam a contribuição da sociedade na vivência do sujeito, mas é o presente que abre as 

possibilidades de porvir (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 557). 

 

Com o mundo natural e o mundo social, nós descobrimos o verdadeiro 

transcendental, que não é o conjunto das operações constitutivas pelas quais um 

mundo transparente, sem sombras e sem opacidade se exporia diante de um 

expectador imparcial, mas a vida ambígua que se faza Ursprung das 

transcendências, que por uma contradição fundamental me põe em comunicação 

com elas e, sobre este fundo, torna possível o conhecimento. (MERLEAU-PONTY, 

2018, p. 489) 

  

 Essa subjetividade das vivências de maternidade indicou a necessidade permanente do 

olhar profissional individualizado na assistência integral à saúde da mulher; ao mesmo tempo 

que, adequadamente qualificada, essa atuação deva reduzir as possibilidades de desfechos 

desfavoráveis (SOUZA; PILEGGI-CASTRO, 2014).  
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 A vivência do nascimento bem-sucedido conduz as mães a uma releitura da 

insegurança, da dor, do risco à saúde, e das demais formas de sofrimento emergentes ao longo 

da gestação. Esses sentimentos negativos dão lugar a um misto de satisfação, superação e 

alívio maternos, que confere sentido à trajetória dos acontecimentos. “O expulsivo demorou 

bastante tempo, demorou três horas e meia, eu já estava bem cansada, então, cada contração 

que ela não vinha, eu ficava um pouco desanimada, aí, quando ela finalmente veio, assim foi, 

inacreditável!” (Jasmim [2]). 

 

Eu fiquei muito agitada, porque eu queria ele lá para assinar o papel, para poder ter 

acesso a célula, mas aí, não, até o nascimento da L. mesmo, eu só pensava nisso, 

depois que ela nasceu, que eu vi ela, que eu tirei a foto dela do meu lado, aí, tipo, 

tudo aquilo apagou, só era ela. Não consegui enxergar mais nada, nem o meu marido 

(risos). Só ela. O tempo inteiro. (Íris [7]). 

 

 Para Nietzsche (2006 citado por SANTANA, 2012, p. 132), “é somente ao preço de 

um enfrentamento que nos tornamos dignos de uma vida grande” (destaque nosso). A dor 

vivenciada ao longo da gestação – seja física ou enquanto ansiedade pelo encontro ou como 

desconforto familiar – faz parte do processo. Parafraseando Nietzsche, o nascimento de uma 

criança pequena, marcado pelo enfrentamento das limitações do sistema obstétrico que se 

inscrevem na jornada do pré-natal, possibilita o lugar de satisfação a uma vida grande na 

conquista do parto e do nascimento humanizados. Para essas participantes, o nascimento do 

filho deu lugar a um porvir de satisfação e realocou a vivência do sofrimento anterior como 

parte do processo ao qual as mães devem ser resilientes (CARNEIRO, 2015). Contudo, 

quando a experiência da dor não ofereceu um contraponto de realização, foi desconfigurada 

de sentidos, percebida isoladamente e mais realçada na vivência. 

 

Embora tenha demorado muuuuito o trabalho de parto, e, eu não reparei, eu não 

senti muito esse tempo. Só lá, quando eu estava na cesárea, que eu estava lá cansada, 

que eu senti esse, todo esse tempo, aí. Então, era mais um alívio, “ufa! Acabou!”. 

Porque como tinha que ser cesárea, então, “ah! Que seja rápido! Que saia logo! E 

acabe logo!”. (Tamara [1]). 

 

 Cabe destacar que situações de dor que ocorrem durante o transcurso de uma gestação 

normal não validam ações humanas que se caracterizam no âmbito da violência obstétrica 

pré-natal ou pós-natal, como no caso do prolongamento desnecessário da separação entre mãe 
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e filho. É de responsabilidade da instituição assistencial, bem como de todos os atores 

envolvidos, prestar assistência ao parto e ao nascimento, de maneira digna, com a maior 

qualidade e o menor risco possível, baseando-se em evidências científicas (SOUZA; 

PILEGGI-CASTRO, 2014; CARNEIRO, 2015; WHO, 2018; LEAL, MC et al., 2021; LEAL, 

NP et al., 2021). 

 

 

Sentimentos na maternidade 

   

 Os sentimentos produzidos na vivência dessas mães foram enquadrados com valores 

atribuídos na interação com o mundo. A qualificação da vivência materna do nascimento 

passa naturalmente pela apropriação de valores históricos, sociais, culturais, religiosos, 

econômicos, fundamentados na aptidão natural da mãe e do filho (REZENDE, 2019). “O 

mundo físico e o social sempre funcionam como estímulos de minhas reações, quer sejam elas 

positivas ou negativas” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 483). 

 Além disso, a coexistência da interação mãe-filho e mãe-mundo (sociedade, família e 

profissionais) proporciona vários referenciais para os sentimentos. É importante ressaltar que 

a emoção imbricada na vivência emerge à medida que o sujeito percebe o mundo. Nessa 

interação com o mundo percebido por um corpo próprio, as vivências assumem sentidos e 

significados únicos (MERLEAU-PONTY, 2018), que ora podem ser qualificados de uma 

maneira singular.  

 Os sentimentos qualificados como positivos foram: amor, superação, realização, 

contemplação e conexão. De maneira oposta, os sentimentos qualificados negativamente 

foram: medo, culpa, reconhecimento dos próprios limites, resignação, desamparo e 

insegurança/vulnerabilidade. 

 A polivalência desses sentimentos se contrapôs às expectativas individuais e sociais 

que propagam a maternidade como predominância de sensações positivas isoladas 

(BADINTER, 1985). Deparar-se inesperadamente com o misto de sensações foi condição 

suficiente para confrontar as expectativas históricas e sociais das participantes e provocar 

estranheza e certa frustração para algumas das participantes. A marca da pluralidade inerente 

à vivência materna no nascimento não é necessariamente negativa em si, todavia aponta para 
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a complexidade das emoções envolvidas nesse fenômeno do parto e nascimento enquanto 

processo humano em dimensões plurais: 

 

• O misto de preocupação (com o transcorrer da cirurgia) e de alívio (pelo nascimento 

do filho saudável). “Nesse momento, eu passei da tranquilidade, de “ufa! Nasceu!”, 

para aquela tensão de fechar aquele corte” (Tamara [1]). 

