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RESUMO

O ciclo gravídico-puerperal por si só é um momento de muitas mudanças e desafios pra
mulher, mas quando há intersecção com raça surge problemáticas exclusivas, trazendo assim
a necessidade de cuidado e rede apoio que considerem as singularidades dessa
gestante/puérpera negra-parda. O objetivo desse estudo é compreender como redes de apoio
influenciaram a vivência da maternidade negra e parda de mulheres que escolheram apoiar
outras mães após suas vivências pessoais. Trata-se de um estudo qualitativo, com técnica de
narrativas. O estudo incluiu mulheres negras ou pardas que participaram do projeto de
extensão "Abrace seu mundo:estreitando vínculos parentais". Primeiro ocorreu uma entrevista
semi-estruturada, depois transcrição e então feito narrativas, as quais foram analisadas e
comparadas através da análise de conteúdo. Os resultados mostraram que a maternidade é
determinada pelo auto-reconhecimento de raça e traz crescimento pessoal. A experiência do
parto é influenciada por sentimentos de preparação, segurança e do tratamento dado pelos
profissionais; a rede de apoio é importante durante todo ciclo gravidico-puerperal sendo
determinante para um desfecho positivo e também mostrou que a prática de técnicas parentais
podem suavizar a vivência do puerpério e aumentar a independência da mulher. Conclui-se
que ter uma rede apoio pode resignificar a percepção da maternidade, trazendo pertencimento,
criação de laços e cuidado para a mulher, e isso pode influenciar na motivação dessas
mulheres para estarem em projetos de apoio a outras mulheres.

Palavras-chave: Extensão, Ciclo Gravídico- Puerperal, Redes de Apoio, Narrativas, Raça.



ABSTRACT

The pregnancy-puerperal cycle alone is a time of many changes and challenges for women,
but when there is an intersection with race, problems unique to this population arise, thus
bringing the need for care and support network that consider the singularities of this pregnant
/ puerperal black woman. The objective of this study is to understand how support networks
influenced the experience of black and brown maternity of women who chose to support other
mothers after their personal experiences.It is a qualitative study, with narrative technique. The
study included black or brown women who participated in the extension project "Embrace
your world: strengthening parental ties". First there was a semi-structured interview, then
transcription and then narratives, which were analyzed and compared through content analysis.
The results showed that motherhood is determined by self-recognition of race and brings
personal growth;the childbirth experience is influenced by feelings of preparation, security
and the treatment given by the professionals; the support network is important throughout the
pregnancy-puerperal cycle, being decisive for a positive outcome; and also showed that the
practice of parenting techniques can soften the postpartum experience and increase women's
independence. It is concluded that having a support network can reframe the perception of
motherhood, bringing belonging, creating bonds and caring for women, and this can influence
the motivation of these women to be in projects to support other women.

Key-words: Extension, Puerperal Gravity Cycle, Support Networks, Narratives, Race
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1. Introdução

O ciclo gravídico-puerperal é um período de muitas mudanças para a mulher, onde

ocorrem mudanças fisiológicas, emocionais e físicas, também representa um período de maior

cuidado já que podem ocorrer complicações em qualquer fase do ciclo (LIMA, 2016). Assim

é importante um espaço de discussão para reconhecer as fragilidades e compreender a

realidade desse período, sendo imprescindível a escuta ativa junto às mulheres que vivenciam

esse ciclo (HOLANDA, et al., 2015).

Durante todo o período de gestação, parto e pós-parto a mãe é incumbida de novas

tarefas e mais responsabilidades, por isso, é fundamental a rede de apoio da mulher nesse

momento. A literatura comprova a importância das redes de apoio social para a diminuição do

desmame precoce (CABRAL,et al., 2020) e impactos redutores na depressão pós-parto

(CREMONESE, et al., 2017). Dessa forma, é possível diminuir a quantidade de eventos

estressantes, facilitando os momentos como de descanso da mãe, os cuidados do bebê, além

das tarefas domésticas (OLIVEIRA e DESSEN, 2012).

No Brasil, a cor da pele/raça, a etnia, a classe social e o gênero são determinantes no

modo de viver, adoecer e morrer da população (LIMA, 2016). A pesquisa nascer no Brasil

realizada com mais de 23.940 mulheres de 191 diferentes municípios mostra a importância de

considerar a assistência centrada na mulher e satisfação com atendimento recebido

(VASCONCELLOS, et al., 2014). Os resultados encontrados apontam iniquidades, com

maior insatisfação na assistência entre mulheres negras e pardas, de baixa classe social e

escolaridade, principalmente, das regiões Norte e Nordeste, que tiveram parto normal,

atendidas pelo serviço público, apontando desigualdades sociais e uma assistência elitizada

(D'ORSI, et al., 2014).

Ser mulher e negra é sofrer discriminação gerada por esteriótipos de sexo e raça

(NUNES, 2021), além de desigualdades que são sócio-históricas que atravessam e

influenciam o modo de conceber,gestar,parir e nascer das pessoas negras,assim como sua

relação na assistência à saúde (SANTOS, 2021).

D'ORSI, et al. (2014) comprovam que o percentual de mulheres negras e pardas que

sofrem violências verbais, psicológicas e físicas durante o atendimento hospitalar foi maior.

A violência é presente nas trajetórias e cotidianos das mulheres não brancas e pobres (LIMA,

2016, p.8). A resistência é parte intrínseca à identidade negra feminina, já que as experiências

de desfavorecimento social, político, econômico e cultural vêm fazendo parte de seu cotidiano

desde a travessia transatlântica (SANTOS, 2021, p.6).
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São escassos os estudos e produções acadêmicas sobre a saúde da mulher negra, com

frequência o tópico nem é discutido durante a graduação, os motivos para as poucas

publicações ainda não são claros, as hipóteses são: desinteresse, falta de estímulos ou

restrições nas instituições de pesquisa, barreiras interpostas pelos conselhos editoriais de

diferentes periódicos, ou a combinações destes (WERNECK, 2016; CARDOSO e COCKELL,

2019).

