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RESUMO 

 

Este projeto possui a finalidade de discutir a subjetividade feminina, analisando, em particular, o modo como 
a experiência do parto natural influencia na forma de existir da mulher e em sua maneira de organizar o seu 
mundo singular, suas condutas e seus sentimentos, estabelecidos em sociedade. Portanto, pretende-se 
investigar o processo de construção da subjetividade da mulher, considerando os seus aspectos psicológicos 
e sociais, levando em consideração a vivência do parto natural. Será realizada uma pesquisa qualitativa 
exploratória, na qual os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, em uma amostra 
de 20 mães que vivenciaram o parto natural, encaminhadas pelos serviços do Maternati na cidade de Maringá-
PR. Trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa. Os dados recolhidos durante as entrevistas serão 
analisados e interpretados sob a ótica psicanalista. Espera-se estabelecer ligações entre a subjetividade 
feminina e a vivência do parto natural para analisar como tal experiência pode ser benéfica para a mulher, 
impactando em seu psiquismo e atribuindo sentido à sua existência, a fim de promover conhecimento na área 
da psicologia, favorecendo a elaboração de projetos que visem colaborar com o protagonismo da mulher 
durante o parto. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade feminina; Humanização do parto; Psicanálise.       

                          

 

1         INTRODUÇÃO 

 

O modelo de assistência ao parto no Brasil, é predominantemente hospitalizado. A 
cada ano acontecem no país, cerca de 3 milhões de nascimentos, envolvendo quase 6 
milhões de pessoas, ou seja, as parturientes e seus bebês, com cerca de 98% deles 
acontecendo em estabelecimentos hospitalares, sejam públicos ou privados. Isso significa 
que, a cada ano, o nascimento influencia um número significativo da população brasileira, 
considerando as famílias e o seu meio social. (Ministério da Saúde, 2017). 

O atendimento ao parto é um dos exemplos mais claros de como a sociedade 
moderna atual compreende os aspectos da subjetividade, pois as vivências do parto 
mostram-se evitadas. O modismo apresentado pelas técnicas médicas transmite à cena de 
parto, a sua própria forma de lidar com o a sexualidade, com o corpo e morte. (IACONELLI, 
2011).  

O retorno ao parto normal e à humanização do parto é um processo que vem 
ganhando força no Brasil, embora ainda apresente muitas limitações e resistências. A 
Organização Mundial da Saúde (2018), preconiza o parto humanizado como um elemento 
importante para a promoção da saúde, que contribuem para a redução da mortalidade 
materna e neonatal, da violência obstétrica e dos índices de cesarianas brasileiras. A OMS 
considera que, mesmo quando a intervenção médica é necessária, é preciso incluir as 
mulheres na tomada de decisões sobre os cuidados que recebem. 
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O protagonismo das mulheres é assegurado mediante a humanização do 
nascimento. Por isso, o nascimento é um evento social e humano, e não apenas médico 
porque envolve a vivência da mulher. É importante reconhece-lo em suas diversas 
dimensões: subjetivas, emocionais, sociais, espirituais e afetivas. É necessário que uma 
visão interdisciplinar seja estabelecida, para observar os demais atores que fazem parte da 
experiência do nascimento e analisar os simbolismos estabelecidos na cultura. É 
extremamente necessário considerar e respeitar as evidências científicas existentes, que 
norteiam o trabalho das equipes de assistência, que praticam a humanização do parto, 
assim como suas intervenções e cuidados (BALASKAS, Janet, 2015). Partindo desse 
pressuposto, é possível compreender que a humanização do parto é um conceito amplo, 
que compreende as diversas dimensões de um nascimento. Engloba a dignidade e respeito 
que devem ser fornecidos ao corpo da mulher e seu bebê durante a gestação, parto e pós-
parto. O parto humanizado não se trata de um tipo específico de parto, sendo cesárea ou 
natural, humanizar diz respeito à compreensão da mulher em sua subjetividade 
protagonista, visando sua autonomia e vivência singular em gerar vida. 

Diante das informações supracitadas, é possível reconhecer a complexidade da 
experiência do parto e a existência de diversos aspectos psicológicos envolvidos no 
nascimento de uma criança. Portanto, pretende-se verificar a relação entre o parto natural 
e a experiência individual da mulher, destacando o processo mental da vivência e impactos 
no psiquismo e subjetividade feminina.   

Devido à predominância da concepção cirúrgica e técnica do parto na sociedade e 
dos altos índices de cesáreas que ocorrem no país, a pesquisa buscará compreender a 
construção da subjetividade feminina, concepções de parto, humanização e protagonismo 
da mulher na sociedade contemporânea. Dessa forma, o foco principal neste trabalho 
consiste em analisar as vivências da mulher no contexto do parto natural e suas 
repercussões singulares, considerando a nova construção de identidade em ser mãe. 