• O preenchimento de satisfação pela realização do parto vaginal após uma cesárea e do 

CPP, contrastado pela culpa de não conseguir suprir a demanda por atenção da filha 

mais velha. “Eu não vou dar conta! Nossa, que é isso que fiz com a M.? Coitada, a 

vida dela estava tão boa! Eu dava tanta atenção pra ela! Eu vou ter que dividir! Ela 

não merece isso!” (Jasmim [2]). 

• A conquista do parto vaginal junto à desilusão pela ausência do CPP; o medo de ser 

mãe e a culpa de não sentir o amor como cobrado socialmente. 

 

Eu chorei de emoção de ter conseguido parir, e logo em seguida, a outra sensação foi 

de desespero por ser mãe, e de desespero por não estar sentindo tudo aquilo que as 

pessoas diziam que eu ia sentir. E aí, já comecei a me sentir culpada naquele 

momento. ‘Ai, não amo a minha filha! (Dália [5]). 

   

• A dualidade de estar feliz por ser mãe novamente, mas precisar abdicar mais uma vez 

da carreira profissional. 

 

Quando eu fiquei grávida da menina, eu, nós decidimos que eu não ia trabalhar, que 

eu ia ficar em casa cuidando dela, e aí, tudo, ela já estava ficando na idade de se 

cuidar, eu voltei a estudar, tudo, e aconteceu de eu estar grávida de novo, e foi um 

momento difícil, assim, mas, mais ou menos um mês, a aceitação foi bem difícil 

mesmo, mas, aí depois, você já começa a amar. (Artemísia [10]). 

   

• A ambivalência de nutrir (suprir para formar) e ser sugada (em toda sua energia pelo 

filho). “Você consegue imaginar o que é carregar uma pessoa em você, para o bom e 

para o assustador, né, porque, na verdade, é uma pessoa que está dentro de você, que 

está sugando suas coisas, enfim. Para mim, a experiência teve essa dualidade” 

(Camélia [9]). 
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• Gratidão por perceber que os profissionais trataram o recém-nascido com carinho, ao 

mesmo tempo em que há frustração por não poder cuidar do filho do seu próprio jeito. 

“As enfermeiras são muito legais, fizeram até gorrinho personalizado para ela, de 

tanto tempo que eu fiquei lá, mas eu queria mesmo que [a bebê] ficasse comigo” (Íris 

[7]). 

   

 A Figura 8 apresenta a nuvem de palavras mais frequentes na categoria ‘sentimentos 

na maternidade’ para todas as mulheres. As Figuras 9 e 10 indicam as associações com 

trechos das duas palavras/sentidos mais evocadas – medo e amor.  

 

 

Figura 8 – Nuvem de palavras mais frequentes na categoria sentimentos na maternidade. São 

Paulo, 2020. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do software NVivo®. 

 

 Dentre as palavras mais frequentes da categoria ‘sentimentos na maternidade’, a 

palavra medo foi a mais relatada, expressando tal sensação como estruturante da vivência da 

maternidade (Figura 9). As participantes que citaram esse sentimento – Dália [5], Aurora [4] 
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e Tamara [1] – ressaltaram “o medo de se tornar mãe”, “o medo do recém-nascido cair” e “o 

medo da violência obstétrica ou da cesárea sem indicação”. Esses relatos parecem indicar 

uma condição ambígua nessas mulheres: o medo de tornar-se mãe em uma condição de 

paciente sob cuidados médicos. “Eu tinha muito medo dele cair, porque ela [a enfermeira] 

colocou ele em cima de mim, e eu fiquei com medo dele cair, eu não aproveitei bem esse 

momento” (Aurora [4]). “Mas eu, o meu medo era sentir que não estavam, que estavam me 

empurrando uma cesárea [...] Eu já tinha pesquisado bastante sobre abusos, tudo mais, visto 

muitos vídeos” (Tamara [1]). 

 

 

Não estava com medo do parto, não estava com medo de morrer, que muita gente 

fala que estava com medo de morrer, não me senti, em nenhum momento, com medo 

de morrer, senti muito medo de ser mãe! Do que que seria daquela vida [se] 

dependesse de mim, que eu não ia saber cuidar, que eu não ia dar conta. (Dália [5]). 

 

 Pontualmente, as participantes Tulipa [3] e Tainá [6] relataram o medo da 

contaminação por COVID-19, devido ao nascimento ter ocorrido durante a pandemia somado 

à responsabilidade materna em proteger e resguardar o filho. Arrais e colaboradores (2021) e 

Silva e colaboradores (2021) corroboram em seus estudos o resultado encontrado sobre o 

medo intensificado na maternidade pela condição da pandemia de COVID-19. 

 

Foi uma fase de bastante ansiedade, porque, bastante ansiedade e medo de sair de 

casa, e ir para um hospital onde a gente já sabe, a gente sabe que é um lugar de 

maior, de maior infecção, né, de maior risco de infecção, e a chegada até a casa, 

então, assim, eu falo que o fato de sair, ir para o hospital e depois voltar para casa, 

me causou um pouco de medo. (Tulipa [3]). 

 

A gente fica com medo, né, de, de acontecer alguma com os filhos, com, com a 

família, tudo, né. Fiquei com bastante medo, agora estou melhorando um pouco, mas 

ainda continua um medo, né! Eu acho que afeta muito o psicológico da gente, ainda 

mais com bebê em casa, né! (Tainá [6]).  

   

 Em relação ao medo de tornar-se mãe e ao medo de deixar o recém-nascido cair, não 

necessariamente se referem à chance de tais ocorrências, mas à semântica de incerteza e 

insegurança em serem mães competentes (WINNICOTT, 1999). Nesse sentido, o medo figura 
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como pano de fundo do ideário materno, mas sutilmente conectado enquanto sentimento 

rudimentar que se dá na abertura para essa nova função social. 

 

 

 

Figura 9 – Árvore de palavras com a variação medo. São Paulo, 2020 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do software NVivo®.   

  

  

 A segunda palavra mais frequentemente mencionada nos trechos desta categoria foi 

amor, relatado pelas participantes Tulipa [3], Magnólia [8] e Camélia [9] (figura 10). Este 

sentimento foi considerado de difícil descrição, reconhecendo-se a limitação da língua para 

enquadrar tal vivência. O amor foi descrito com bastante intensidade, independentemente da 

paridade, do tipo de parto ou do CPP. “Ao mesmo tempo, você fala ‘nossa, realmente é 

minha, né! Veio de mim, que beleza, que riqueza, que benção!’. Então, eu considero isso um 
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estado de amor intenso” (Tulipa [3]). “Eu não consigo explicar, assim, a emoção muito 

grande, e uma sensação de proteção, de querer proteger ele. E um amor, assim, inexplicável” 

(Magnólia [8]). 