Assim as questões de desigualdade, apagamento e não olhar/conhecimento sobre o

corpo da mulher negra, somado aos altos índices de morte materna e perinatal, levantam a

importância de estudos sobre a percepção e experiência do ciclo gravídico-puerperal dessa

população.

As mulheres que participaram dessa pesquisa “Percepções e subjetividades no ciclo

gravídico-puerperal: narrativas de mães negras-pardas” se aproximaram umas das outras e

formaram uma rede de apoio através do projeto de extensão “Abrace seu mundo”, o qual

faziam ou fizeram parte da equipe.

Nossa hipótese é que mulheres negras e pardas que fazem parte de projetos sociais de

apoio à mulheres, passaram por experiências pessoais ou coletivas que evidenciaram a

importância de ter uma rede de apoio e se sentir parte de um grupo durante o ciclo gravídico-

puerperal.



9

2. Justificativa

O projeto de extensão “Abrace seu mundo: tecendo redes de apoio social ao ciclo

gravídico-puerperal” tem como objetivo ser uma rede de apoio às puérperas da cidade de

Santos, pensando no cuidado, atenção em saúde e construção de vínculos parentais. Apoia

mulheres em vulnerabilidade social, principalmente da região dos morros de Santos,

ensinando técnicas de vínculo parental, amamentação, entre outros tópicos que englobam o

período puerperal. O projeto tem intersecção com raça, através do público que atinge, que são

na sua maioria mulheres negras e pardas, considerando as pessoas que apoiam e as que são

apoiadas, demandando compreender como as vivências do ciclo gravídico-puerperal foram

vivenciadas por mulheres negras-pardas que hoje fazem parte de uma rede de apoio a outras

mulheres e como tais experiências podem ou não influenciar suas práticas.

A literatura sobre o ciclo gravídico-puerpreal aborda raça, muitas vezes, de uma

perspectiva eurocentrada, sem aprofundar a histórica participação de mulheres negras em

atividades políticas organizadas (COLLINS, 2019) ou mesmo nas atividades de cuidado. Os

estudos que abordam a mulher e/ou maternidade geralmente não relacionam com raça, e

quando o olhar é voltado para a negra em sua grande maioria abordam a violência imposta

nesse grupo, mas dificilmente falam sobre os corpos, suas percepções e identidades. Quando

o tema é o ciclo gravídico-puerperal a mulher negra aparece em desvantagem durante o pré-

natal (LEAL, et al., 2017) e parto com maiores índices de violência obstétrica (LIMA, 2016),

até o puerpério com mortalidade materno-infantil e violência social (MARTINS, 2006;

OLIVEIRA;BATTISTELLI e CRUZ, 2019).

Ainda que estudos nacionais, como D'ORSI et al. (2014) consigam apontar as

desigualdades sociais e satisfação das mulheres com o atendimento ao parto, demonstrando

que mulheres negras e pardas possuem menor chance de privacidade no trabalho de parto, e

no parto as pardas tiveram menor satisfação em relação ao tempo de espera, ainda não

aprofundam como as múltiplas formas de opressão afetam negativamente as subjetividades

dessas mulheres, ou transformam suas dores em formas de resistência coletiva, como do

projeto Abrace seu mundo.

No município do Rio de Janeiro, Leal, Gama e Cunha (2005, p.104) constataram a

existência de duas formas de discriminação: educacional e por cor da pele, sendo que “as

desvantagens observadas para as mulheres pretas e pardas extrapolaram os indicadores
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socioeconômicos e se estenderam para a assistência à sua saúde”. Afirmam que “quase um

terço das pardas e negras não conseguiram atendimento no primeiro estabelecimento

procurado e no parto vaginal receberam menos anestesia” (LEAL, GAMA e CUNHA,2005,

p.106).

O estudo de Silva (2018) mostra que a imagem da mãe preta na literatura é pouco

falada, e quando começa a surgir, aparece sobre a figura da mulher hipersexualizada e infértil

quando referida por mulata, que deriva de mula a qual é um espécie estéril, ou então é

colocada como a negra trabalhadora que sendo escrava ou não, deixa de lado seus próprios

filhos para cuidar e amamentar os filhos dos senhores brancos. Após o período escravista

decidem resignificar essa imagem, e a mãe preta passa de uma ama-de-leite que não é forçada

a esse trabalho.

No Brasil, o termo mãe, foi uma construção social do homem branco, que impôs ao

corpo da mulher negra o lugar doméstico, o controle sobre sua fertilidade e trabalho (LÔBO e

SOUZA, 2019). Segundo MORON (2021), a maternidade deve ser compreendida não como

ponto final da vida, mas como condição em que o grupo pode usar como forma de construir

laços e conquista de reconhecimento público.

As mulheres negras precisam se sentir ouvidas e cuidadas, as redes de apoio durante o

ciclo podem ser familiares ou de profissionais, precisam entender e considerar suas

individualidades e preferências (CARDOSO e COCKELL, 2019). As mulheres podem usar

da maternidade uma rede de apoio mútuo (MORON, 2021), segundo a idealizadora do projeto

Abrace seu mundo, baseado nas palavras de Sobontu Somé, no livro espírito da Intimidade

(SOMÉ, 2003), acredita que é através do resgate das redes de apoio que “podemos caminhar

juntos, fazer boas conversas, a mergulhar e fazer o círculo de volta”. Estamos criando nossos

filhos sem nossas aldeias, perdendo os vínculos, o toque e o criar coletivo.
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3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral:

O objetivo desse estudo é compreender como redes de apoio influenciaram a vivência

da maternidade negra e parda de mulheres que escolheram apoiar outras mães após suas

vivências pessoais.

3.2 . Objetivos Específicos:

- Compreender se a autoidentificação racial modifica a percepção sobre a maternidade.