 Diante disso, questionamos: Quais os benefícios que o parto natural propicia à 
mulher? Como a vivência do parto natural está interligada ao empoderamento feminino? 

Portanto, o presente estudo busca investigar quais são as influências da experiência 
do parto natural na subjetividade da mulher. Para tal investigação será utilizada uma base 
teórica psicanalítica, bem como estudos empíricos sobre o tema, a partir da pesquisa de 
livros, artigos e documentários que abordem a temática do parto e a construção da 
subjetividade da mulher. 
 

2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, que de acordo 
com Gil (2002), possui o objetivo de gerar familiaridade com o fenômeno, a fim de torná-lo 
mais claro, tendo como intuito aperfeiçoar um conhecimento. Este tipo de pesquisa ocorre 
através de três passos: revisão bibliográfica, entrevistas com indivíduos que vivenciam o 
problema pesquisado e a análise das informações recolhidas, a fim de proporcionar maiores 
compreensões.  Dessa forma, realizaremos o levantamento da literatura através de leituras 
de bibliografias psicanalíticas, como Freud e Winnicott, bem como estudos empíricos sobre 
o tema.  

O público alvo será formado por mulheres que tiveram a experiência do parto natural 
e que participam do grupo Maternati na cidade de Maringá-PR. Sendo assim, os critérios 
de exclusão a serem considerados é a partir da via de parto, uma vez que haverá recusa 
de participantes que tiveram parto cesárea, e de mães com filhos maiores que 3 anos de 
vida ou com recém-nascidos falecidos.  

Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas aplicadas em 
20 mães que vivenciaram o parto natural e que participam do grupo Maternati na cidade de 
Maringá-PR. Neste tipo de entrevista, não há um padrão de respostas esperadas, a vivência 
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da pessoa é destacada, mesmo com a presença de um roteiro estabelecido. Para Manzini 
(2004), a entrevista semiestruturada é composta por um roteiro principal de perguntas e 
também permite o surgimento de novas questões que podem ocorrer ao longo do momento 
de forma mais livre.   

Posteriormente, os dados coletados serão analisados qualitativamente a partir das 
teorias psicanalíticas. Para realizar as investigações, serão realizadas visitas no Maternati, 
local onde gestantes, mães, pais e famílias recebem atendimento integrado, com apoio, 
acolhimento e informação. No local, serão realizadas entrevistas com as mães que 
aceitarem participar da pesquisa e que vivenciaram o parto natural. Será esclarecido que a 
participação da entrevistada é totalmente voluntária, tendo a mesma, o direito de recusar-
se a participar ou em qualquer momento desistir, sem que isso acarrete qualquer prejuízo 
à sua pessoa. As participantes também serão informadas de que as informações coletadas 
vão ser tratadas com sigilo e confidencialidade e utilizadas apenas para os fins desta 
pesquisa.  
 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Espera-se com esta pesquisa constatar a importância da vivência do parto natural 
para a mulher, seus benefícios e consequências, por meio da perspectiva psicanalítica. 
Além disso, pretende-se reconhecer a percepção da mãe com relação ao contexto de 
respeito e humanização em que o parto está envolvido.  

Segundo Winnicott (1983), é necessário analisar as mudanças que ocorrem na 
mulher que terá um bebê ou que teve um recentemente. No início, as alterações que 
surgem na mãe são fisiológicas e se iniciam com a sustentação física do bebê no útero. 
Porém, a expressão ‘’instinto materno’’ não é suficiente para descrever a mulher nesse 
momento. Pois, o que de fato ocorre, é uma mudança na forma de orientação da mulher 
sobre si mesma e sobre o mundo e, mesmo que as mudanças sejam baseadas na fisiologia 
feminina, elas podem sofrer distorções devido à ausência de saúde mental na mãe.  

Portanto, o processo de gestação e parto, envolve fatores biológicos e fisiológicos 
que sensibilizam a mulher para as mudanças psicológicas de diversas formas, a mulher é 
incentivada pelo próprio corpo a prestar atenção nas mudanças que estão ocorrendo em si 
mesma. Dessa forma, a pesquisa busca apresentar os aspectos positivos do trabalho de 
parto natural, destacando o processo mental da vivência e impactos no psiquismo e 
subjetividade feminina.  

 

4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se com este trabalho evidenciar os aspectos positivos da vivência do parto 
natural a fim de, contribuir para o retorno do protagonismo da mulher no momento de gerar 
vida. Pretende-se, portanto, colaborar com o desenvolvimento de estratégias para a 
conscientização da sociedade, dos profissionais de saúde, familiares e gestantes sobre a 
importância do parto natural, com o intuito de incentivar e execução de práticas 
humanizadas no parto e nos cuidados com as parturientes e seus bebês. Os dados 
alcançados por meio deste estudo servirão como base para o fortalecimento de pesquisas 
relacionadas ao tema, sendo que os resultados da pesquisa devem estar à disposição de 
todos aqueles que possuem interesse pelo assunto.  
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