 

Eu acho que todo mundo fala “é muito amor, é muito amor”, é um amor que você 

não sente de outro jeito, tipo, é um amor mais arrebatador, assim, não sei explicar, o 

negócio que te pega de surpresa, mesmo você tendo esperado aquele ser pelos nove 

meses” (Camélia [9]). 

 

 Contudo, a expectativa de uma emoção forte como esta, destacada dos demais 

sentimentos, diante das imposições sociais de um amor materno incondicional pode despertar 

frustação na vivência do encontro entre mãe e filho, vista a multiplicidade de emoções e 

sensações implicadas no parto e nascimento. Os sentimentos envolvidos no momento do 

nascimento formam uma rede complexa e conectada à integralidade do sujeito (BADINTER, 

1985; LEITE et al., 2014).   

 

Figura 10 – Árvore de palavras com a variação amor. São Paulo, 2020 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir do software NVivo®. 
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 Para Merleau-Ponty, as vivências enovelam os sujeitos e, uma vez fundido o externo, 

o visível, o tangível, ao interno, ao vidente, ao tangente, paradoxalmente emerge ou nasce o 

outro sujeito (NAFFAH, 2015), compondo o conceito de quiasma do corpo/carne (eu-

outrem). 

 

 

5.2.4 Local de parto e a vivência do nascimento 

   

 Esta categoria inclui o ambiente físico na percepção do mundo e como este é 

modificado por ela. O espaço físico suporta a percepção do mundo, onde sujeito e mundo 

coexistem. O espaço físico em si não é limitante para o sujeito enquanto não é percebido. A 

partir da percepção, deixa de ser espaço objetivo e torna-se espaço fenomenológico, existindo 

para o sujeito (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 327; FERRAZ, 2006). Neste sentido, a 

percepção dos elementos físicos conforme relatada pelas entrevistadas indicou mudanças nas 

vivências do encontro entre mãe e filho, afirmando a importância do ambiente favorável ao 

CPP. 

 As duas subcategorias agrupadas nesta divisão são ‘presença e atuação do 

acompanhante’ e ‘comportamento diante da tecnologia de parto’. Esta última subcategoria, 

para fins analíticos, no software Nvivo®, foi desdobrada em subdivisões organizadas de 

acordo com a ‘autonomia relativa diante da tecnologia de parto’ ou a ‘sujeição diante da 

tecnologia de parto’. 

 

 

Presença e atuação do acompanhante 

 

 O principal acompanhante escolhido pelas participantes deste estudo foi o pai da 

criança, relatado em oito das dez narrativas. As outras acompanhantes mencionadas foram 

sogra e irmã. Essa característica é semelhante à situação do país, de acordo com Diniz e 

colaboradores (2014), em relação à PNB (2011-2012), cujo parceiro/pai da criança foi o 

acompanhante mais mencionado, relatado em 35,4% dos casos, seguido pela mãe da 

parturiente (26,3%).  
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 Todas as participantes desta pesquisa foram acompanhadas durante o momento do 

nascimento. Essa companhia se mostrou importante para a percepção de segurança materna e 

confirma estudos anteriores que avaliaram a percepção de mães sobre a presença de 

acompanhante durante o parto (VILLANOVA et al., 2015; NIY, 2018). 

 

Meu marido ficou comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desde a hora que eu 

entrei no hospital até a hora que eu saí, meu marido ficou do meu lado. O tempo 

inteiro: centro cirúrgico, na recuperação pós-anestésica, o tempo inteiro. Então, eu 

achei bem humanizado, sabe. (Tainá [6]). 

 

[Na hora do nascimento do E.] Eu estava com o meu marido. [Ele] Ficou o tempo 

inteiro [comigo], desde a hora que, eu entrei primeiro na sala do que ele, né, na sala 

do parto, enquanto isso, ele ficou vestindo, né, aquela roupa cirúrgica, e logo quando 

eu entrei, antes do anestesista aplicar anestesia, ele já estava do meu lado, já na sala, 

e ele só saiu comigo, quando o médico estava terminando de fazer as suturas, né. 

(Magnólia [8]). 

 

Aí, como a sala já estava pronta, aí meu marido falou assim: “não, já que é para 

mim, e você está pensando só em mim, então, pelo menos, quero que seja hoje 

mesmo o parto, então, deixa para lá qualquer coisa, a gente vê a segunda opção”. Aí, 

ele autorizou e me deu uma força para mim ir para sala. (Íris [7]). 

 

 Merleau-Ponty destaca que basta a presença física de um objeto – percebido – para 

que o ambiente seja modificado (MERLEAU-PONTY, 2018 p. 375-376). A presença do 

acompanhante foi percebida pela mãe, como também pela equipe técnica, de modo que 

proporcionou a todos a reafirmação da integralidade da mulher e do recém-nascido como 

sujeitos de direitos.  

 Além de estar presente ao acompanhar o processo de parto e nascimento, que já é de 

tamanha importância na percepção das mulheres, o pai da criança, também foi indicado para 

oferecer cuidados ao recém-nascido. A presença dele possibilitou transformar o ambiente 

inóspito da sala de parto em um ambiente acolhedor e protegido para as mulheres. Ao 

partilhar as responsabilidades de acompanhar o estado de saúde do recém-nascido e ser uma 

extensão da voz materna, ele ampliou e reconfigurou o espaço hospitalar. Como efeito 

adicional, a atuação das pessoas acompanhantes – quando permitida pela equipe técnica – 

influenciou as vivências de CPP, aumentou o tempo de CPP entre mãe e filho no momento 

logo após o nascimento e tranquilizou as mulheres no tocante ao medo de queda do recém-
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nascido. As ações de cuidado ao recém-nascido concretizaram a correspondência do ato 

comunicativo (KENELL; MCGRATH, 2005) e proporcionaram segurança à mãe (STORTI, 

2004). 