- Entender como fatores pessoais e externos determinam a experiência do parir da mulher

negra e parda.

- Identificar os motivadores que levam puérperas a buscar por técnicas parentais.
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4. Recursos Metodológicos

4.1. Tipo de estudo

Trata-se de um estudo qualitativo, baseado no método de análise narrativa.

4.2. Aspectos Éticos

O presente estudo faz parte do projeto guarda-chuva “Abrace seu mundo: tecendo

redes de apoio social ao ciclo gravídico-puerperal” do Grupo de Pesquisa de Trabalho, Saúde

e Funcionalidade aprovado pelo Comitê de Ética da Unifesp CEP 1206/2017, CAAE

78025717.4.0000.5505. Todas as participantes receberam um Formulário Online do Google

perguntando se desejavam participar da pesquisa. Na própria estrutura do formulário havia o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Caso não fossem aceitas as condições,

não era possível prosseguir o preenchimento.

4.3. Critérios de inclusão e exclusão

Mulheres com filhos, negras ou pardas, que participam ou participaram como parte da

equipe do projeto “Abrace seu mundo: estreitando vínculos parentais” (aprovado 25/04/2016

Sistema de Informações de Extensão - SIEX n° 11929) da Universidade Federal de São Paulo

(UNIFESP), entre agosto de 2016 a agosto de 2020, sendo inscritas no SIEX e que

responderam a primeira etapa da pesquisa quantitativa, sendo convidadas a participarem do

estudo qualitativo.

4.4 Procedimentos

Entre as participantes da primeira etapa do estudo guarda-chuva, 8 mulheres que

participaram do projeto de extensão Abrace seu mundo da Universidade Federal de São Paulo,

entre o período de agosto de 2016 a março de 2020 se autodeclararam negras ou pardas.

Destas, seis foram entrevistadas e duas foram excluídas do estudo, por alegarem não terem

tempo para participar da entrevista, mas acreditamos que possam ter outros motivos.

Os contatos aconteceram através do whatsapp, onde foi combinado individualmente o

melhor horário para cada participante. A entrevista semi-estruturada foi feita e gravada pelo

google meet, depois realizou-se a transcrição da mesma, para então serem transformadas em

narrativas e analisadas. E para garantir o anonimato de cada uma, todos os nomes foram

substituídos por nomes femininos de orixás.
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A entrevista no primeiro momento era composta por perguntas fechadas para traçar o

perfil de cada participante, e no segundo momento as perguntas eram abertas sobre

maternidade,gestação, puerpério e redes de apoio, para que as mulheres pudessem contar suas

narrativas.

Na Tabela 1, há a caracterização do perfil dessa amostra com as variáveis: cor/raça,

estado civil, escolaridade,número de filhos,entre outros.

Tabela 1. Características do perfil da amostra (n=6).

Variáveis n(%)
Cor/Raça, n(%)
Parda 2 (33%)
Preta 4 (67%)
Estado civil, n(%)
Casada/União Estável 4 (67%)
Solteira 2 (33%)
Escolaridade, n(%)
Ensino médio completo/superior incompleto 1 (17%)
Ensino superior 5 (83%)
Trabalha
Sim
Não

5 ( 83% )
1(17%)

Mora com o pai da criança
Sim
Não

Escolaridade do pai da criança
Ensino médio completo/superior incompleto
Superior completo

Quantas gestações
Quantos filhos

4 (67%)
2 (33%)

2(33%)
4(67%)
9
7

n=número da amostra. %=frequência (porcentagem).

4.5. Análise dos dados

As narrativas foram analisadas individualmente e depois comparadas, assim foi possível

destacar tópicos principais, os quais foram discutidos e detalhados posteriormente, permitindo

a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Dentro desses tópicos foram comparadas

similaridades e discordâncias entre as narrativas, para assim serem analisadas com base na

literatura.
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5. Resultados e discussão

5.1. Maternidade com identificação racial

As narrativas mostraram que a maternidade é uma experiência única e singular, cheia

de mudanças e crescimento pessoal, mas também cheia de desafios como ilustrado na fala de

Yewá:
A experiência da maternidade me deu uma sensação de força e de capacidade que
eu nunca tive, foi um divisor de águas e não tem nada a ver com aparência, sabe?!
Mas me trouxe uma autoconfiança que nunca tinha experimentado. E outra coisa
também ,que permeia qualquer coisa, foi a minha relação com outras mulheres, foi
absolutamente transformador assim é [...] A maternidade me trouxe o
entendimento de que a vida adulta ela é diz mais respeito a interdependência, ela
diz respeito a você ser capaz de pedir ajuda quando você precisa, e ser capaz de
oferecer ajuda quando você percebe que o outro está precisando e você pode dar
né?![...]Então assim, mudou tudo, o que inclusive tem repercussões complicadas
por exemplo pro casamento, porque acontece uma mudança tão profunda em você.
Eu nem gosto dessa questão da profundidade,porque é uma mudança que está à
flor da pele (YEWÁ).

A maternidade está interligada em como essa mulher é vista na sociedade e em qual

grupo ela está inserida, em como ela se encaixa e se sente pertencente nesse espaço, se há

apoio de familiares e amigos, isso assim como outros vários fatores vão delinear como será

essa vivência. Além disso, o gênero junto á raça e classe social, são fatores importantes

porque irão predispor desvantagens á essa mulher, principalmente se for negra (SANTOS,

2009).

Em pesquisas epidemiológicas ou estudos científicos as pessoas negras e pardas são

colocadas juntas, como se fossem o mesmo grupo, isso se deve ao fato de ao longo dos anos

apresentarem uma condição socieconômica parecida, contudo essa aparente homogeneidade

se desfaz quando o segundo grupo reconhece menos situações de discriminação por raça

(SILVA e LEÃO, 2012).