 “Ele conseguia me ver e vê-la. Onde ele estava, ele conseguia me ver e acompanhar 

tudo” (Tamara [1]). “Aí, que foi que o V. foi cortar o cordão e, e daí, eu passei I. para ele, aí 

fui para cama” (Jasmim [2]). “É, assim, só com um braço só, eu podia segurar, e o meu, meu 

marido sempre dando suporte para segurar ela também”; “Então, ela ficou comigo acho que 

uns... Uns dez minutos, talvez? Comigo. Mas ela manteve-se no colo do meu marido por 

muito mais tempo” (Tulipa [3]). “Eles demoraram um pouco para cortar o cordão umbilical, 

permitindo um maior contato entre mim e o M. Meu marido cortou o cordão umbilical” 

(Aurora [4]). “Assim que nasceu, ela foi para a salinha e eu mandei meu marido junto com a 

moça” (Íris [7]). “Depois que ela foi, foi fazer os procedimentos dela, e aí, meu marido levou 

ela para ser pesada, para medir” (Camélia [9]). 

 A pessoa acompanhante indicada pela gestante ocupa um lugar de segurança no 

processo de gestação, desde o período pré-natal, e se inscreve em um porvir na vivência da 

mãe com seu filho. De acordo com os relatos das entrevistadas, os acompanhantes escolhidos 

exerceram participação ativa desde o pré-natal (recebendo informações) e o início do trabalho 

de parto (apoio físico e emocional). Foram pessoas importantes que congregam afetos, 

confiança e respeito, para além do momento específico de nascimento.  

 A importância do apoio emocional durante o trabalho de parto também foi relatada, 

sendo qualificada positivamente por quase todas as participantes (nove de dez). Durante o 

parto e os primeiros cuidados logo após o nascimento, a participação ativa do acompanhante 

esteve condicionada à permissão da equipe hospitalar. Nakano e colaboradores (2007) 

corroboram a autonomia relativa dos acompanhantes nos ambientes hospitalares, 

particularmente em suas ações ao proporcionar cuidados ao recém-nascido. 

 

 

Comportamento diante da tecnologia de parto 

 

 A sujeição ou a autonomia relativa das mães (e em alguns momentos estendidas 

também aos acompanhantes) caracterizou os comportamentos diante da tecnologia de parto. 
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A disposição dos aparelhos e a delimitação das salas para a realização dos procedimentos 

autorizam a continuidade de um modelo de assistência obstétrica voltado para a separação da 

díade mãe-filho logo após o nascimento. Nesse sentido a aceitação a essa norma como o 

modo situado para a ocorrência do parto e nascimento caracteriza a sujeição à tecnologia de 

parto. A apropriação pelas mães das justificativas institucionais do CPP não ter ocorrido 

mostrou como têm sido naturalizadas a sobreposição da tecnologia à fisiologia e a 

substituição do corpo da mãe para suprir as necessidades do filho, mesmo diante da mãe em 

condições adequadas para tal. “Ela estava enrolada no pano. Estava enrolada; centro cirúrgico 

é muito frio, né!” (Tulipa [3]). 

 

Só que, como a minha, a temperatura estava muito baixa. Não dava para deixar ele 

comigo, assim, ele ficou do meu lado também, mas não ficou comigo, porque ela 

falou que a temperatura estava muito baixa, e ia fazer mal para o bebê. [Ele] estava 

no bercinho aquecido. (Tainá [6]). 

 

 Por outro lado, qualquer modificação nessa lógica aponta para a tentativa de 

readequação dos ambientes e, portanto, para o reconhecimento da importância da 

inseparabilidade da díade mãe-filho (STEVENS et al., 2018). As ações de incluir as mães, 

bem como pessoas acompanhantes, como parceiras na tomada de decisão é desejado pelas 

parturientes (HASTINGS-TOLSMA; NOLTE; TEMANE, 2018). Tal atitude foi considerada 

como autonomia relativa diante da tecnologia de parto. 

 

Acho que é mais a equipe mesmo, são os profissionais. Te deixam tranquila, até na 

hora do parto deixaram, é, você colocar música, escolhi a música, é, o pessoal, 

assim, super alto astral, brincam, sabe, eu acho que tudo isso contribui... A deixar o 

negócio menos tenso, né! A música que eles colocaram [deixou o ambiente 

diferente]. A música, conversaram bastante, descontraíram bem, assim, isso que eu 

achei bem legal. (Tainá [6]). 

 

Então, isso acaba favorecendo muito, eles respeitaram toda a nossa opinião, e tinha 

um pediatra [que era parte da equipe contratada] ali o tempo todo, né! Então, 

possibilitou que ela ficasse, que fosse avaliada no meu colo. Quando ela, ele ficava 

de olho, assim, o tempo todo, assim. Então, acho que isso contribuiu também! 

(Jasmim [2]). 
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 Dessa maneira, como apontada nas narrativas supracitadas, a realização da assistência 

ao recém-nascido, realizada próxima ou distante da mãe, a ambiência da sala de parto (música 

e temperatura) e o uso do berço de calor radiante modificaram a vivência do primeiro 

encontro entre mãe e filho. De acordo com as diferentes percepções das entrevistadas, o 

mesmo ambiente hospitalar ora as aproximavam do filho (indicando que a percepção do 

espaço físico não foi limitante), ora as afastavam dele (desempenhando a barreira entre mãe e 

filho e percebido como justificativa para a separação pelas entrevistadas). 

 Contribuíram também para essa lógica da separação os protocolos e os algoritmos de 

atuação dos profissionais especialistas envolvidos na assistência ao parto e ao nascimento. 

Cabe destacar que o olhar para a adequação dos protocolos de ação estende a demanda de 

responsabilidade também às equipes administrativas além dos profissionais que atuam 

diretamente na assistência. Estudos que abordaram a opinião dos profissionais que atuam no 

momento do nascimento indicaram a necessidade de formação permanente aos profissionais e 

de reorganização dos protocolos institucionais que reconheçam a importância do CPP e o 

considere nos fluxos de atenção ao parto e nascimento (KOOPMAN et al., 2016; STEVENS 

et al., 2016). 

 Com essa finalidade a iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que mais 

recentemente, em 2014, incorporou o critério global Cuidado Amigo da Mulher, e a estratégia 

Rede Cegonha são exemplos de compartilhamento de responsabilidade para um caminho de 

garantia de acesso aos direitos da mulher e do recém-nascido (BRASIL, 2014d; STEVENS et 

al., 2016; LEAL, MC et al., 2021) 

 Nesse aspecto, seriam importantes investimentos na requalificação dos profissionais 

da instituição (equipes clínico-cirúrgicas e administradores) para que os procedimentos e as 

ações visem as boas práticas de incentivo e estímulo à propagação do CPP entre mãe e filho 

logo no momento do nascimento, conforme, inclusive, as recomendações da OMS. Algumas 

condições correlatas a tal lógica foram identificadas nos relatos das participantes: “Aí foram 

fazer os procedimentos, limpar e depois a vacina, fiquei um tempinho longe, assim, escutava 

ela estava atrás de mim, assim. Quero dizer, escutava tudo, mas não conseguia vê-la” (Tamara 

[1]). “Aí, ele mostrou um pouquinho, mas depois já levou para fazer os procedimentos, aí 

depois, já trouxeram com ele, assim, que ele ficou mais ou menos uns quarenta minutos 

assim, lá nos procedimentos, aí depois já ficou comigo” (Artemísia [10]). 
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[Ficou] Bem pouquinho [comigo], só deu um cheirinho, assim, depois elas fizeram 

tudo que tinham que fazer, e depois que devolveram. [Depois] Ele ficou no, como 

que chama? Bercinho aquecido. Ficou do meu lado, mas não ficou comigo, ficou no 

bercinho aquecido até terminarem a cesárea. (Tainá [6]). 

 

 As ações, as normas e os procedimentos institucionais apresentaram a capacidade de 

serem percebidos pelas participantes como limitantes ao CPP entre mãe e filho logo após o 

nascimento. A ocorrência do parto cirúrgico, os protocolos de cuidado na assistência ao parto, 

o uso do berço de calor radiante, o ambiente climatizado com a baixa temperatura da sala de 

parto e o local onde foi realizada a avaliação física do recém-nascido foram citados pelas 

entrevistadas como intervenientes na interação mãe-filho.  

 No caso do desfecho de nascimento por meio da cesárea, a presença dos aparatos 

cirúrgicos e o posicionamento da mulher na mesa de cirurgia modificaram a vivência das 

mães, que perceberam suas experiências serem restringidas pela falta de espaço e pela 

limitação da mobilidade. “Olha, como eu estava com anestesia e aparelho... Estava com 

aparelho no braço de medição de pressão, enfim, e eu não pude segurá-la” (Tulipa [3]). 

  

De qualquer forma, não tem nem espaço para isso, nesse cenário de cirurgia. Não 

tem nem espaço. Meu braço estava de um lado, estava do outro, não estava amarrado 

nem nada, mas eu estava com os medicamentos, estava com umas coisas assim, 

uns... Enfim. Mas não tinha como, nem espaço para mexer os braços, para abraçar 

ou coisa assim. Não tinha nem espaço entre meu corpo e a cirurgia. Não tinha nem 

tanto esse espaço aí. Então, faltava espaço e mobilidade, na verdade. Basicamente 

isso. (Tamara [1]). 

   

 De maneira oposta, em outro relato, que o nascimento do recém-nascido aconteceu em 

uma cesárea e foi possível o CPP, o recém-nascido foi entregue à mulher por baixo do campo 

cirúrgico, para que permanecesse ao seio materno. Esta vivência indicou o compromisso dos 

profissionais envolvidos na assistência em superar as limitações impostas pelo espaço físico 

do ambiente hospitalar e promover a vivência do CPP. “Eles me entregaram ela por debaixo 

de uma tela, uma tela de plástico, assim, é muito louco, porque eu vi ela, eu vi a cara dela 

vindo como se estivesse mergulhando para mim” (Camélia [9]). 

 As ações voltadas à universalização das práticas adequadas de assistência ao parto e ao 

nascimento no Brasil promovem redução das iniquidades associadas ao cuidado neonatal. A 

frequência de CPP nos nascimentos ocorridos por cesárea, na comparação entre os resultados 
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das pesquisas nacionais PNB (2011-2012) e ARC (2017), apresentou um aumento de 3 vezes 

nos últimos anos e atingiu a prevalência de pouco mais de 40%. Contudo a ocorrência de CPP 

nos casos de cesárea ainda é menos que a metade da prevalência de CPP em bebês saudáveis 

nascidos por parto normal (87.1%) (GOMES et al., 2021; LEAL et al., 2019; LEAL, MC et 

al., 2021). 

 A cesárea se destaca tanto pela especificidade do espaço físico do centro cirúrgico 

necessário ao procedimento, como pela organização da rotina dos profissionais. A junção 

desses dois fatores contribui para reduzir a dimensão fisiológica, emocional e social do 

nascimento. Os profissionais reconhecem a necessidade de tornar a opinião das mulheres 

conhecida sobre as preferências a respeito do CPP desde o pré-natal, ao mesmo tempo que 

puérperas expressam o desejo de serem ouvidas e participantes nas decisões sobre o próprio 

corpo e o recém-nascido (KOOPMAN et al., 2016; STEVENS et al., 2016; LEAL, NP et al., 

2021). Todavia, apesar da necessidade de tornar conhecida a opinião individual da 

parturiente, cabe destacar que na maioria das vezes o desejo da mulher é estar com o recém-

nascido e realizar o CPP, mesmo nos casos de cesárea (STEVENS et al., 2014; 2019). 

 Em uma narrativa cujo nascimento aconteceu via parto normal e a participante teve 

liberdade de movimentação e de posições, fica evidente a mobilização da equipe para 

possibilitar o encontro e a permanência da mãe com o filho: 

 

A médica pegou a I. passou por baixo da minha perna, a enfermeira pegou, trouxe 

para mim. Aí, a doula já apoiou por trás para eu sentar, porque eu estava de pé, e aí, 

ali, eu fiquei com a I. meio de pé, aí, trouxeram a cadeira de rodas, aí eu sentei, a 

gente ficou uns quarenta minutos ali. (Jasmim [2]). 

 

 Nesse aspecto, fica reforçada a promoção do parto natural e humanizado, com respeito 

à liberdade de movimentação da mulher durante o trabalho de parto. Destacam-se os cuidados 

durante o estágio expulsivo do parto, com consequências positivas de CPP e a amamentação 

na primeira hora de vida (BOCCOLINI, 2011; DINIZ, et al., 2015; WHO, 2018; GOMES et 

al., 2021).  

 Infelizmente, a estrutura de atendimento médico se mostrou ainda por vezes 

hierarquizada pelos profissionais. É direito da mulher ser informada de qualquer escolha que 

a envolva e o fato de não receber informação necessária para embasar suas possibilidades 

pode ser considerado uma violência silenciosa, ao desconsiderar o sujeito dono da própria 
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história, no caso a mulher ou recém-nascido isoladamente, ou a mãe e o filho como díade 

(DINIZ, 2005; BRASIL, 2017; WHO, 2018; LANSKY et al., 2019; AMARAL; RIBEIRO, 

2021). 