Através das falas foi visto que esta intersecção entre raça e gênero, é muito diferente, o

reconhecimento é determinante para o olhar. A negra enxerga a maternidade como uma

vivência de luta e violência, é uma continuidade da sua história determinada pela sua cor,

como visto na fala da Iemanjá:
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É ver diariamente a violência do mundo, é ver o mundo branco que o meu
filho está crescendo com uma dor imensa, é ver os privilégios das pessoas, é
ver a branquitude perpetuando isso e é ver infelizmente agradecer muito
pelo meu filho não ser negro, isso talvez seja a maior dificuldade pra mim, o
maior racismo. Então, isso parece o maior racismo, parece que eu estou
negando ser negra, mas eu realmente queria que um filho meu não passasse
pelo mesmo que eu, só que ele passa, porque ele é filho de uma preta
(IEMANJÁ).

De acordo com Oliveira; Battistelli e Cruz (2019), as mulheres mães negras são mais

responsabilizadas por seus filhos e ainda têm que lidar com maiores desigualdades sociais.

Sendo expostas a várias formas de violência, e que muito frequentemente, precisam ainda

encarar o luto por seus filhos que perecem frente ao cenário seletivo da violência letal,

surgido do racismo.

A maternidade traz novos significados para a própria trajetória, como mostra Nanã:

Então hoje como mãe, tendo a consciência de ser uma mãe preta, é uma luta.
Acho que a palavra é luta né?! O tempo todo eu vou vendo que sempre foi
luta, e a partir da maternidade eu consigo enxergar isso melhor, eu consigo
enxergar que eu tenho privilégios, alguns, mesmo sendo negra, mas mesmo
assim eu ainda sofro por isso, por ser preta (NANÃ)

Pesquisas sobre identificação racial demonstraram que, grande parte dos pardos e

negros, não se identificam como negros. A causa para essa não identificação vai variar de

acordo com o autor estudado (SILVA e LEÃO, 2012). Portanto, não reconhecem a sua

história como história de luta constante, sendo assim a sua não cor é uma fonte de

despreocupação, como mostrado na fala da Oiá: “para mim é tranquilo, não vejo muito

problema nisso não, até hoje eu não encontrei nenhum problema em relação a isso por ser

parda, nunca surgiu nenhuma questão que eu percebesse”.

A gravidez já uma fase de diferentes emoções, as quais podem ser influenciadas de

forma positiva ou negativa. Desta forma, essas preocupações, a falta de apoio de familiares e

do parceiro, o não planejamento familiar, entre outros fatores, podem se sobrepujar sobre a

alegria da chegada do bêbe, e trazer sentimentos de insegurança, solidão e ansiedade

(RAPOPORT e PICCININI, 2006).

Todas as entrevistadas mostraram estarem muito felizes e realizadas por serem mães,

mas essa diferença de sentimentos relacionadas aos fatores mencionados acima, ficam claras

nas falas Oxum e Oiá. No caso de Oxum, a gravidez não foi planejada:

No início eu rejeitei a gestação,rejeitei muito, porque eu não estava pronta,
não é assim que deveria ser. Eu sou um pouco controladora,então eu fiquei
um pouco do tipo como assim? Não é a hora, não quero isso agora. [...]Mas
hoje pra mim ser uma mãe preta é tudo! (OXÚM)
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E no caso da Oiá a gravidez foi planejada, mas mesmo assim houve um turbilhão de

emoções quando descobriu, pois:“achei uma coisa maravilhosa, embora a gente planeje,

quando a gente vê o positivo no teste é um misto de emoção, mas é uma alegria,medo se vai

dar certo se não vai, é um misto de emoções boas.”

5.2. Desumanização do parto

O parto assim como o nascimento são muito significativos para mulher. Eles podem

ser gravados como uma vivência traumática, se a mulher se sentir agredida, desrespeitada ou

violentada pelos profissionais que deveriam lhe prestar assistência (ESTUMANO, et al., 2017,

p. 84).

Quando as entrevistadas falaram sobre o parto as respostas são bem diferentes, o que já

era esperado já que cada experiência de gestação e consequente parto são individuais, mas

mesmo com cada uma tendo uma história todas mostraram que o maior desejo é que tivessem

um parto humanizado, e para isso algumas se preparam buscando se informar para chegar

preparada como na fala da Iansã: “eu fiz um praticamente um TCC sobre como era gestar e

como seria o processo, a pesquisa era sempre relacionada a criança até o pós-parto[...]. Eu

queria estar bem munida de informação, porque eu iria brigar pelo parto natural e

humanizado”.

Já outras, além de se informar previamente, também levaram alguém mais preparada

para poderem as defender e conversar com o médico, como no caso da Nanã:
Eu tinha doula e, ainda assim, quase eu fui pra uma cesárea, meu médico não
era humanizado né?! Eu que fui convencendo ele, ele era acessível, vamos
dizer assim, então eu fui conversando, e ele achou legal ter doula e tal, mas
no final ele ... Meu filho nasceu sete e pouco, o médico chegou cinco e
pouco, ficou um pouquinho e já queria ir pra cesárea, aí a doula conversou
com ele e tudo, porque na hora eu não conseguia falar mais nada né?!
(NANÃ).

As mulheres mostraram dificuldade em reconhecer as condutas como violência

obstétrica, isso se deve a um conjunto de condições, como o não conhecimento de seus

direitos, práticas desnecessárias aceitas como rotineiras e estarem passando por emoções

intensas durante esse momento (ESTUMANO, et al., 2017).
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Isso mostra como as mulheres mães negras e pardas ainda não se percebem protegidas

ou seguras, dentro do ambiente hospitalar cercado por uma equipe de profissionais da saúde.

Pelo contrário, elas ainda sentem que devem se preparar para advogarem por si, seus desejos e

direitos, os quais já deveriam ser assegurados. E mesmo que se fortifiquem de informações, se

preparem e levem alguém consigo, a violência e o silenciamento de suas vontades ainda

ocorrem. Existe ainda, a ideia entre os profissionais das redes de saúde, de que “pessoas

negras são mais resistentes á dor” ou “negro não fica doente”, e esse pensamento que faz com

que a dor,sentimentos e adoecimento de pessoas negras seja minimizado ou até se tornem

invisíveis (OLIVEIRA e KUBIAK, 2019; CARDOSO e COCKELL, 2019).

As evidências mostram que a maioria das mulheres que relatam terem sofrido algum

tipo de violência no parto são negras, de menor escolaridade e atendidas no setor público

(WAISELFISZ, 2015; D’ORSI, et al., 2014). Todas as entrevistadas do presente estudo,

possuíam nível superior completo ou incompleto, ainda se encontram como grupo alvo para

serem vítimas de violência obstétrica, o que foi comprovado nas narrativas onde a maioria foi

desrespeitada ou violentada em algum momento do parto ou pós-parto quando surgiu

complicação.

A violência obstétrica é caracterizada por “apropriação do corpo e processos

reprodutivos das mulheres pelos profissionais da saúde, por meio do tratamento

desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, causando

perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos” (LIMA, 2016, p.7).

Dessa forma, pode ser apresentada como um abuso psicológico/emocional, com piadas ou

comentários depreciativos, como no caso da Iansã: “teve também o médico branco que era

pediatra ou ginecologista, não tenho certeza, mas foi o cara que soltou a frase: ano que vem te

vejo aqui de novo”.

Ou ainda como abuso físico, como em procedimentos de episiotomia ou uso

exagerado de ocitocina. No caso da Nanã, foi físico e psicológico, por retirar sua liberdade de

movimentação, mas “teve episio, que eu não queria, fiz aquele epino, fiz todo um trabalho pra

não passar por isso,mas ele fez mesmo assim e ainda tive que parir deitada!”. Já no caso de

Iemanjá a gravidade da violência e consequente sofrimento sofrido foi ainda maior.
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Parir ele foi muito dolorido, foi muito dolorido desmaiar pela perda
de sangue, foi dolorido a violência que eu sofri no hospital, onde eu
chego e o residente me atende, faz sangrar mais e diz que não tem
mais jeito, eu saio do hospital e me dou alta sem poder com uma
hemorragia enorme, porque naquele momento ele quase que tenta
arrancar o meu filho pela mão, então em uma maca de um consultório
ele puxa, e começa a tentar tirar o sangue e diz que eu já tinha perdido,
sem tentar fazer ultrassom, sem fazer nada (IEMANJÁ).

A Organização Mundial de Saúde diz que toda mulher tem direito a uma assistência

digna e respeitosa, durante todo o período de gestação e parto (OMS, 2014). Isso evidencia

que o que foi levantado nos relatos, independente da gravidade, foi uma violação dos direitos

fundamentais dessas mulheres. Direitos estes, que como dito anteriormente elas tentaram

assegurar.

5.3. Redes de apoio

Com a chegada do bebê, a puérpera vivência alterações hormonais, constante privação

de sono, maior possibilidades de transtornos mentais, declínios cognitivos e mudanças na

dinâmica sociocultural, afetando significativamente as condições de saúde da puérpera e

podendo aumentar as incapacidades, com intersecções de raça e classes sociais (ALVES,

PEREIRA e COCKELL 2018; SENTURK, et al., 2012; HIGARASHI, et al., 2011;

SILVEIRA, et al., 2016). As experiências psicossociais são plurais e individuais, sendo a

figura feminina negligenciada e as atenções concentradas no recém-nascido (HOLANDA, et

al., 2015). As atribuições da maternidade, presença do neonato e responsabilidade da

amamentação possuem intersecções de raça e influência de contextos de vulnerabilidade

(ALVES, PEREIRA e COCKELL, 2018; SILVEIRA, et al., 2013; SILVEIRA, et al., 2016).

As falas mostram que ter uma rede de apoio durante o ciclo gravídico-puerperal é

fundamental, principalmente durante a gestação e no pós-parto, onde as necessidades e

preocupações da mulher são distintas. Durante a gestação, o apoio percebido por elas ajudou a

acalmar as inseguranças, e também ajudou a aceitar melhor a situação no caso das mães que

não tiveram uma gravidez planejada, como no caso Oxum :
Quando eu descobri eu fiquei muito nervosa,eu tinha acabado de terminar com o
pai dele, fiquei assim (pausa) tipo, o que eu faço agora? Será que vou dar conta
disso sozinha? Aí meu, foi tenso,bem tenso. Mas depois eu contei pra todo mundo
e as pessoas me apoiaram, acho que eu tive uma rede de apoio muito boa,porque
assim, eles viram que eu estava rejeitando a gestação.[...] Meus amigos e minha
família viram que eu não estava bem,sabe? Então eles começaram a trabalhar
minha cabeça e ficaram (OXUM).

E também participar de grupos, possibilitou que as mulheres encontrassem

semelhantes que estivessem na mesma situação, dando a percepção de pertencimento, como



19

no caso da Iansã “por isso eu participava de vários grupos do facebook relacionados à

maternidade, o que me ajudou a ter contato com diversos relatos de outras mulheres que

estavam vivenciando o um processo semelhante”. O grupo virtual possibilita que participantes

tenham uma troca de vivências, possam elaborar de estratégias, e se preparar para desafios

antes que eles aconteçam (CABRAL,et al., 2020).

No pós-parto, em um momento no qual a atenção e objeto de cuidado são

exclusivamente o bebê, a mãe se torna invisível ao olhar, como é demonstrado da fala da

Iansã:
Eu tive a minha irmã pra me acompanhar nesse período, o que foi essencial.
Na época eu morava com o pai do meu filho, ele ajudava mas sempre com o
olhar pra criança e não pra mim. Então ter a minha irmã presente para dar
esse cuidado pra mim foi fundamental, ela foi minha primeira rede de apoio,
que cuidou e me ajudou bastante. E ela era a única,porque todas as outras
pessoas que vinham, só vinham para cuidar da criança ou para se meter no
que eu fazia (IANSÃ).