 A vivência do atendimento obstétrico prévio integrou a peregrinação das mães pela 

busca de uma assistência atual que propiciasse a elas autonomia no processo de escolha da 

trajetória de suas gestações e nos amparos neonatais. No entanto, as mulheres entrevistadas 

relataram a percepção de que algumas decisões médicas sobre a realização do parto ocorreram 

de forma divergentes de seus próprios desejos e ainda com o agravante de não terem sido 

informadas sobre o motivo de tais decisões. Essas ações apontam para um comportamento de 

sujeição ao modelo de assistência, não apenas no momento do nascimento, mas durante a 

assistência pré-natal, apontando para uma realidade brasileira da assistência obstétrica 

(DOMINGUES et al., 2014).  

 

Ela estava com cordão enrolado no pescoço e, por eu ter dezoito anos, o médico 

meio que me convenceu, né. Ele [falou]: “não, acho que é melhor você ter uma 

cesárea”, ainda o fato dela estar com cordão enrolado no pescoço até o final da 

gestação. (Artemísia [10] – relato sobre a filha mais velha). 

 

E lá eu cheguei com a bolsa rompida, acho que devia estar, pelo menos, já estava 

com quatro dedos de dilatação, e quando eu cheguei lá o médico fez exame [e falou] 

“não, você não tá dilatando”, ficou mais tempo esperando, tudo, e ele me falou “não, 

vamos ter que fazer cesárea, porque mesmo com a bolsa rompida você não está 

dilatando”, aí esperou o convênio liberar [...] Depois que o convênio liberou a 

cesárea, eu senti bastante dor, dor que eu não estava aguentando na hora da 

anestesia, de tanta dor que eu estava. E aí, eu não sei se realmente eu não tive 

dilatação mesmo ou se o médico, eu estava com dilatação e o médico falou que eu 

não estava para fazer uma cesárea, que é bem mais rápido. Aí, eu não sei dizer, eu 

fiquei bem mal com isso, porque, na verdade, eu queria ter normal. (Artemísia [10]). 

 

A médica falou assim: “olha, não tem mais por que a gente esperar, a M. está com 

um peso bom, e vamos fazer a cesárea, vamos fazer hoje, ela vai nascer hoje!”. Aí, 

eu falei: “nossa, né! Tá bom! Ah, é domingo, né, acho que a médica não ia me 

enrolar, é domingo, ela não vai querer fazer um parto domingo!”. Porque ela falou 

assim: que se não fizesse naquele dia, eu ia ter que ficar acompanhando dia sim dia 

não, e tal, aí, eu falei “ai, meu Deus, deve ser preocupante demais, e tal”. E aí, a 

gente acabou aceitando, e aí, acabamos fazendo a cesárea com trinta e sete semanas 

e três dias. Hoje, eu sei que não precisaria, eu poderia ter esperado, poderia ter 

monitorado e tudo mais, mas tudo bem, já foi. (Jasmim [2] – relato sobre o 

nascimento da filha mais velha). 
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De maneira inversa, ser comunicada do que estava acontecendo e perceber-se 

permitida a desempenhar escolhas (embora seja uma possibilidade relativa de 

escolhas e não absoluta) trouxe segurança para Tamara [1], Jasmim [2] e Camélia 

[9]. “Mas ela ia falando ‘está tudo bem, estamos fechando aqui mais um pouquinho’, 

então, a todo momento, conversando comigo. Isso foi bom” (Tamara [1]). 

 

Aí, já veio quietinha, fiquei um pouco preocupada que ela estava quietinha, muito 

quietinha, mas estava tudo bem. Eles falaram que é assim mesmo, quando o bebê já 

vem para o colo da mãe, normalmente, não fica chorando nem nada, né, então, eu 

não estava esperando por isso mas, mas foi muito legal. (Jasmim [2]). 

 

Vieram me perguntar se eu tive parto humanizado, e eu acho que eu tive. Porque 

toda a equipe sempre fez o que eu queria que fizesse. Então, pedi cesárea, foi 

cesárea, eu falei dela ficar junto de mim, e ela ficou, todo mundo no hospital me 

perguntou “posso colocar o colírio?”, “posso dar banho nela?”, todo mundo me 

consultou muito. (Camélia [9]). 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A percepção do CPP foi apreendida neste trabalho como parte resolutiva do processo 

de parto e nascimento na perspectiva das mulheres participantes. O início daquilo que 

resultará na maternidade se deu no pré-natal, respondendo a expectativas anteriores – 

construídas ao longo da vida dessas mulheres - e se manifestando no transcorrer da gestação. 

A maior expectativa dessas mulheres foi o encontro com o filho. Diante da informação de 

algo que pudesse ameaçar a condição de bem-estar e de saúde física do feto, as mulheres 

abdicaram da possibilidade de vivenciar o parto almejado. Pairou nos relatos a incerteza no 

tocante às motivações reais que as levaram a renunciar o parto desejado, fossem motivações 

de custo hospitalar ou limitações impostas pelo sistema obstétrico ou outras de natureza 

técnica. O receio da violência obstétrica e a preocupação com o desfecho dividiram cena com 

a expectativa do CPP. 

A interação entre sujeito e mundo, e eu-outro, desperta percepções únicas, ainda que 

condicionada fisicamente e socialmente. Os sentidos derivados da vivência mostraram-se 

polivalentes, contrapondo às expectativas de sentimentos positivos predominantes. O medo 

foi estruturante inicial do tornar-se mãe; a percepção de amor foi singular a cada participante. 

O desejo materno de permanência com o recém-nascido suscitou outros sentidos 

derivados da interação. Na condição em que se associaram o desfecho indesejado da via de 

parto e nascimento com a separação desnecessária do recém-nascido potencializaram-se os 

sentimentos de solidão e frustração. Quando não ocorreu o CPP, a frustração pela separação 

não foi reduzida pela conquista da via de parto almejado. Constatou-se, assim, que o anseio 

pelo encontro com o recém-nascido se sobrepôs ao da expectativa da via de parto.  