Esse apoio foi visto tanto na presença de um familiar na casa, para ser um suporte,

como também por participação em redes virtuais, como o whatsapp na fala da Nanã:

Mas na época a minha doula era a professora do grupo de yoga, e ela fez um
grupo de whatsapp então foi a minha rede de apoio na época do puerpério,
então a gente ficava madrugada conversando, ajudando e uma apoiando a
outra, e foi bem importante pra mim, porque se não eu tinha ficado louca né?!
(NANÃ)

Ou como outras redes como instagram, na fala da Yewá:
E essas redes virtuais de informação também, por exemplo tem um pediatra
carioca que eu acompanho nas redes, eu leio tudo do Daniel Becker, eu gosto
muito das coisas que ele escreve. Tem algumas outras pessoas, alguns
criadores de conteúdo nesse sentido que eu acompanho, que no meio
entendimento me servem como apoio (YEWÁ).

As redes de apoio tem um conceito amplo, podendo ser compreendida como um

sistema de trocas e de reciprocidades. Dessa forma as redes sociais surgem como um conjunto

de relações e intercâmbios entre indivíduos ou grupos que partilham de interesses comuns, e

também significam estratégias utilizadas pela sociedade para que seja possível compartilhar

informações e conhecimentos, por meio de relacionamentos (de estudo, trabalho, amizade,

etc.) entre os atores (pessoas, grupos, organizações, comunidades etc.) que as constituem

(SANTOS e CYPRIANO, 2014).

Através das narrativas ficou claro que as redes de apoio são fundamentais para a

mulher, e na maioria a família, marido e amigos são os componentes dessa rede, mas estes

também podem representar fonte de sofrimento, e as mulheres podem encontrar esse
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acolhimento entre os profissionais, como no caso da Iemanjá:
ai eu tive os quinze dias de inferno da minha vida, foram os piores dias que
eu vivenciei, me dói hoje mais do que a perda do meu primeiro filho, porque
eles foram de uma crueldade e uma perversidade comigo, e só pára na hora
que eu grito e falo " levanta a tua bunda porque se continuar assim você vai
pro fundo do poço!" [..] eu pago a Sandra e é caro, eu pago a Sandra cada
vez que eu me senti insegura, eu pago a Sandra (consultora de amamentação)
pra ir na minha casa,[..]e a Sandra passa a ser a minha rede de apoio paga
(IEMANJÁ).

A família é percebida como um sistema de relações contínuas interligadas, instituída

por laços de parentesco e por uma rede de apoio social para a sua própria sobrevivência,uma

vez que estes têm o poder de influenciar na forma como os indivíduos percebem e vivenciam

o processo de saúde-doença. Portanto, a família representa o agente socializador primário que

pratica o cuidado, que dá apoio e orientações, que ensina a viver, amar, sentir, a se cuidar e

cuidar do outro (PRATES; SCHMALFUSS e LIPINSKI, 2015, p.311).

Foram as vivências positivas e negativas que levaram essas mulheres a depois

participar do projeto de apoio às outras mulheres, como forma de retribuir o apoio que

receberam, como foi visto na fala da Iansã: “eu entrei porque assim eu teria oportunidade de

praticar com outras pessoas o que eu tinha recebido”. Para Yewá:

Tem uma pessoa específica que me ajudou muito e uma vez eu fui agradecê-
la, e ai ela me disse: - “não me agradeça, você não precisa me agradecer,
porque eu só estou fazendo pro você o que já fizeram por mim". Então foi
nesse sentido, sabe?! De tentar minimamente,porque assim o que ela fez por
mim, dificilmente eu vou conseguir retribuir na mesma medida,mas é.. de
tentar retribuir pra outras pessoas, e que essas pessoas possam retribuir umas
às outras até que a gente perca a dimensão sabe?!(YEWÁ)

A vontade de retribuir veio do desejo de que outras mulheres tivessem apoio e também

por ver a dedicação com que outra fazia, como na fala de Oxum: “então o que me motivou foi

a minha experiência e o amor e engajamento da Fernanda. E ela falava que não teve nada

daquilo, e fiquei pensando que o meu mundo é o mundo ideal pra muitas”.

Para Iemanjá participar do projeto tinha outro significado, pois vinha da dor que

passou, mas o desejo de apoiar se mostrou tão forte quanto:

Mas, o que me motivou, foi colocar pessoas que são insensíveis ,que são
invisiveis a isso e começar a sensibilizá-las e trazer a questão, [...] e muitas
vezes também estavam ao meu lado pessoas que eu queria modificar, e eu
sei o que estou fazendo, eu começo a transformar o lugar que eu tô, esse é
um projeto de aquilombamento, esse é um projeto de resgate de técnicas
ancestrais, porque eu não tinha negros pra estar do meu lado.[...]Eu tinha
ódio, eu tinha raiva da minha solidão, eu tinha raiva de eu ser excluida, eu
decidi que nenhuma mulher negra teria que passar por isso também
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(IEMANJÁ).

Dentro da variedade cultural africana, está a filosofia ubuntu, que é sobre a

conectividade entre as pessoas “eu sou porque nós somos”, ela tem seus fundamentos na

vivência comunitarista das pessoas, traz o conceito de que “uma pessoa só é uma pessoa

através de outra pessoa”, o outro traz confiança pra minha humanidade porque a

compartilhamos.Essa filosofia entende o ser sob condutas de coletividade e o entendimento de

que ninguém vive só (MARSTON, 2015; MACHADO,2015).

5.4. Técnicas parentais

Através das narrativas foi abordado também, entre outros assuntos, o uso de técnicas

parentais, todas as entrevistadas disseram ter usado pelo menos uma técnica. Os motivos

foram semelhantes, variando entre aumento da independência Yewá:
porque quando eu ia pra casa da minha tia, era uma cidade pequena, bem
pequena mesmo, então qualquer lugar é perto. Então a gente ia pra feira de
sling, a gente ia tomar vacina de sling, e aqui também a unidade de saúde é
perto da minha casa, então a gente ia de sling, então a gente ia pras coisas
perto como padaria, a gente usou muito sling[...]. Como a gente cumpria
curtas distâncias, dependendo da onde a gente ia e tal, eu achava o sling mais
prático que o carrinho né?!” (YEWA).