A vivência do parto e nascimento favoreceu as realizações das gestantes/mães. Essa 

percepção foi determinada, inicialmente, pela concretização do nascimento (comunicada pelo 

primeiro choro e pelas confirmações médicas de que a criança estava viva e bem) e – a 

depender se ocorreu sem ou com CPP – transitou entre alívio e deleite. Quando os 

nascimentos ocorreram sem CPP, a vivência foi marcada pelo alívio, ou seja, houve uma 

reação às informações mediadas pela equipe e centrada na certeza da sobrevivência. Com 

CPP, realçou-se, na vivência, o deleite como auge da interação, agregando-se ao alívio 

imediato sem excluí-lo. 
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 O sentimento de alívio mostrou-se como uma etapa importante no processo de 

nascimento, contudo não definitiva. A completude do processo pareceu ser alcançada na 

emergência do sentimento de deleite, oferecida de forma mais eficaz pelo CPP. Nos relatos 

das mães multíparas que vivenciaram o nascimento atual e o(s) anterior(es) todos sem CPP, 

algum sentimento de realização esteve associado a pegar o filho no colo e realizar a prática da 

amamentação na primeira hora de vida. Assim ficou consolidada que a subjetividade da 

percepção é atravessada pelo campo de presença singular, passado e porvir contidos no 

presente que torna-se passado e reabre em novo porvir. 

Em relação à atuação da equipe, técnico-assistencial ou administrativo-

organizacional, ficou perceptível predominantemente o protocolo tradicional, que não 

valoriza o CPP. A apresentação do recém-nascido à mulher esteve presente em todos os 

relatos, mas em sua maioria se deu de modo breve e fisicamente distante. A avaliação 

neonatal, embora por vezes ocorrida sob o campo de visão materna, foi predominantemente 

realizada fora desse alcance visual, com a interação entre ambos ocorrendo em momento 

posterior, com o recém-nascido já enrolado em tecido. Condição que parece contribuir com 

maior grau de ansiedade e de frustração das parturientes e adiamento da apropriação do 

sentido de maternidade. 

Aspecto importante a ser considerado diz respeito ao tempo de contato entre a mãe e o 

filho ainda na sala de parto. As mães deste estudo apontaram a importância de usufruírem 

maior tempo de interação com os recém-nascidos, até ser considerado suficiente por elas 

mesmas. Aparentemente essa oportunidade contribuiria para aumentar a experiência de 

realização com o primeiro encontro.  

No tocante à expressão de linguagem que diferenciou a vivência com CPP da outra 

sem CPP, foi notória a inversão de perspectiva na narrativa materna sobre a cena do parto e 

nascimento. A vivência sem CPP foi marcada pela descrição da narrativa em que a 

conjugação verbal aconteceu na terceira pessoa, os profissionais foram referidos como 

agentes do nascimento ao proporcionarem cuidados ao recém-nascido e a mulher foi 

expectadora. O nascimento foi apreendido de maneira interpelada por outra relação eu-outro: 

a mulher-profissional da saúde; a cena de nascimento se assemelhou com a percepção do 

sujeito sobre um objeto. Já a vivência com CPP teve maior referência às características 

percebidas na interação direta com o recém-nascido, em que ambos se perceberam 

simultaneamente na relação eu-outro; mãe e filho assumiram protagonismos próprios e 
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passaram a ser donos de suas histórias. O recém-nascido foi o outro percebido na interação e 

a constatação de ser percebida pelo filho conduziu a apropriação do sentido de maternidade.   

Quanto à percepção do espaço físico, a realização da cesárea, a temperatura da sala de 

parto e o uso do berço aquecido foram os principais fatores citados como limitantes do CPP 

pelas participantes. Opostamente, a disposição dos profissionais em realizar a avaliação 

neonatal no colo da mãe, o estímulo às práticas de humanização da assistência ao parto e o 

uso do top materno para a finalidade proposta de ampliar a segurança materna e da equipe 

contribuíram para a superação das limitações e a ocorrência do CPP. Cabe destacar que, 

embora o ambiente hospitalar seja adequado para suprir as necessidades de emergência, deve 

também ser favorável às condições fisiológicas do nascimento. 

Em relação aos acompanhantes, reforçou-se o quão importante foi a presença 

contínua, desde o período pré-internação, no decorrer do parto e nascimento e chegando ao 

pós-parto imediato e alojamento conjunto. A presença do acompanhante foi capaz de oferecer 

apoio emocional, transmitindo segurança. No presente estudo, notou-se adicionalmente que a 

presença do acompanhante para observar a avaliação neonatal ampliou o sentimento de 

tranquilidade materna após o nascimento.  

De maneira complementar à presença, a participação ativa do acompanhante – quando 

o pai da criança – foi possibilitada pela equipe técnica em algumas narrativas. Nesse caso, 

foram confirmados neste estudo o apoio físico durante o trabalho de parto, maior 

possibilidade e duração do CPP, além da ocorrência da interação pai-filho. Desse modo, 

constatou-se que a consideração do acompanhante como participante no processo de parto e 

nascimento reforçou a percepção do primeiro encontro. Ao acompanhante puderam ser 

atribuídas responsabilidades de cuidado e comunicação com o recém-nascido, inclusive. 

As participantes buscaram tecer e articular a assistência durante o pré-natal não 

apenas pelo desfecho de parto, mas como forma de serem respeitadas durante o parto e 

proporcionarem uma recepção respeitosa ao recém-nascido durante o nascimento. Uma das 

estratégias que tornou esse aspecto evidente foi a escolha e compartilhamento das 

expectativas com o acompanhante. Outra estratégia foi a priorização em ter um médico 

conhecido para a realização do procedimento – que, em princípio, conhecesse suas 

preferências – inclusive sob a possibilidade de alterar a escolha da via de nascimento. Esse 

relato (trajetória pela assistência) foi considerado como um atributo da maternidade. Mesmo 
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diante da possibilidade de acesso, em condições socioeconômicas favoráveis, não foi possível 

garantir plenamente o respeito às decisões tomadas pela gestante e seus familiares, levando a 

certa frustração no processo. 

A mediação da equipe assistencial no comportamento materno ampliou ou restringiu 

ainda mais as ações de sujeição ou autonomia relativa das mulheres. A sujeição se destacou 

quando a mulher se tornou expectadora do parto e nascimento. Já a autonomia, ainda que não 

absoluta, foi evidenciada pela possibilidade da mãe participar das decisões e interagir com o 

filho e com a equipe. Ficou reforçado que a liberdade dessas mães é uma liberdade que nunca 

é absoluta, ou seja, é condicionada pelo mundo (natural e social) e pela temporalidade das 

mulheres no processo. 

  De todo modo, reforça-se a importância de considerar as necessidades da mulher e do 

recém-nascido, sendo respeitados como agentes centrais do cuidado e amparados no que for 

necessário, sem eliminar o campo perceptivo de interação desde o nascimento. 