Ou para acalmar o bebê, conforme descrito por Iansã “sempre eu precisava acalmá-lo

utilizava o balde, o ofurô eu entendi como necessidade para passar pela exterogestação dele,

entendia a proposta do balde, então foi uma estratégia que utilizei pra ele passar por esse

período de forma mais branda”. Ou ainda para estreitar os laços com o recém-nascido Oiá,

pois “eu fazia a shantala quando ele já estava na cama assim, mais pra um carinho”.

Pelas falas, foi visto que dentre as técnicas parentais conhecidas por elas, a mais usada

foi o sling, seguido pelo ofurô e por último a shantala, esta ordem foi justificada pela

praticidade,aceitação do bebê e tempo despendido para a prática.

O sling é uma técnica de amarração de pano, que traz diversos benefícios para a mãe e

o bebê. Favorece o contato pele-a-pele, favorece a amamentação (prolonga o tempo e

qualidade), e diminui o choro do bebê (MOORE, et al., 2016), a técnica também ajuda no

desenvolvimento do bebê e fortalece o vínculo mãe-bebê (AGUDELO, BELIZÁN e DIAZ,

2011), entre outros. Trata-se de uma técnica ancestral, utilizadas por africanos, indíginas,

indianos e povos antigos, recebendo nomes diferentes e formas de amarração distintas de

acordo com a cultura.
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Na fala da Iemanjá, é possível ver que o sling, trouxe independência, praticidade e

empoderamento, pois: “o sling eu fazia com ele chorando, ele ficava no sling chorando até

que ele capotava e dormia, e eu me sentia uma deusa livre, tipo eu botei a criança chorando no

sling, mas com sling eu existo, era vou na padaria!”.

Um fato interessante que aparece nas falas foi que as mães não conheceram as

técnicas através de profissionais de saúde nem por referências de outras gerações, mas sim por

busca ativa por necessidade. Segundo Iemanjá, “ela leu tudo que ela podia de como acalmar

um bebê, todas as técnicas que eu uso hoje foi a minha irmã que foi atrás”, ou através de

algum grupo de rede social, conforme Iansã “porque quando entrei nos grupos virtuais,um

deles era de sling então coletei muita informação sobre”. Oxum teve referência de uma

conhecida: “porque ganhei de uma colega e ela falou que era bom porque não cansava as

costas ao ficar o dia todo com a criança no colo”.
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6. Considerações finais

Os resultados desse estudo mostram que é necessário ampliar a visão e práticas de

cuidado na saúde de mulheres negras e pardas. O ciclo gravídico-puerperal engloba muitas

mudanças para a mulher, nos âmbitos da saúde física e mental, e no espaço social, mas para a

a mulher negra e parda ainda há o acréscimo e atravessamento de raça, que no Brasil é

determinante para muitos desfechos.

As mulheres negras e pardas se apresentam com maior vulnerabilidade, por

consequência de muitas situações que as desfavorecem como: racismo, sexismo, maior

percentual de vítimas de violência (física ou psicológica) no atendimento hospitalar, maior

percentual na mortalidade materna-infantil, desigualdade socioeconômica. A categoria mãe

foi criada pelo homem com visão eurocentrada,tendo o objetivo de delimitar e controlar o

espaço social e de trabalho que a mulher podia ocupar, além de impor regras para “saúde”

reprodutiva. No Brasil, a história escravocrata e literatura traz a mãe negra como trabalhadora

e cuidadora do filho do senhor branco ,tendo que deixar de cuidar dos seus. Isso somado as

condições já singulares da gestação e puerpério, só aumentam a necessidade de pensar

cuidado para essa população, por já terem vários determinantes sobre o o corpo da mulher

negra no nascer, viver, gestar, parir, adoecer e morrer.

Os resultados mostram que o gestar e parir são significativos para a mulher, e todas

esperavam ter uma experiência boa com parto humanizado, e para se sentirem mais seguras e

confiantes, a maioria disse ter se preparado se munindo de informações, para poder conversar

com médico e tentar garantir sobre seus desejos para o parto e advocar por si mesma. A

necessidade de ter que se preparar para proteger as vontades, se mostra como resultado do que

traz a literatura, que é a violência obstétrica ser mais frequente entre mulheres negras, muitas

práticas violentas não são reconhecidas como tal por serem consideradas normais e ainda há a

ideia errônea entre os profissionais de saúde de que negro não adoece. Tudo isso torna o

sofrimento e adoecimento da mulher negra invisível ou minimizado.

O estudo mostrou que a maternidade trouxe para mulheres mudanças muito pessoais,

levando ao crescimento pessoal, aumentando a confiança em si mesma, mudando a relação

com que encaram o mundo e a relação com outras mulheres. Mostrou também que o

reconhecimento racial, onde a mãe negra enxerga a maternidade como situação de luta,
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resistência, é deparada com maiores dificuldades para ocupar e se sentir vista e pertencente

nos espaços sociais.

A rede de apoio foi identificada como essencial para um desfecho positivo do ciclo

gravídico-puerperal, pois diminuiu inseguranças, diminuiu a solidão, criou laços entre

semelhantes, gerou reconhecimento e pertencimento como mulher e mãe, propiciou troca de

experiências e elaboração de estratégia para enfrentar os desafios particulares desse ciclo. Foi

visto que essa rede pode ser composta por familiares, amigos, profissionais de saúde (menos

comum, geralmente é a última alternativa) ou por participação em redes sociais. Foram essas

experiências vividas nesse período e compreensão da importância dos apoios, que motivaram

as mulheres negra-pardas do presente estudo a participar do projeto de extensão de apoio á

outras mulheres. Ao criar micro-comunidades de trocas, cuidado e apoios, após suas vivências

pessoais de maternidade para quem cuida e para quem é cuidado, as mulheres negras

entrevistadas procuraram o auto-cuidado como ponto-chave da revolução, buscando, sentir,

viver, experimentar, estar forte para cuidar, mas principalmente, buscar o auto-cuidado.

E a busca pelas técnicas parentais foi levantada tendo como razões o desejo ou

necessidade de melhorar a independência (o sling trouxe liberdade para sair e frequentar

estabelecimentos, sem ter que se separar do bebê), para acalmar o bebê e facilitar o processo

da exterogestação, para fortalecer o vínculo mãe-bebê, trazendo praticidade e empoderamento

dessa mãe negra e parda. Nenhuma das mães conheceu a técnica através dos profissionais de

saúde, todas foram através das suas redes de apoio.

Por fim, os resultados evidenciam a necessidade de mais pesquisas e produções

acadêmicas com foco da mulher negra porque as que existentes em sua maioria abordam a

violência, assim é importante reconhecer sua identidade, sua história, suas fragilidades,

forças e particularidades. Além de políticas públicas que ampliem e garantam o cuidado na

saúde, entendendo esta é atravessada por raça e por isso exige um olhar que contemple seus

desafios particulares.
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BREVE APRESENTAÇÃO DO PROJETO: Compreender a realidade da rede de apoio social
materno- infantil de Santos e do Estado de São Paulo contribuirá para que o princípio da
intersetorialidade da rede cegonha possa ser alcançado, permitindo maior cuidado em saúde para
gestantes, puérperas e recém- nascidos, principalmente, entre aqueles em vulnerabilidade social.
Além disso, a identificação e análise das iniciativas gratuitas dos grupos de apoio ao ciclo gravídico
puerperal impactam diretamente nos fluxos de demanda dos serviços de saúde, ao ampliar as
ofertas de ações e atividades de promoção à saúde para a população. Esta pesquisa tem como
forma de abordagem o método quanti-qualitativo. O estudo será desenvolvido segundo
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inicial dos grupos existentes, de suas trajetórias de formação/constituição, suas estruturas,
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público e propostas. Além das entrevistas abertas, a proposta é avaliar a funcionalidade dos pais
que foram acompanhados pelos grupos ou que utilizam uma das técnicas de vínculos parentais
sem participarem de nenhum grupo de apoio, buscando compreender os impactos das ações de
apoio na funcionalidade, no aleitamento materno prolongado, na redução da violência
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obstétrica e no incentivo ao parto humanizado. Para efeito de comparação, o projeto fará
entrevistas com pais da região que apenas frequentaram o consultório médico durante o pré-natal e
no pós-parto contaram apenas com o auxílio médico do pediatra e não utilizaram nenhum das
técnicas de vínculo parental propostas (sling, shantala ou ofurô). A verificação de cunho
quantitativo permitirá avaliar a forma como a estrutura – determinada pela quantidade de pessoas
(ou instituições) e de ligações entre elas, composição e localização – afeta a dinâmica da rede de
apoio social ao ciclo gravídico puerperal em no Estado de São Paulo.
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Apêndice A- Questionário

IDENTIFICAÇÃO

1- Idade: ______ anos

2- Estado civil: ( ) solteira ( ) união consensual ( ) casada ( ) divorciada ( ) viúva

3- Raça/cor: ( ) amarela ( ) branca ( ) indígena ( ) parda ( ) preta

4- Escolaridade:

( ) analfabeta/ fundamental I incompleto- antigo “primário”

( ) fundamental I completo/ fundamental II incompleto- antigo “ginásio”

( ) fundamental II completo / médio incompleto- antigo “colegial”

( ) médio completo/ superior incompleto

( ) superior completo

5-Trabalha?

sim( ) não ( )

5.1- Se sim,qual a principal atividade/profissão que exerce?

5.2-Em qual período? (pode assinalar mais de uma opção, se for o caso)

( ) manhã ( ) tarde ( ) noite ( ) outros

6- Mora com o pai da criança? ( ) sim ( ) não

6.1 Se não: tem relação afetiva (namoro) com o pai da criança? ( ) sim ( ) não

6.2-Qual é a escolaridade do pai da criança:

( ) analfabeto/ fundamental I incompleto- antigo “primário”

( ) fundamental I completo/ fundamental II incompleto- antigo “ginásio”

( ) fundamental II completo / médio incompleto- antigo “colegial”

( ) médio completo/ superior incompleto
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( ) superior completo

7- Quantas gestações/filhos?

7.1- Tipo de parto: ( ) normal hospitalar ( ) normal domiciliar ( ) cesárea agendada ( ) cesárea

intraparto ( ) fórceps

7.2- Qual a idade dos filhos?

7.3- Qual é o sexo dos filhos?

Comum/Maternidade

8- Conte-me sobre o que é ser mãe preta para você?

Gestação

9-Você planejou sua(s) gestação/gestações?O que você achou de ficar grávida?

10- Como foi cada gestação?

11- Como lidou com as mudanças no corpo?

12- Como foram seus partos(cada um)?

13- Você teve a participação do pai da criança no momento do parto? Como foi?

Puerpério

14- Durante o período pós parto, como foi lidar com a chegada do bebê?

15-Alguém lhe acompanhou? ∙ Alguém cuidou de você no seu puerpério?

16- Seu bebê mamou? O que é amamentação para você?

17- Fez uso das técnicas parentais? Quais e pq?

18- Você acha que a maternidade trouxe mudanças em sua vida? Se sim, pode me dizer como?

Apoios

19- Quais apoios recebeu em todas as fases: pré-parto, parto, pós parto e retorno ao trabalho

20- Você conta com a ajuda de alguém para criar seus filhos hoje?

21- Participar de grupos te auxiliou?

22-O que te motivou a fazer parte do Abrace seu mundo?
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