 Os cliques da maternidade configuraram uma rede complexa de estímulos intangíveis 

e imateriais. O CPP, um destes, mostrou-se marcante na vida das mulheres e, possivelmente, 

também na vida dos recém-nascidos. No sentido analisado por este trabalho, o CPP teve papel 

anterior à concepção intelectual de suas repercussões, provavelmente, a alva que precede o 

despertar de sentimentos e de vínculos afetivos da mãe para com o filho a partir do 

nascimento. Entendendo a mãe como expressão de um mundo social e natural por onde 

emergem as expectativas familiares e históricas. Tal interação concretizou expectativas e 

inaugurou um porvir de maneira singular e prazerosa. 

 Para este trabalho, o recém-nascido estar em CPP com a mulher logo após o 

nascimento em prioridade às demais ações, com liberdade de tempo e sem interferências, 

respeitou, tangente e tangível, essa primeira interação eu-outro onde se compartilham corpo e 

mundo.  

 O CPP mostrou ser parte inalienável do ciclo gravídico-puerperal e inscreve sua 

história nas dimensões do respeito à díade mãe-filho, do respeito à liberdade da mulher e da 

integridade física, emocional e social do recém-nascido. 
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ANEXO B – Declaração de anuência Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO D – Primeiro contato para participação na pesquisa 
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ANEXO E – Formulário para confirmação de participação 
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ANEXO F – Agendamento da entrevista 
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ANEXO G – Roteiro de perguntas 
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ANEXO H – Análise de cluster das entrevistas por similaridade de palavras 

Arquivo A Arquivo B r* 

Aurora [4] Tamara [1] 0,788196 

Tainá [6] Jasmim [2] 0,79402 

Aurora [4] Jasmim [2] 0,795002 

Dália [5] Aurora [4] 0,800725 

Artemísia [10] Aurora [4] 0,818257 

Tainá [6] Dália [5] 0,818607 

Camélia [9] Aurora [4] 0,819253 

Tainá [6] Tamara [1] 0,821853 

Íris [7] Aurora [4] 0,830696 

Camélia [9] Tainá [6] 0,839226 

Íris [7] Tainá [6] 0,845108 

Magnólia [8] Tamara [1] 0,85563 

Magnólia [8] Jasmim [2] 0,85826 

 Aurora [4] Tulipa [3] 0,864039 

Artemísia [10] Tamara [1] 0,870381 

Artemísia [10] Tainá [6] 0,870401 

Magnólia [8] Aurora [4] 0,870623 

Tainá [6] Tulipa [3] 0,87847 

Tulipa [3] Jasmim [2] 0,88197 

Tainá [6] Aurora [4] 0,882626 

Tulipa [3] Tamara [1] 0,883345 

Camélia [9] Magnólia [8] 0,883499 
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Magnólia [8] Dália [5] 0,886149 

Íris [7] Tamara [1] 0,888246 

Camélia [9] Jasmim [2] 0,889849 

Magnólia [8] Íris [7] 0,897432 

Camélia [9] Tamara [1] 0,900331 

Íris [7] Tulipa [3] 0,901462 

Dália [5] Tulipa [3] 0,90295 

Magnólia [8] Tainá [6] 0,904074 

Artemísia [10] Camélia [9] 0,904829 

Artemísia [10] Jasmim [2] 0,905864 

Artemísia [10] Dália [5] 0,909162 

Magnólia [8] Tulipa [3] 0,910206 

Íris [7] Jasmim [2] 0,914369 

Jasmim [2] Tamara [1] 0,915373 

Dália [5] Tamara [1] 0,915446 

Artemísia [10] Íris [7] 0,916554 

Dália [5] Jasmim [2] 0,916728 

Artemísia [10] Tulipa [3] 0,918619 

Artemísia [10] Magnólia [8] 0,928241 

Camélia [9] Íris [7] 0,931327 

Camélia [9] Tulipa [3] 0,938704 

Íris [7] Dália [5] 0,944845 

Camélia [9] Dália [5] 0,961501 

*Coeficiente de Correlação de Pearson.  Fonte: Elaborado pela autora, a partir do software NVivo®. 
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ANEXO I – Análise de cluster das entrevistas por similaridade de codificação 

Arquivo A Arquivo B r* 

Magnólia [8] Tamara [1] 0,779017 

Magnólia [8] Íris [7] 0,7 

Íris [7] Tamara [1] 0,629844 

Íris [7] Tulipa [3] 0,629844 

Artemísia [10] Dália [5] 0,589925 

Camélia [9] Jasmim [2] 0,563545 

Dália [5] Tamara [1] 0,563545 

Camélia [9] Aurora [4] 0,558738 

Tainá [6] Tamara [1] 0,558738 

Tainá [6] Tulipa [3] 0,558738 

Camélia [9] Tulipa [3] 0,554945 

Tulipa [3] Tamara [1] 0,554945 

Íris [7] Dália [5] 0,5 

Magnólia [8] Dália [5] 0,5 

Magnólia [8] Tulipa [3] 0,48067 

Artemísia [10] Magnólia [8] 0,47194 

Magnólia [8] Tainá [6] 0,47194 

Aurora [4] Jasmim [2] 0,43823 

Dália [5] Tulipa [3] 0,414371 

Jasmim [2] Tamara [1] 0,414371 

Tulipa [3] Jasmim [2] 0,414371 

Artemísia [10] Tamara [1] 0,407879 
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Camélia [9] Tainá [6] 0,407879 

Camélia [9] Tamara [1] 0,406593 

Dália [5] Jasmim [2] 0,4 

Íris [7] Jasmim [2] 0,35 

Magnólia [8] Jasmim [2] 0,35 

Camélia [9] Íris [7] 0,331497 

Camélia [9] Magnólia [8] 0,331497 

Artemísia [10] Íris [7] 0,320245 

Íris [7] Tainá [6] 0,320245 

Dália [5] Aurora [4] 0,286535 

Tainá [6] Jasmim [2] 0,286535 

Tainá [6] Dália [5] 0,286535 

Camélia [9] Dália [5] 0,265197 

Aurora [4] Tamara [1] 0,257019 

Aurora [4] Tulipa [3] 0,257019 

Artemísia [10] Tainá [6] 0,232955 

Tainá [6] Aurora [4] 0,232955 

Íris [7] Aurora [4] 0,16855 

Magnólia [8] Aurora [4] 0,16855 

Artemísia [10] Jasmim [2] 0,13484 

Artemísia [10] Tulipa [3] 0,10616 

Artemísia [10] Camélia [9] 0,10616 

Artemísia [10] Aurora [4] 0,079545 

*Coeficiente de Correlação de Pearson. Fonte: Elaborado pela autora, a partir do software NVivo®. 


